
ERFGOED TELT, OOK IN GARMERWOLDE EN OVERSCHILD 

Erfgoed Telt 
In de nota ‘Erfgoed telt’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt de betekenis van 
cultureel erfgoed voor de samenleving uiteen gezet. De minister benadrukt zeer terecht dat het erfgoed telt 
vanwege een drie-eenheid:  

x de historische waarde,  
x de waarde voor onze leefomgeving en de 
x verbindende waarde.  

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) onderschrijft deze visie volledig. In onze optiek is de eerste waarde 
uiteraard buiten kijf. De waarden voor de samenleving vinden wij ex aequo van hetzelfde belang. Zonder 
gebruik, welke dat ook moge zijn, en zonder draagvlak zijn de monumenten figuurlijk en vervolgens letterlijk 
ten dode opgeschreven. Daarom zijn bestemming, doorbestemming, herbestemming en eigentijdse 
bestemming van religieus erfgoed speerpunten in de aanpak door de SOGK. Alleen zó voorkomen we dat de 
maatschappelijk zo belangrijke kerkgebouwen leeg komen te staan en het draagvlak verdwijnt. Net zo 
belangrijk: het is toch gewoon geweldig dat historische kerkgebouwen een functionerende, doorleefde plek in 
de samenleving hebben. 

Erfgoed Telt en de Stichting Oude Groninger Kerken 
De SOGK wil met projecten voor de kerken van Garmerwolde en Overschild laten zien dat erfgoed telt en 
daarmee een voorbeeld zijn van: 

x Herbestemming 
x Duurzaamheid 
x Opleiding en vakmanschap 

De SOGK geeft dolgraag invulling aan deze uitdagingen die in Erfgoed Telt terecht worden geschetst. Wij 
ondervinden ze dagelijks aan den lijve. 

Herbestemming 
De SOGK heeft met herbestemming al veel kunnen bereiken en heeft ook aangetoond dat dit de enige weg is. 
Zo hebben wij de afgelopen jaren onder andere gerealiseerd de herbestemmingen van de kerken in Leegkerk 
en Klein Wetsinge en van de synagoge in Appingedam. 

Monumentale kerkgebouwen die niet op de toekomst zijn voorbereid krijgen het moeilijk. Zonder verleden 
geen toekomst en zonder toekomst moeilijk behoud van religieus erfgoed. Het is daarom een van de doelen 
van de SOGK dat onze monumentale kerkgebouwen blijven functioneren in de samenleving. Dit doen wij door 
bijvoorbeeld het project ‘vijftig kerken open’, laagdrempelige toegankelijkheid ten dienste van recreatie en 
toerisme. Dit doen we ook door samen met onze vrijwilligers en in overleg met dorp en regio een passende 
maatschappelijke herbestemming te geven aan de dorpskerk, zodat het gebouw van betekenis is en blijft voor 
de samenleving.  
Blijvend gebruik en herbestemming van religieus erfgoed is de afgelopen jaren in Groningen een nog grotere 
uitdaging. We moeten onder ogen zien dat flinke bedreigingen op de loer liggen. De SOGK had op het 
Groninger platteland al in hoge mate te maken met ontkerkelijking en verminderde inwoneraantallen. Sinds 
2012 is daar de grote dreiging door de mijnbouwschade bijgekomen. In eerste instantie de bevingsschade, 
inmiddels worden we ook geconfronteerd met de gigantische impact van de bouwkundige versterking. Hierin 
liggen echter ook kansen. Wij willen wat ons overkomt ombuigen in voordeel voor de monumentale kerken. 
Het bouwkundig versterken benutten voor doorbestemming en energietransitie.  



Duurzaamheid 
Naast het feit dat herbestemming bijdraagt aan duurzaam behoud van de gebouwen en de bouwdelen waaruit 
dit bestaat, moet ook sprake zijn van duurzaamheid wat betreft energie. 
Energietransitie ten behoeve van een duurzame toekomst speelt hierbij een grote rol. Zeker in Groningen waar 
we in het bevingsgebied dagelijks de gevolgen ondervinden van gebruik van fossiele brandstof. Wij willen niet 
alleen werken aan besparing van energie maar zeker ook aan alternatieve vormen van opwekking en 
warmteafgifte. Wat betreft energieopwekking zowel op objectniveau als waar mogelijk op gebiedsniveau. 
Wij, die zó worden geconfronteerd met de gevolgen van aardgaswinning willen daarom vooraan staan bij de 
energietransitie: alle gasmeters de kerk uit! 

Opleiding en vakmanschap 
Herbestemming en duurzaamheid kunnen wij niet alleen oplossen. Daarvoor werken wij samen met adviseurs, 
architecten en uitvoerende bedrijven om met elkaar tot innovatie en opleiding te komen. 
Op het gebied van aardbevingsbestendige monumentenzorg en bouwkundig versterken is in Groningen een 
netwerk van kennis aan het ontstaan. De SOGK participeert hierin. Vooral bieden wij gelegenheid aan 
onderzoekers om kerkgebouwen van onze stichting te analyseren en te onderzoeken. 
Aan goede vaklieden dreigt een chronisch tekort te ontstaan. Sterker nog, het is er al. Daarom willen wij alles in 
het werk stellen om met onze projecten bij te dragen aan vakmanschap, inclusief de zo noodzakelijke 
innovatie. 
In de aardbevingsproblematiek werken we samen met rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid met NCG 
en CVW, en met architecten, constructeurs en aannemers. Ons doel is dat deze kerkgebouwen letterlijk en 
figuurlijk sterker en meer bestendig de toekomst ingaan. 

Integrale projectaanpak en samenwerking 
De uitdagingen die in Erfgoed Telt worden genoemd zijn in veel projecten van de SOGK gecombineerd en in 
hevige omvang aan de orde.  
Met twee projecten, 

x ‘Feest! In Oost en West’ voor kerk en losstaande toren te Garmerwolde, 
x ‘Sfeervol rustpunt in een aantrekkelijke wandel- en fietsregio’ voor kerk met consistorie te Overschild, 

geven wij invulling aan de agenda van het Ministerie van OCW, in het bijzonder aan Erfgoed Telt. De projecten 
zijn al in een zeer ver gevorderd stadium van planvorming, vergunningverlening en financiering. 
Beide projecten worden in documenten toegelicht, deze vormen een integraal onderdeel van dit projectplan. 

In deze projecten is sprake van: 
x herbestemming, inclusief hedendaagse architectuur en ontwerp. 
x duurzaamheid en energietransitie 
x opleiding en vakmanschap op het gebied van bouwkundige technieken en energie 

en ook van 
x bijdragen aan identiteit, leefbaarheid en sociale cohesie in dorp en regio. 
x bouwkundige versterking vanwege mijnbouwactiviteit 
x restauratie 
x bijscholen en opleiden creatieve denkers en vaklieden 
x verhalen over gebouw en historie die aansluiten bij de culturele diversiteit 
x het immaterieel erfgoed van tradities en verhalen 
x toegankelijkheid voor de samenleving, bijv. scholieren en recreanten 
x initiatieven van burgers en heel veel betrokkenheid van vrijwilligers 

In samenwerking met museum Catharijneconvent hebben wij het project ‘Feest, weet wat je viert’ ontwikkeld. 
In de kerk en toren van Garmerwolde ervaren kinderen zelf de samenhang tussen enerzijds ons religieus 
erfgoed en de verhalen die hierbij horen en anderzijds de culturele diversiteit van onze samenleving laten zien. 
Jongeren Laten we hiermee zowel de immateriële kant van tradities zien alsook de materiële kant van historie 
en erfgoed. Architect en ontwerpers moeten op een geheel nieuwe manier nadenken over samengaan van 
middeleeuws erfgoed en nieuw design. De fossiele energiebehoefte gaan we vernieuwend onderzoeken om 
zodoende drastisch te verminderen, doel is ‘nul op de meter’. De letterlijke en figuurlijke toegankelijkheid tot 
kerk en toren moet door dit project omlaag. Basisscholen kunnen er jaar-in-jaar-uit terecht. 



In de kerk van Overschild worden bevingsschadeherstel, bouwkundig versterken, restauratie, herbestemmen 
en energietransitie gecombineerd. We tonen aan dat het voor de patiënt het beste is één keer op de 
operatietafel ter liggen. Het team van specialisten bij de operatie werkt vanzelfsprekend samen. Deze 
ervaringen en (technische) kennisontwikkeling en de innovatieve wijze waarop we wel zullen móeten denken 
en werken komt ten goede aan overheid, adviseurs en uitvoerende bedrijven, inclusief de vaklieden die het 
werk moeten uitvoeren. Het kerkgebouw krijgt een nieuwe bestemming omdat het alleen dan bestaansrecht 
heeft. Die nieuwe bestemming van kerk met consistorie wordt dienstbaar aan de recreatie in de gebieden 
Roegwold en Schildmeer, in het oostelijk gebied van de regio Groningen-Assen. Hiertoe wordt heldere 
architectuur toegevoegd aan de 19e-eeuwse kerk. Met ‘Warm bouwen’ slaan we een heel nieuwe weg in bij de 
verduurzaming van monumenten. Niet op een onmogelijke manier isoleren maar activeren van de schil en 
zodoende de massa van het gebouw benutten. 

Financiën 
De nota Erfgoed Telt zegt hierover:  
‘Ook monumenten waarvan de economische waarde niet direct duidelijk is, verdienen een toekomst. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor leegstaande kerken in krimpgebieden’.  
Ons religieus erfgoed heeft zeer grote maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld wat betreft historie, identiteit, 
sociale cohesie en gebruik door dorp en streek. In veel gevallen is er echter geen economische waarde aan toe 
te kennen. Daarvoor zijn de eisen die samenleving en monumentenbescherming te beperkend. Financieel 
investeren respectievelijk afschrijven is dus niet mogelijk. De financiering van maatschappelijke 
herbestemming, verbouw en verduurzaming van de kerken is mede daarom een heel uitdagende opgave. De 
SOGK start projecten nadat we de projectfinanciering 100% voor elkaar hebben. Vervolgens staat de SOGK  
garant voor een langdurige sluitende exploitatie. 

De Stichting Oude Groninger Kerken verzoekt het Ministerie van OCW voor de twee projecten een totale 
subsidie groot € 470.000,-- te willen verlenen. 
De totale projectkosten voor Garmerwolde, Feest! In Oost en West bedragen € 1.895.000,--, waarin we in het 
kader van Erfgoed Telt een bijdrage groot € 210.000,-- vragen. 
De totale projectkosten voor Overschild, Sfeervol rustpunt in een aantrekkelijke wandel- en fietsregio bedragen 
€ 1.802.991,16 (exclusief bouwkundig versterking als gevolg van mijnbouwactiviteit), waarin we in het kader 
van Erfgoed Telt een bijdrage groot € 260.000,-- vragen. 
Specificaties van de begrote kosten en baten van beide projecten zijn bijgevoegd. 

Stichting Oude Groninger Kerken 
23 juli 2018 



Herbestemming kerk en toren Garmerwolde - Feest! In Oost en West  
Met de herbestemming van de kerk en toren te Garmerwolde, Feest! In Oost en West, realiseert de Stichting 
Oude Groninger Kerken een nieuwe museale locatie in Garmerwolde. Hierdoor krijgt deze middeleeuwse 
kerk en toren een nieuwe functie en blijft ze voor de toekomst behouden en betekenisvol.   
Alle mensen ervaren vreugde en verdriet; mensen uit alle windstreken vieren en herdenken. De geschiedenis 
van feesten is kleurrijk en vol verrassingen. Rondom dit thema biedt Feest! In Oost en West spannende 
museale presentaties, als integraal onderdeel van eeuwenoud erfgoed en spectaculaire nieuwe architectuur.  

Geschiedenis kerk en toren 
De romano-gotische kruiskerk van Garmerwolde werd in de tweede helft van de 13e eeuw gebouwd bij een 
zware en sobere toren, die uit het midden van die eeuw dateert. Halverwege de 19e eeuw werd het schip 
afgebroken. Het exterieur van de kerk is een prachtig en goed bewaard voorbeeld van laat-romaanse 
bouwkunst met fraaie metselmotieven, boognissen en kraalprofielen.  Verder is de kerk van Garmerwolde 
beroemd om haar fraaie schilderingen op de meloengewelven; een type kruisgewelf met acht, door ribben 
gescheiden bolvormige kappen, dat vooral in romanogotische kerken in Noord-Nederland voorkomt. De 
schilderingen zijn hier vermoedelijk aan het begin van de 16e eeuw aangebracht door rondreizende 
ambachtslieden. Ze zijn van de hand van Jan van Aken, telg uit het beroemde kunstenaargeslacht waartoe ook 
Jeroen Bosch behoort.  

Projectbeschrijving Feest! In Oost en West 
Met de herbestemming van de kerk en toren wordt een nieuwe permanente museale locatie in Garmerwolde 
gerealiseerd. Het gaat ter plaatse om de herbestemming van drie bouwdelen:  
- Het ontvangstgebouw biedt een welkome entree; hier is ook de museumwinkel met horeca

ondergebracht. In het ontvangstgebouw worden bezoekers voorbereid op wat zij gaan zien en beleven.
- Vanuit het ontvangstgebouw lopen de bezoekers over het terrein waar vroeger het schip van de kerk heeft

gestaan naar de 13e-eeuwse kerk.  In 1859 is het schip van de kerk wegens bouwvalligheid gesloopt. Op
het kerkhof zal middels een moderne invulling het silhouet van het schip weer gereconstrueerd worden.

- In de middeleeuwse toren wordt een nieuwe architectonische trap gerealiseerd. De bezoeker maakt hier
een ontdekkingsreis langs acht belangrijke christelijke en islamitische feesten. De ruimtelijke ervaring van
het stijgen en weer dalen in de toren voegt daar een betekenisvolle en aantrekkelijke dimensie aan toe. De
nieuwe trap, die een hoogte van circa 20 meter overspant, heeft een spiralende cyclische vorm. De routes



naar boven en beneden zijn gescheiden en draaien om elkaar heen. De bezoeker maakt aldus een 
cirkelgang, die halverwege bovendien langs de kerkklok voert. Ondertussen is het tikken van het uurwerk 
hoorbaar. De tijd tikt door. Omdat ook de onderzijden van de trappen trapvormig worden uitgevoerd, 
treedt een vervreemdende, bijna magische ruimtelijke beleving op, enigszins te vergelijken met het 
surrealistische trappenhuis van Escher. Dat effect wordt nog verder versterkt doordat de lege schacht 
rondom de klok als een centrale as door de nieuwe toren loopt. Daardoor zal de toren straks in de volle 
hoogte te ervaren zijn; zowel vanaf de begane grond als vanaf het hoogste niveau. Op het hoogste punt 
geeft een raam in de noordkant van het zadeldak uitzicht op het weidse landschap en de in alle seizoenen 
tot de verbeelding sprekende Groningse luchten. 

Doelgroepen 
Doelgroep zijn kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar (PO en VO), hun ouders en familie. Vanuit het onderwijs 
is nadrukkelijk behoefte aan het project. Maar ook toeristen en recreanten hebben we veel te bieden. Fietsers 
en wandelaars gebruiken de locatie als rust- en eindpunt. Met de herbestemming van de kerk en de toren 
wordt dit unieke erfgoed voor een breed publiek toegankelijk en een aantrekkelijke plek om te bezoeken.  

Maatschappelijke dialoog 
Maatschappelijke polarisatie ten aanzien van onderwerpen als cultuur, traditie en identiteit neemt toe. Feest! 
In Oost en West biedt een positief aanknopingspunt om meer kennis, begrip en maatschappelijke verbinding te 
realiseren. Cultureel erfgoed biedt de uitgelezen kans om op een neutrale, maar aansprekende manier 
verhalen te vertellen. Feest! In Oost en West presenteert uniek erfgoed, typisch voor de Westerse, joods-
christelijke traditie. Tegelijkertijd biedt het project zicht op de rijke cultuur van andere wereldgodsdiensten, en 
worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar, waardoor inzicht ontstaat.  

Duurzaamheid 
De regio is proeftuin voor energietransitie. In het complex van kerk, ontvangstgebouw en toren van 
Garmerwolde willen we op duurzame manier energie opwekken en op een duurzame manier energie 
gebruiken. Standaardoplossingen zijn er niet. We willen zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor optimalisering 
van de opwekking van duurzame energie, waarin verschillende methoden gecombineerd worden.  

Samenwerken en opleiden 
We kiezen voor samenwerken, onderzoeken en experimenteren, om het project inhoudelijk te versterken en 
actief te vermarkten. Er is een creatief team ten behoeve van de ontwikkeling van Feest! In Oost en West 
samengesteld. Bewust is gekozen voor een groep jonge, talentvolle makers uit Groningen. Zij ontwierpen 
verrassende museale presentaties als integraal onderdeel van vernieuwende architectuur, en sterke educatieve 
en communicatieve concepten. Vanuit partnership met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Europese 
Future For Religious Heritage (FRH) wordt in 2019 een internationale conferentie georganiseerd. De 
Kinderuniversiteit (RUG) organiseert een parallelle kinderconferentie. In samenwerking met het Alfasteunpunt 
(RUG) wordt aanbod voor het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. De Hanze PABO en Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden zijn betrokken. Samenwerkingen met o.a. de Hanze Hogeschool met betrekking tot duurzame 
energie worden ten behoeve van dit project aangewend. In de uitvoering zullen leerlingen van de Restauratie 
Opleidingsproject Noord betrokken worden. Leerlingen van het Terra College zijn betrokken bij het onderhoud 
en de aanpassingen op het kerkhof.  Ook het lokale netwerk van vrijwilligers in het dorp Garmerwolde is zeer 
betrokken en actief.  





Herbestemming kerk en consistorie Overschild 
- Sfeervol rustpunt in een aantrekkelijke wandel- en fietsregio

De Regio Groningen-Assen is het stedelijk netwerk waarin de provincies Groningen en Drenthe, de steden 
Groningen en Assen en de omringende gemeenten samenwerken. Dit samenwerkingsverband heeft voor dit 
project recent € 278.000,-- toegezegd op basis van de conclusie van hun adviescommissie. Dit advies luidt o.a.: 

Het gebouw 
De uit 1880 daterende kerk van Overschild, opgetrokken in de sobere waterstaatsstijl, vervult nog maar heel 
zelden haar oorspronkelijke functie. De kerk is de afgelopen jaren behoorlijk getroffen door 
aardbevingsschade. 
De dorpsbewoners willen het monument graag behouden. Het is beeldbepalend en nauw verweven met de 
dorpshistorie. Het voorziet in identiteit van het toch al getroffen dorp en door karakter en gebruik draagt het 
bij aan de stedenbouwkundige en sociale samenhang.  
De NAM voorziet in schadeherstel en bouwkundige versterking en de provincie Groningen bekostigt een deel 
van de restauratie. Naast het treffen van bouwkundige maatregelen is nieuw en omvangrijk gebruik een 
belangrijke voorwaarde voor behoud, zeker voor de kerk in Overschild.  

Aanleiding en onderzoek 
De SOGK is op basis van consultatie en onderzoek tot de conclusie gekomen dat er in Overschild vraag is naar 
publiek hergebruik: recreatie-economie, ontspanning, horeca, samenkomst, culturele activiteiten en 
ontmoeting. Deze benadering sluit aan op de uitkomsten van het werkatelier ‘Levende monumenten in een 
leefbare regio’ in 2015, een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de 
provincie Groningen, SOGK, Libau en stichting Het Groninger Landschap. De kerk van Overschild is een van de 

Doel van het project is realiseren van een rustpunt, toeristische trekpleister en bijzondere locatie voor 
kleinschalige culturele evenementen in de voormalige kerk van Overschild. Een toeristische pleisterplek 
in dit noordelijk deel van het Schildmeer ontbreekt tot op heden. Dit gebied wordt een alternatief voor 
de toenemende recreatieve druk voor de meren rondom de stad Groningen.  
Het project kent een gedegen opzet, met een stevige ambitie op het gebied van duurzaamheid. 



vier pilotprojecten en ontvangt daarom een financiële bijdrage vanuit het Kansrijk Groningen 
leefbaarheidsprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed.  
 
Op basis van gesignaleerde kansen concludeerden de aan het werkatelier deelnemende deskundigen en 
dorpsbewoners dat herbestemming de voorkeur geniet boven privatisering. Ook voor de toekenning van de 
restauratiesubsidie door de provincie Groningen was publieke herbestemming een zwaarwegend argument. 
Deze insteek is bovendien in lijn met het eindadvies van de commissie Meijer (2013) omtrent cultureel erfgoed 
in het aardbevingsgebied, waarin wordt benadrukt dat kerken fungeren als belangrijke ontmoetingsplaatsen 
die de sociale cohesie versterken. 
 
De nieuwe bestemming 
SOGK en de dorpsgemeenschap zien voor de kerk een meervoudige bestemming:  
x Rustpunt voor fietsers, wandelaars en passanten; bijdragen aan de belevingswaarde van de nieuwe natuur 

van het Roegwold die aan de noordwestkant van het Schildmeer is ingericht.  
x Mooie kamer voor het dorp, voor rouw en trouw en als bijzondere locatie voor kleinschalige culturele 

evenementen en bijeenkomsten. 
x Werkplek voor een kleinschalig (éénmans) bedrijf i.c.m. de ontvangst- en horecavoorziening.  
 
Ontwerpopgave 
Een van de uitgangspunten voor de ontwerpopgave is dat voorzieningen, waar mogelijk, op innovatieve en 
esthetisch verantwoorde wijze worden gecombineerd met de restauratie en versteviging van het gebouw. Zo 
zijn verstevigingsbalken misschien goed te gebruiken als  trussen voor de verlichting. Daarnaast vindt SOGK het 
belangrijk dat de kernkwaliteiten van het gebied - rust, ruimte, licht en lucht - zijn terug te vinden in de 
architectuur en in de inrichting. 
 
Verbouw, nieuwe aanbouw voor ontvangst en optimale toegankelijkheid 
De kerkzaal en de consistorie zijn ongeschikt om deze functies in het huidige monument op te lossen.  
Daarom wordt achter de kerk een nieuw deel toegevoegd, op basis van de volgende uitgangspunten: 
x Dankzij een moderne, transparante vormgeving komt de historische kwaliteit meer tot zijn recht. 
x Het bijgebouw krijgt hetzelfde vloerniveau als de kerk, waardoor toegankelijkheid voor mindervaliden 

mogelijk wordt. 
x Zowel technisch als ruimtelijk zijn de benodigde sanitaire, facilitaire en technische voorzieningen goed en 

volgens hedendaagse wensen en eisen in te passen.  
x Er kan een aangename verblijfsruimte/foyer voor koffie en thee worden gerealiseerd in combinatie met een 

terras. 
x In de nieuwbouw kan een (éénmans)bedrijf haar werkplek kiezen, ook wordt gedacht aan het nieuwe 

werken: lokale flexplek(ken) in combinatie met internet/ digitale dienstverlening.   
x De aanbouw biedt ruimte voor zonnepanelen en andere oplossingen die bijdragen aan het doel ‘nul op de 

meter’ (zie hieronder).  

 
Plattegrond (Holstein restauratie architectuur) 



 
Verwarming/energie: nul op de meter 
‘De gasmeter de kerk uit’ past ook bij de ambitie van een energieneutraal Overschild. Zo was dorpshuis De 
Pompel het eerste energie neutrale dorpshuis in de provincie Groningen, op basis van een combinatie van 
zonnepanelen, lagetemperatuurverwarming met luchtwarmtepomp en LED-verlichting. 
Voor de energievoorziening van het gehele complex gaan we onderzoek doen naar een combinatie van 
aardwarmte en zonnepanelen op dak. Inzet van SOGK is dat de kerk een toonbeeld van duurzame renovatie 
wordt en daarmee een referentieproject voor verduurzaming van andere kerken in het SOGK-bestand.  
De nieuwe energiehuishouding gaat gerealiseerd worden volgens het principe van ‘Warm Bouwen’. Een balans 
in energie zorgt dat de warmte- en koudebehoefte van het kerkgebouw is gedekt. Uitgangspunt is dat de massa 
van het gebouw wordt ingezet. De warmte uit bijvoorbeeld de bodem of van de zon (buitentemperatuur) 
wordt opgeslagen in de muren. Isolatie kan achterwege blijven omdat de muren warm zijn. De bij monumenten 
zo ongewenste (dikke) isolatielaag kan achterwege blijven.  
 
  

 
Bij een enkele (monumentale) boerderij is Warm Bouwen met succes toegepast. Agentschap NL van het 
Ministerie van Economische Zaken heeft over Warm Bouwen gepubliceerd in ‘De Tempel gebouwd voor de 
toekomst, De NESK kantoren duurzaam opgeleverd’. 
 
Samenwerken en opleiden 
De warmtevoorziening van het kerkgebouw gaat plaatsvinden volgens een nieuw concept. Hiervoor werken wij 
samen met een installatie- en een energieadviseur en met de Stichting Warm Bouwen, onder coördinatie van 
de architect. De kennis die hieruit voortkomt is zeer interessant voor de duurzame aanpak van met name 
religieuze monumenten. 
De combinatie van herbestemming, bouwkundig versterken en restauratie verlangt een nieuwe manier van 
denken. Dit komt tot uiting in de wijze van planvorming en straks in de gecombineerde uitvoering. 
 



Financiën
Monumentale kerk van Overschild als schakel in regionale vrijetijdsregio

Omschrijving

Begrote kosten:

schadeherstel en bouwkundig versterken
herstel bevingsschade 73.531,00€           
bouwkundig versterken pm

73.531,00€           73.531,00€           

restauratie kerkgebouw
restauratie 369.939,00€         
bouwhistorisch onderzoek en -verslag, kleuronderzoek, 8.000,00€             

377.939,00€         377.939,00€         

aanpassing
verbouw kerk 200.000,00€         
nieuwbouw tbv ontvangst 283.400,00€         
verlichtingsarmaturen 17.000,00€           
stoelen, tafels, garderobe, vloerbedekking, gordijnen 29.000,00€           
adviseurs 10.000,00€           

539.400,00€         539.400,00€         

inrichten historisch kerkterrein
herstel en herinrichting 20.000,00€           
terreinverharding, terras, looppad 15.000,00€           
recreatief medegebruik (belevenis-picknickbank ed) 2.800,00€             

37.800,00€           37.800,00€           

werkplek, recreant, toerist
digi-infra: bekabeling, wifi, werkplek, info, presentatie 11.000,00€           
toeristische informatie kerk en omgeving 4.500,00€             
voorzieningen tbv 'drinken en eten' 5.000,00€             
opzet exploitatie- en beheersorganisatie 3.000,00€             
geo-cache; ter plekke + internetopneming 1.000,00€             
electrisch fietsoplaadpunt e-bike 2.800,00€             

27.300,00€           27.300,00€           

energietransitie, verduurzaming kerk
opwekking, bronnen, warmtepomp 55.350,00€           
warmteafgiftesystemen 44.500,00€           
warmteterugwinning-ventilatie, 27.500,00€           
E-boiler, doorstroomtoestel MIVA 2.000,00€             
PV-panelen, led-verlichting 36.000,00€           

165.350,00€         165.350,00€         

infrastructuur
aanleg wandel-/ fietspad (halfverharding) pm
bewegwijzering, fietsrouteknooppunten aanpassen pm

1.221.320,00€      
onvoorzien, 5% 61.066,00€           

1.282.386,00€      
Ontwerp, architectuur, toezicht, advies 11 % 141.062,46€         
organisatie, coördinatie 2,5 % 32.059,65€           
Leges, vergunningen, keuringen 2,5 % 27.067,23€           
Accountantscontrole 7.500,00€             

1.490.075,34€      
BTW 21 % 312.915,82€         
Totale kosten 1.802.991,16€      

Begrote baten
NAM, schadevergoeding 107.656,00€         toegezegd
Provincie namens Rijk, BRRG 2013-2016 295.201,00€         toegezegd
Herbestemmingsplankostensubsidie RCE 17.500,00€           toegezegd
Herbestemmingsplankostensubsidie Libau/ spoor 2 5.000,00€             toegezegd
Herbestemming Cultureel Erfgoed, leefbaarheidspr. spoor 2 650.000,00€         in aanvraag
Regio GA 278.000,00€         toegezegd
Provincie Groningen 30.000,00€           in aanvraag
Gemeente Slochteren, cofinanciering herbestemming erfgoed 20.000,00€           toegezegd
particuliere fondsen en acties via SOGK 82.000,00€           in aanvraag
particuliere middelen van en via SOGK 57.634,16€           toegezegd
OCW Erfgoed Telt 260.000,00€         in aanvraag
Totaal bijdragen 1.802.991,16€      

bouwkundig versterken NAM/ CVW
aanleg recreatieve ontsluiting NCG, spoor 1 via gemeente

Stichting Oude Groninger Kerken
juli 2018

Begroting


