
zijn al hersteld, dit jaar staan er nog eens vijftien op het pro

gramma. Maar van alleen schadeherstel en versterken wor

den we niet beter. Je maakt de constructies en afwerkingen  

uiteindelijk weer zoals ze waren. Laten we de problematiek 

gebruiken om juist een stap vooruit te zetten, een kwaliteits

slag te maken. Geef ons daarom ook als compensatie de  

financiële mogelijkheden om de kerken een duurzame, 

maatschappelijke functie in het gebied te geven.’

Doorbestemmen
Volgens Bekooy moet de nadruk niet liggen op financieel 

juridische aspecten van de aardbevingen, maar op een her

bezinning op de functie. ‘Dat betekent naast aandacht heb

ben voor de ruimtelijke kwaliteit ook her en vooral door

De reactie van Jur Bekooy, bouwkundige van de Stichting 

Oude Groninger Kerken, klonk te midden van alle emoties 

wellicht wat onderkoeld. ‘De kosten? Daar heb ik nog geen 

idee van. En het boeit me ook niet. Het zal moeten worden 

gerepareerd. En de NAM moet dat betalen.’ Volgens Bekooy 

is het nu tijd om de focus van de aardbevingsproblematiek te 

verschuiven, meer gericht naar de toekomst. 

Kwaliteitsslag
‘De aandacht ligt nu vooral op de afhandeling van de schade 

en het bouwkundig versterken. Dat de kosten daarvan ver

goed worden, is niet meer dan redelijk.’ Dat is ook een traject 

dat al loopt. Bekooy: ‘De SOGK heeft zestig kerken in het  

bevingsgebied, waarvan vijftig met schade. Twintig daarvan 

Werk in uit voering

verbinden
De aardbeving van 8 januari – 3.4 op de schaal van Richter met als epicentrum Zeerijp – schokte  

landelijk nog behoorlijk na. Onder meer het terugschroeven van de jaarlijkse gaswinning kwam  

weer hoog op de politieke agenda. Na een maand waren er meer dan 5600 schades gemeld, maar  

één daarvan sprak kennelijk vooral tot de verbeelding: die aan de kerk van Zeerijp. De foto van de 

meterslange scheur in de toren werd door verscheidene media getoond.  

De opgave is méér dan scheuren: 

Jur Bekooy bij de bevingsschade in de kerktoren van Zeerijp. Foto Jan van Reenen.



bestemmen van de kerkgebouwen, zodat ze bijdragen aan 

leefbaarheid en sociale cohesie in het gebied. De behoefte  

is aanwezig, de plannen zijn er maar die zijn niet alleen te  

financieren vanuit de exploitatie van de gebouwen.’

 Voor een aantal kerken is een bouwkundige aanpassing 

nodig. Soms is die ingrijpend, om onder het gebruik een 

goed fundament te kunnen leggen. Uiteraard gebeurt dat wel 

met behoud van de monumentale waarden. De SOGK heeft in 

het verleden bewezen dat dit goed mogelijk is. 

Meer dan nu
‘Sommige kerken zijn in het verleden “leeggerestaureerd”, 

zoals die van Obergum. Van het oorspronkelijke interieur en 

de sfeer resteert daar weinig meer. Daarvoor ligt nu het plan 

op tafel om van de kerk ‘de huiskamer van Obergum’ te ma

ken, meer geschikt voor multifunctioneel gebruik. Mede om

dat de kerk aan het veel bewandelde Pieterpad ligt.’ 

 Obergum is slechts één van de locaties die zich leent voor 

een opwaardering. Ook de kerk van Beerta – overigens gele

gen buiten het bevingsgebied – wordt weer ‘van het dorp’. 

Op verzoek van Dorpsbelangen Beerta wordt het gebouw 

geschikt gemaakt voor een dorpshuis, theeschenkerij en 

verblijfsaccomodatie. ‘De toren van Garmerwolde krijgt een 

museale inrichting om deze geschikt te maken voor educa

tieve doeleinden, met als vertrekpunt het project ‘Feest! 

Weet wat je viert.’ De gereformeerde kerk van Onderdendam 

wordt een centrum voor de Amsterdamse School in Gro

ningen, met aan de achterzijde passende nieuwbouw voor 

een bed and breakfast.’ 

Vraag en mogelijkheden
Soms stuiten de plannen voor doorbestemming op een  

kritisch geluid. Bekooy is daarover duidelijk: ‘We zijn altijd 

dienstbaar aan de instandhouding van kerken. Daar blijft  

het in de toekomst ook om draaien. We worden dus niet in

eens “SOGK Real Estate”, om het uiterste maar te benoemen. 

De Stichting kijkt tegelijkertijd wél goed naar de behoeften 

van de samenleving, de gebruikers dus. Net zoals we kritisch 

kijken naar de mogelijkheden die een gebouw biedt en wat 

die kan verdragen. Wij doen nooit iets waar niemand op zit  

te wachten.’

(boven)  De kerk van Obergum in 1941. Foto Rijksdienst voor het  

Cultureel Erfgoed.

(midden)  Het onttakelde interieur na een (gestrande) verbouwing  

in eigen beheer, 1964. 

(onder)  Het interieur na restauratie in 1970. Foto archief SOGK.

‘De huiskamer van Obergum’, Dok architecten.


