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“Als een eeuwenoud pand 
duurzaam kan,  

dan kan het toch overal?” 
 

Wubbo Ockels 
(1946 – 2014) 

 
Astronaut & Oprichter De Groene Grachten 
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1 Introductie 

Hoe realiseert u een duurzaam gebouw 
waarin alle opties op elkaar zijn afgestemd? 
Wat is de huidige situatie? Waar liggen de 
kansen en wat is duurzaam?   

De weg naar een duurzaam gebouw 

Aanleiding
In het kader van het programma Religieus Erfgoed wordt
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
samenwerking met de Rijksbouwmeester onderzocht of
voor een groep van negen iconische kerkgebouwen
oplossingen gevonden kunnen worden die enerzijds recht
doen aan hunwens om energie te besparen en anderzijds
passend zijn bij de kwaliteit en ambitie van deze
bijzondere groep gebouwen. Daartoe zullen volgend jaar
(2021) ontwerpteamsop zoek gaan naar innovatieve
oplossingen die liggen op het raakvlak van ‘poëzie en 
techniek’, al dan niet in aanvulling op regulier te treffen 
maatregelen.

Inventarisatie
Ter voorbereiding hiervan ziet de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed graag per kerkgebouw een globale
inventarisatie / een ‘anamnese’ van het huidige 
energieverbruik en gebruik van de bestaande ruimtes
enerzijds, en het beoogde energieverbruik en gewenste
gebruik van de ruimtes in de nabije toekomst, anderzijds.

Leeswijzer 

Allereerstwordt in Hoofdstuk 2 de huidige situatie in kaart
gebracht via de nulmeting. Vervolgens bevat Hoofdstuk 4
de verduurzamingskansen. Deze kansen zijn
onderverdeeld in 5 thema’s, Isolatie, Ventilatie, Warmte 
& Koude, Elektriciteit enWater & Groen. Algemene
toelichtingen op de verduurzamingskansen zijn in de
bijlage terug te vinden.

Verantwoord verduurzamen 

Veelal overheerst het gevoel dat een historisch gebouw
verduurzamen onmogelijk is.Wat er precies mogelijk is
van de specifieke situatie en wensen.Elkmonument is
anders en vraagt om een unieke behandeling. Niet in ieder
historisch raam kan zomaar isolerende beglazing worden
geplaatst, bijvoorbeeld. Er moet rekeningworden
gehoudenmet demonumentale waarden en het is van
belang, ons te realiseren dat het gebouw tijdenlang een
eigen vocht- en temperatuurhuishouding heeft gehad.

Wanneer de bouwfysische eigenschappenveranderen,
kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals
vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot. Kortom:
monumenten vragen ommaatwerk, niet om
standaardoplossingen. Daarom is verduurzamen altijd een
integraal vraagstuk,welke begint met reduceren. 
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2 Der Aa-kerk Groningen

Het historische gebouw kent een unieke 
opbouw en vraagt om een maatwerkaanpak. 
Het specifieke bouwsysteem, het behoud van 
de waardevolle elementen en de persoonlijke 
wensen vormen de basis voor dit advies.   

Dit advies is gebaseerd op de volgende gegevens:

 
Algemene gegevens en visie 

Contact Stichting Ouder Groninger Kerken
PattyWageman (directeur)
ChristiaanVelvis (bouwkundige)

Adres Akerkhof 2,
9711 JB, Groningen.

Toekomstvisie Deder Aa-kerk heeft dewens de
exploitatie in de toekomst sterk te
vergroten.Momenteel zijn er veel losse
evenementen zoals concerten en korte
exposities. Voor de toekomst is er de
wensmeer vaste exposities te huisvesten,
waardoor er meer continu gebruik van de
kerk zal zijn. Hiervoor is ook het plan om
permanente horeca in de kerk te plaatsen
en eventueel de verhuurde aanbouwen
op te nemen in de plannen.

Ontwerpvraag Door de wens om in de toekomst meer
vaste exposities te huisvesten zal er een
meer continu gebruik van de kerk zijn.
Het binnenklimaat is daar nu nog niet
voor geschikt. De gebouwdelen die nu
verhuurd wordenzullenwellicht
meegenomenworden.

  
Kenmerken en gebruik 

Soort gebouw Kerk.
Functie Cultureel.
Bouwjaar 1425-1492, oudste kerk uit 13e eeuw.
Monument Rijksmonument (nr. 18423).
Bouwlagen Kelder, begane grond, 2 verdiepingen

(dienstwoning).
BVO 1748,2m².

Verbouwingen De sacristie is gebouwd rond 1500. De
verdieping en aanbouw zijn in de 17e

eeuw geplaatst. De consistorie aan de
noordzijde is in 1950 gebouwd, als
vervanging vaneen houten consistorie uit
1906.

Indeling De kerk is opgedeeld in twee zones, het
schip en het koor met kooromgang. De
twee zones worden gescheiden door
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deuren en een tussenwand. De
tussenwand rijkt tot halverwege de
ruimte, daarboven staan de ruimtes in
open verbinding met elkaar. De kerk
heeft een toren van zo’n 60 meter hoog. 
Aanweerszijde van de toren zit een
garderobe (noord) en een keuken(zuid).
Daarnaast zijn er enkele bijgebouwen.
Aan de zuidzijde is een sacristie met
bovenverdieping.De aanbouw daarnaast
is de vroegere kosterswoning. Aan de
noordkant zit een consistoriewaar
momenteel eenwinkel in is gevestigd.

Comfort Het comfort in de kerk is matig. Zowel ’s 
winters als zomers is het er koud. De
tochtportalenhebben een deel van de
comfortklachten weggenomen.

Onderhoud De laatste restauraties zijn in 1975-1988
uitgevoerd. In 2006 heeft de kerk een
opknapbeurt gehad. Hierbij is een groot
gedeelte van het pleisterwerk vernieuwd,
zijn verbouwingen geweest van catering,
toiletruimtes en entrees.

Gebruik De kerkwordt het hele jaar door
verhuurd voor concerten, evenementen
en exposities. De omvang en het aantal
evenementen verschilt erg per seizoen.
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Gebruik 

Hoofdentree Radiatoren Gashaard

Tochtgordijnen Convectoren Cv ketel verwarming Ledverlichting
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Omgeving 

DeDer Aa-kerk is gelegen aan deAkerkhof, het
voormalige kerkhof van de Aa-kerk dat in 1828 is geruimd.
In het verlengde van het Akerkhof ligt de Vismarkt, met
tussen deze twee plaatsen de monumentale Korenbeurs.
Eind 2020wordt het Akerkhof heringericht waardoor de
monumentale bomenmeer ruimte krijgen en er meer
zitgelegenheid komt. De binnenstad van Groningen wordt
omringd door de grachtengordel Diepenring.

Sinds 1988 is de binnenstad van Groningen een
beschermd stadsgezicht. PV panelenmogen in het
beschermdgezicht alleen uit het zicht wordengeplaatst.
Het plaatsen van PV-panelen is in de nabije omgeving dus
beperkt tot collectieve PV projecten op grote dakvlakken
in de omgeving.

Door de hoogte van het gebouw zal er voortdurend een
verhoogde windbelasting op het gebouw zijn,waardoor
tocht en infiltratie hoger zijn dan bij een gemiddeld
gebouw.
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Historie 

De eerste vermelding van de Aa-kerk stamt uit 1246: in
een brief van Otto III, bisschop van Utrecht, werd
bevestigd dat de bestaande kapel voortaan
als parochiekerk zou functioneren. Opde plekwaar eerder
waarschijnlijk een houten kapel had gestaan, stond nu een
stenen kruiskerk ter ere vanMaria en Sint Nicolaas.
In 1420 werd het koor uitgebreid richting het oosten. De
gewelvenwerden vervolgens rond 1495 beschilderd. 
De toren van de Aa-kerk werd tweemaal verwoest: in 1671
stortte hij in na een brand, in 1710 stortte
de toren spontaan in.
Na de laatste kerkrestauratie is in 1815 in de zuidelijke
zijbeuk een orgelkas met frontpijpen uit 1540 geplaatst.
Dit orgel, vermoedelijk gemaakt door R. Rodensteen, is
afkomstig uit de Broederenkerk te Bolsward. Belangrijke
ombouw door A. Verbeek in 1635. Van dit instrument zijn
slechts het meubel, de frontpijpen en enkele onderdelen
van de mechanieken bewaard gebleven. Het hoofdorgel
betreft een Schnitger-orgel. Dit orgel is in 1702 gebouwd
voor de Broerekerk teGroningen en in 1815 geplaatst in de
Aakerk.

 
Bouwtechnische opbouw 

Vloeren In de jaren ’70 zijn de vloeren in het koor 
en het schip verwijderd. In het koor zijn
de zerken teruggelegd. In het schip is een
nieuwe houten vloer gelegd.De
beganegrondvloer van de bijgebouwen
zijn ook steen op de volle grond. De
verdiepingsvloeren zijn van hout. Alle
vloeren zijn ongeïsoleerd.

Gevels Degevels bestaan grotendeels uit
massief metselwerk (1.000mm dik in de
basis). Het interieur is afgewerktmet een
combinatie van natuursteen details en
pleisterwerk (Rc-waarde 0,5-0,8 m2.K/W).
De gevels van de aanbouwen zijn
eveneens massief metselwerk (400 –
500mmdikte) en eveneens ongeïsoleerd.

Ramen De raampartijen van de kerk bestaan uit
natuurstenenmontants en zijn bezetmet
glas-in-lood (enkelglas, U-waarde ~5,3
W/m2.K). De glas-in-loodramen zijn
voorzien van horren aan de buitenzijde
ter bescherming vanhet glas.
In de bijgebouwen zijn enkelglas ramen
aanwezig.

Dak(en) Dedaken hebben een houten constructie
bedekt met leien (0,2 m2.K/W). De daken
zijn voorzien van kleine dakkapellen.
Onder de dakconstructie bevinden zich
stenen gewelfplafonds die aan de
onderzijde zijn voorzien van ornamentiek
en schilderwerk.  

 
Installatietechnische opbouw 

Ventilatie Alle ruimtes worden op een natuurlijke
wijze geventileerd.De verschillende
toegangen zijn voorzien van dikke
gordijnen.
In de toiletten in de kelder is
afzuigventilatie geplaatst. Deze staat
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permanent aan. De afzuiging inhet
invalidetoilet is niet operationeel.

Warmte Het kerkgebouw wordt verwarmd door
middel van 6 verschillende cv-installaties.
De kerkzalenwordenverwarmd door een
cascade van 5HR-ketels uit 2020. Er zijn
aparte warmtecircuits voor het schip en
het koor. De warmte wordt afgegeven
door radiatoren en convectoren. In het
schip zijn tevens convectoren in de vloer
geplaatst.
De keuken van het schip heeft een aparte
HR-combiketel uit 2009 voor verwarming
en tapwater. De ‘winkel’ in de noordelijke 
aanbouw en onderliggende toiletten
wordenverwarmd door een cv-ketel in de
kelder naast de toiletten. Dit betreft een
zeer oude cv-ketel uit 1987. Radiatoren
geven de warmte af.

De sacristie wordt verwarmd door een
gashaard, geplaatst voor de voormalige
open haard.
De ruimte voor de ‘huismeesters’ wordt 
verwarmd door een VRT cv-ketel uit
2009. In de daar aanwezige keuken is een
10l keukenboiler geplaatst voor warm
tapwater. De verdiepingen van de
zuidelijke aanbouwwordt verwarmddoor
een HR-combiketel uit onbekend
bouwjaar. Radiatoren in de ruimtes geven
de warmte af.

Elektriciteit De kerk is vrijwel volledig voorzien van
ledverlichting.

BrandveiligheidTussen de gewelven en het dak is een
sprinklerinstallatie aanwezig. Dit is een
droge sprinklerinstallatie, aangesloten op
de watervoorziening van de brandweer,
in de tuin naast de bouwloods.
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Disclaimer en intellectueel eigendom 

Degrootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het
samenstellen vandit rapport. Echter voor onjuistheden en
onvolledigheden met betrekking tot deze rapportage, op
welke gronddan ook, kanDe Groene Grachten B.V. en/of
de samenstellers daarvan op geen enkele wijze
verantwoordelijk worden gesteld. DeGroeneGrachten
B.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde
juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch
stilzwijgend. DeGroeneGrachten aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de
onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.
Wij staan altijd voor u klaar om mee te denken hoe we
eventuele onduidelijkheden kunnen ophelderen.De door
u verstrekte persoonlijke gegevens in verbandmet de
opdracht zullen niet aan derden verstrekt worden.

Opde inhoud en de presentatie van deze rapportage
berust een intellectueel eigendomsrecht van DeGroene
Grachten B.V. Nietsmag door derden worden gebruikt
zonder dat schriftelijke toestemming vanDe Groene
Grachten B.V. is verkregen. Niets uit deze uitgavemag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het reproduceren door middel van
druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale,
elektronische, optische of andere vormof (en dit geldt zo
nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren
(i) ten behoeve vaneen onderneming, organisatie of
instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik
welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het
overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift
(al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-
uitzending.


