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de eigendomsoverdracht van hel kerkgebouw aan de
Coehoornsingel te Groningen. De kerk is vervolgens in

Niettemin was het voor deze kle ine. maar zeer actieve

erfPacht geg~en aa n de Sbchring Der Aa-kerk Groningen,

gemeente een helt' stap om afstand te doen van hel kerk-

die als 'dochter> van «rstgenoemde stichting verantwoor-

gebouw. In de onderhandelingen mei de Stichting Oude

delijk u i zijn voor de ex ploitatie ervan.

Groninger Kerken is overeengekomen dat de remonstranten hun d ie nsten op zondag in de kerk kunnen blij\len
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Aan de overdracht is langdurig overleg voorafgegaan. De
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ee

(f)

last van het onderhoud van het grote kerkgebouw begon te

ontplooien. Het gebouw zal nu \leel intensiever gebruikt
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zwaar Ie drukken op de 250 rcmonstrnnlen in Groningen.

ga:!n worden. In plaats van een enkele dienst op zondag-
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Haar veelzijdigheid maken deze architect geschikt voor
een ingewikkeld verbouwillgsproject als de Remonstrantse
kerk. Jur Bekooy, die als bouwkundige van de Stichting
belast is met de begeleiding van de werkzaamheden. heeft
het werk van Moriko Kira kennis tijdens een lezing leren
kennen. Hem trofhet toen in hct bijzonder dat Moriko Kira
bij projecten waar gewoekerd moet worden met de ruimte,
heel mooie en praktische oplossingen weet te vinden,
waarbij zij vanafhet begin ook al verregaand nadenkt over
de verfijnde dctaillering. Ze gaat erg inventief met de ruimte om. De groepswoning Manazuru in Kanagawa en het
buitenverblijfHakone in Shizuoka te Japan zijn hier goede
voorbeelden van, evenals de woningen die zij nu voor het
Europapark in Groningen ontwerpt. Deze inventiviteit
maakt haar naar zijn mening ook zo geschikt voor de
verbouwing van de Remonstrantse kerk. In dit gebouw
moeten immers vele functies worden ondergebracht.
Het gebouw mag op het eerste gezicht groot lijken, in hel
licht van het toekomstige multifunctionele gebruik valt dat
behoorlijk tegen - er moet zelfs gewoekerd worden met de
ruimte. Haar ontwerp is in harmonie met het bestaande
gebouw, dat ze in zijn waarde laat: de nieuwe gedeelten
hebben een eigentijdse karakteristiek zonder confronterend te zijn. De vloeiende vorm van de nieuwbouw past
prachtig bij de hoekigheid van het bestaande gebouw.
Bekooy raakte ervan overtuigd dat zij de juiste architect
was voor deze opdracht toen hij zag wat voor oplossingen
ze had gekozcn in bijvoorbeeld het Von Sieboldhuis in
D~ R~mon5IT0ntst
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Cothoornsin9tl, huidi9t siluotit.

ochtcnd en een aamal kerkelijke bijeenkomsten door de
week, zal het er in de nabije toekomst dagelijks behoorlijk
druk zijn nu de Stichting Oude Groninger Kerken haar kantoorfuncties hier gaat onderbrengen. Het is de bedoeling de
verschillende kerkelijke ruimten ook aan derden te verhuren. De zalen zullen geschikt worden gemaakt voor zakelijk
gebruik, zoals bedrijfspresentaties, congressen, workshops
en vergaderingen, voor culturele evenementen, waaronder
tentoonstellingen, concerten en toneelstukken, en ook voor
omvangsten, recepties en diners.

l.eiden, waar net als nu in de Remonstrantse kerk heden·
daagse functies en technieken in een bestaand gebouw
moesten worden ondergebracht.
Voor Moriko Kira lag de uitdaging van dit project in he! feit
dat het gebouw ook in gebruik blijft als kerk. 'Als je met
een voormalige kerk te maken hebt, moeten de mensen die
het gebouw op die manier gebruiken, het ook nog als zodanig kunnen ervaren. Tegelijkertijd moet je er ook een
kantoor- en een verhuurfunctie in onder brengen. Dat is
een heel spannend gegeven. Wat ik ook heel interessant
vond, is hoc je omgaat met een nieuw onderdeel buiten de
kerk. Wegens ruimtegebrekwas het noodzakelijk om het

Bijna veertig jaar na de laatste verbouwing was de kerk aan
grondig onderhoud toe, maar de nieuwe gebruiksfuncties

trappenhuis en de lift buiten de kerk te plaatsen. Een nog
belangrijker overweging was dat je anders de structuur van

van het gebouw vereisen meer dan dat. Voor de 'facelift' van
de kerk is de Japanse arch itect Moriko Kira aangetrokken.

de binnenkant kapot moet maken. De kerk heeft een lange
geschiedenis, er is nog maar heel weinig over van de oorspronkclijke elementen. Vooral de structuur van de kerk is
nog authentiek. De vraag wordt dan hoe je met een kerk·
gebouwen een bijgebouw omgaat. Eerst heb ik iets~·

Na van 1984 tot 1990 in haargeboorteland te zijn opgeleid,
heeft zij haar studie aan de Technische Universiteit in Delft
voortgezet. Inmiddels zelfstandig gevestigd, voert haar
bureau in Amsterdam projecten uit in met name de Benelux
en in Japan. Het werk van Moriko Kira omvat een breed
spectrum: woningbouw, stedenbouw, utiliteitsbouw en
interieuromwerp. Bekende projecten zijn de recente verbouwingen van het Catshuis in Den Haag en het Von
Sieboldhuis in l.eiden. 1

dacht met baksteen, maar de façade is zo sterk, dat zou
de kerk kapotmaken. Daar moesten we dus iets compleet
anders doen. Wc moesten iets bedenken dat bij de kerk
hoorde, maarer geen afbreuk aan deed. Oud en nieuw
moeten niet als broers naast elkaar staan, maar wel familie
van elkaar zijn.'

Voor m~r informatie (]\o'er hel werk yan Moriko Kim zie haar website: www.morikokirn.nl

Voorlltvrl ~an df Rtmonstrontst Imk in dl tO lknmst, met aanbouw (auhiW t Moriko Kira).

Bij deze verbouwi ng zijn veel partijen betrokken: de
Remonstr:1ntse Gemeente, de Stichting Oude Groninger
Kerken. de Stichting Der Aa-kerk, de architect, een bouw-

Wa:!T mogelijk worden oude elementen van hct gebouw
in ere hersteld ofingepast in de nieuwe vormgeving. Zo z:!l
het Van Oeckelenorgel uit 1885 worden geha ndhaafd. De

kundige :1dviesbureau, een constructeur en een bouwfysisch ingenieur. Over het ontwerp van de architect wa ren
dt partijen het vrijwel direct eens. Er is vervolgens een in-

huidige geverfde voorzetwand wordt vcrvangen door een
linnen bespanning, waarop de aandachtssculptuur van
Edu Waskowsky wordt teruggeplaatst. De voorgevel van

5praakavond voor de buurtbewoners gehouden, waarna htt
ontwerp definitief is vil5tgesteld. Inmiddels zijn de plannen bij de gemeente ingediend en heeft de aanbesteding

het kerkgebouw wordt grond ig geres t ~mreerd. waarbij de
oorspronkelijke ha rdstenen trappen in de plaats van de
huidige gewassen grindtegels zullen komen. Waarschijn-

plaatsgevonden. De Remonstrantse Gemeente heeft een tijdelijkonderkomen gevonden in de Doopsgezinde kerk aan
de Oude Boteringestraat. Tijdens de Open Monumentendag

lijk zal ook het hek uil 1883 worden gereconstrueerd. De
huidige parkeerplaats krijgt het karakter van een binnentuin. De hedoeling is het gebouw eind 2005 in gebruik te

afgelopen september warel! de dcure n voor het !:Jatst geopend. Behalve een tentoonstelling over de geschieden is
van het gebouw was hier toen ook een presentatie van de

nemen.

plannen van de arch itect te zien. Alle voorbereidingen zijn
nu afgerond en de bouwwerkZ:1~lmhed en zijn in volle g:1ng.
Hetmultifunctionele gebruik va n het geboUWV~JgT om
een J:mtal ingrijpende veranderingen. Zo wordt de g:1lerij
van de kerk verbreed en wordt er een extra galerij gecreëerd
ten behoeve van de kantoren van de Stichting Oude Groninger Kerken. Voor het trappenhuis met lift wordt, zoals gezegd, een transparant gebouw van hout en glas over de hele
hoogte naast de kcrk geplaatst. HierÎn worden ook de sanÎtaire voorzieningen en de inva liden ingang ondergebracht.
De kerkzaal zal een grondige vernieuwÎng ondergaan,
evenals de \'ergaderruinlles en de kosterswoning. In het
hele gebouw zullen de modernste voorzieningen worden
aangebracht, zodat van het gebouw optimaal gebruik gemaakt kan wo rden. Verde r krijgt het gebouw een spectaculaire bibliotheek die over twee verdiepingen boven de
entree va 11 de kerk zal worden gepl:13tsL Deze bibliotheek
za l in de nabije toekomst gaan funct ioneren als informatiecentrum voor donateurs van de stichting en andere belangstellenden in de Groninger kerken.

Monique Kremcr-Brinkhuizen (Akerkhofl., 9711JB
Groningen) is vcrhuureoördin:1TOr van de Der Aa-kerk.

OntumpttktnÎng 1I0n dt kantoorgaltrij Il n brhorvl IIlln dl
Stichting Oudt Groningtr Kuktn (orchiwt Moriko Ki ro) .

