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Klimmen en klauteren in 
kerktoren
‘De ruimte is beperkt. Werken in een toren is heel las-

tig’

Gerdt van Hofslot

De ruim 700 jaar oude kerk in Garmerwolde 
wordt de eerste schoolkerk van ons land. Een 
uniek trappenhuis speelt daarbij straks een 
hoofdrol.

In de eeuwenoude kerktoren wordt ijverig gewerkt aan de afbouw van de 

ingenieuze trap. Aanhoudend getimmer, gezaag en geboor maken het 

voeren van een gesprek een uitdaging. Architect Marnix van der Scheer 

van het bureau MX13 en Agmar van Rijn van de Stichting Oude Gronin-

ger Kerken (SOGK) hebben wel voor hetere vuren gestaan. Ze vertellen 

graag over het project, waarmee een investering van zo’n 2 miljoen euro 

is gemoeid. Circa een kwart daarvan is afkomstig van de NAM.

Dik vier jaar terug ontmoetten de verschillende partijen elkaar voor het 

eerst om over een idee van de stichting te praten. Die dacht na over een 

nieuwe invulling voor de laat romaanse kruiskerk, die eind dertiende 

eeuw verrees in Garmerwolde. De SOGK zag een educatiecentrum in 

het markante godshuis. Een spannende omgeving, waar kinderen kennis 

maken met allerlei facetten van godsdiensten.

De plannenmakerij kostte tijd, maar begin volgend jaar is het zover en 

wordt het gebouw heropend als schoolkerk. De kerk wordt het centrum 

van de jeugdeducatie van de SOGK. Tegen die tijd is er een gloednieuw 

ontvangstgebouw met ruimte voor horeca, een aangepaste entree bij de 

kerk en de toren is omgetoverd in een interactieve tentoonstelling. Be-

zoekers kunnen er op ontdekkingstocht. Ze maken, klimmend of dalend, 

kennis met acht religieuze feesten. Vier uit het christendom, vier uit de is-

lam. Bovenin de toren geeft een kloeke glazen wand een imponerend 

kijkje op de omgeving.



De trap, die een hoogte van zo’n 20 meter overspant, heeft heel wat voe-

ten in de aarde gehad. ,,Hoe bedenk je zo’n idee? Het was soms een 

complete puzzel’’, zegt Van der Scheer onder in de toren. ,,Kijk naar deze 

ruimte: massieve bakstenen, houten vloeren die rusten op oeroude bal-

ken. De ruimte is beperkt. Werken in een toren is heel lastig.’’

,,We wilden hier een oneindige route in maken door middel van een trap. 

De weg naar boven en naar beneden zijn van elkaar gescheiden. Het is 

beetje Escher-achtig. Je moet klimmen en klauteren en wordt af en toe 

gehinderd door het monument. Bijvoorbeeld als je op de trap moet buk-

ken voor een balk waar je onder door moet. Die trap voert naar het hoog-

tepunt van de toren, waar je een fantastisch uitzicht hebt. En als je daar 

omlaag kijkt, zie je de klok. En die tikt, de tijd gaat door.’’

Voorzichtig verkennen we de trap in wording. Timmerlieden zijn druk be-

zig met de voltooiing van het gevaarte. ,,Het had eigenlijk al in december 

klaar moeten zijn, maar dat wordt nu volgend jaar. De planning is krap’’, 

zegt Van Rijn.

Hoewel de toren van buiten bescheiden lijkt, is er binnen genoeg ruimte 

om de trapconstructie helemaal los van het monument te plaatsen. Het 

gevaarte kan zonder een spoor na te laten weer worden weggehaald. 

Het uurwerk blijft volledig toegankelijk en de klok zal ook na de plaatsing 

van de trap goed hoorbaar blijven. ,,Boven de klok blijft de toren open’’, 

aldus Van der Scheer.

,,Ik ben helemaal overweldigd. Wat een prachtig uitzicht! En wat is dit 

een unieke beleving’’, zegt Anne Benneker van de Plaatselijke Commis-

sie, die zich in Garmerwolde over de kerk buigt in samenspraak met de 

SOGK. Ze is ook naar boven geklommen en geniet van het weidse zicht. 

,,De kerk staat hier al eeuwen, hij blijft van het dorp en krijgt zo nieuw le-

ven ingeblazen. Het is ook een impuls voor Garmerwolde. We zijn er 

enorm blij mee.’’


