
Dakleien
Een van de grootste en meest opvallende ingrepen was de 

restauratie van het dak van de noordelijke aanbouw van de 

kerk. Dit karakteristieke gebouwtje – opgetrokken uit oude 

stenen, met kroonlijst en vensters met roedenindeling – lijkt 

voor de argeloze passant al eeuwen met de kerk vergroeid. 

Een indruk die misschien nog eens versterkt werd door het 

feit dat hierin geruime tijd een winkel gevestigd was met de 

De onderhoudswerkzaamheden werden min of meer gelijk

tijdig uitgevoerd door de twee eigenaren. De gemeente  

Groningen nam de toren onder handen, de Stichting Oude 

Groninger Kerken – in opdracht van de Stichting Der Aakerk 

– de andere onderdelen van het gebouw, voornamelijk  

wat betreft het exterieur. Dat gebeurde in het kader van de 

SIM: Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. 

Werk in uit voering

De tijd staat (niet) stil  
in de Der Aakerk
In en om de stadGroninger Der Aakerk werd sinds het vroege voorjaar druk gewerkt. Op straat

niveau was dat het duidelijkst zichtbaar door de geplaatste steigers. Wie de blik verder naar boven 

richtte, zag behalve activiteit op de daken ook dat de torenklok geruime tijd stil stond. Aan het  

uurwerk werden versleten onderdelen vervangen. 

Marcel van Santen, bouwkundige van de SOGK. Foto Duncan Wijting. 



geschilderd. Marcel van Santen, bouwkundige van de SOGK, 

moet even nadenken over hoeveel dat er eigenlijk zijn. ‘Vol

gens mij wel 85’. Natellen mag uiteraard. ‘De deurtjes zijn  

allemaal verwijderd en binnen behandeld. Voor de ramen is 

tijdelijk board aangebracht zodat geen vogels naar binnen 

kunnen vliegen. De werkzaamheden zijn goeddeels van  

binnenuit verricht, maar voor een klein deel kwam er een 

hoogwerker aan te pas. Om de bovenste rij kapellen te kun

nen bereiken is een verplaatsbare loopbrug voor over de ge

welven gemaakt.’ 

‘Groene stadsruimte’
Rondom de Der Aakerk blijft het nog eventjes onrustig nadat 

de werkzaamheden aan het gebouw zelf zijn afgerond. In  

de omgeving van de kerk gebeurde de afgelopen tijd het  

nodige. Het westelijk deel van de binnenstad (Brugstraat, 

Munnekeholm en Akerkhof) wordt heringericht. Aan de druk

te van stadsbussen die volop over het Akerkhof reden, is  

inmiddels een eind gekomen. De gemeente wil daarom aan 

de voet van de kerktoren een ‘groene stadsruimte’ creëren, 

met onder meer losse stoelen en aangepaste verlichting. De 

plannen moeten nog dit jaar gerealiseerd zijn.

historiserende naam ‘Het Hanze Huis’; de Der Aakerk was 

immers ooit de parochiekerk van schippers en handelaren 

die zich vestigden aan het riviertje de Aa. 

 Maar schijn bedriegt, ook hier: de uitbouw, naar een ont

werp van architectenbureau Nijhuis & Reker, kwam pas in 

1950 tot stand omdat het kerkbestuur kampte met ruimte

gebrek. Ze bood onderdak aan een kolenkelder en catechisa

tielokaal. De uitbreiding kon, hoewel bescheiden, indertijd 

rekenen op de nodige publieke weerstanden, in de krant 

werd zelfs gesproken van ‘de puist’. Inmiddels is het ge

groeid tot onderdeel van het monument. De oude dakleien 

waren na bijna zeventig jaar poreus geworden en moesten 

worden vervangen. Sinds kort zit in de aanbouw een nieuwe 

huurder, City Central: ‘A hub for internationals to connect to 

the pulse of Groningen. And vice versa’. De tijd staat niet stil. 

Dakkapelletjes
Nog een niveau hoger, deels onzichtbaar voor passanten, 

vond een andere omvangrijke hersteloperatie plaats. Het 

zink en loodwerk werd gerepareerd of vervangen, van de 

goten tot de pironnetjes (de ornamenten op de nokken). Ook 

werd het houtwerk van de dakkapelletjes gerepareerd en 

Werkzaamheden aan het dak door leidekker Marcel Hendriks. Foto Duncan Wijting.


