
Een van de meest bepalende kultuurhistorische elementen in het

landschap zijn kerken. Zeker in het vlakke Noord-Groningse en

Noord-Friese landschap waar de meeste kerken op wierden of

terpen gelegen zijn. Veel van die kerken zijn aan restauratie toe

door achterstallig onderhoud, door een slechte ondergrond, ma-

tige fundering, te zware kap of gewelven. Meestal is het een

kombinatie van deze faktoren.

Een belangrijke oorzaak is ook

het teveel afgraven van de

terp. Bij 8O % van alle restau-

raties van de Noord-Neder-

landse kerken zijn konstruktie-

ve ingrepen nodig. Otto Was-

senaar, direkteur van het ge-

lijknamige ingenieursburo te

Haren, is bij de meeste restau-

raties betrokken geweest.
lu.ll.jl. .„11 Uil..

Restaureren van kerken:

een. professionele hobby

Jan Abrahamse

Otto Wassenaar wijst naar een scheur in het kerkje van Thesinge

'Zonder scheuren ben ik overbodig, en hoe
groter de scheur, hoe interessanter het probleem'
zegt Otto Wassenaar, die enthousiast vertelt over
de konstruktieve problemen bij kerkrestauraties
tijdens een rit langs een aanta! godshuizen in
Groningen en Friesland.
'Als ik erbij wordt geroepen, is er altijd scheur-
vorming.' A\s een monument gerestaureerd moet
worden, bv. als het slecht onderhouden is of als
de toren dreigt om te vallen en er grote scheuren
zichtbaar worden, dan wordt door de eigenaar
een architekt in de arm genomen. Als die niet
exakt weet wat de oorzaak is van de scheurvor-
ming, vraagt hij een specialist, in dat geval een
konstrukteur. Verzakkingen spelen een grote rol
in scheurvorming, vooral op de klei en in het
veen. Veel kerken op de klei zijn na de bouw
zeker zo'n 20-30 centimeter gezpkt. Op zand-
grond vindt geen verzakking plaats. Als de hele
kerk vertikaal zou zakken dan ontstaan er geen
scheuren.

De rit langs de kerken begint vanuit Groningen.
Onderweg vertelt Otto Wassenaar dat restaure-
ren van kerken voor hem een professionele
hobby is. Het vormt slechts een klein onderdeel
van de werkzaamheden en de omzet van het 20
personen tellende buro.
'Dit jaar zijn we met de 80ste kerkrestauratie
bezig sinds 7 970, dat is gemiddeld 4 kerken per
jaar. 75 procent daarvan zijn kerken in Friesland
en Groningen. De overige liggen verspreid over
geheel Nederland. Voor de konstruktieve be-
oordeling van een te restaureren kerk bestaan
geen objektieve maatstaven', aldus Wassenaar,
'inzicht in het werkelijke gedrag van het monu-
ment zal voor de konstrukteur de basis moeten
zijn bij de keuze von de te nemen maatregelen.
Het heeft iets van de originele konstrukteur in
zich, omdat je soms intuïtief te werk moet gaan.
Kennis van en inzicht in de bouwgeschiedenis
van het projekt zijn daarbij onontbeerlijk.'
De eerste kerk die we aandoen is het kleine
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kerkje van Thesinge. De kerk ligt op het oostelij-
ke gedeelte van het vroegere rechthoekige
kloosterterrein dat nu voor het overgrote deel
door de straten en huizen van Thesinge wordt
ingenomen, maar dat nog steeds gemakkelijk te
herkennen is. De vroeger veel grotere klooster-
kerk uit de 13e eeuw is grotendeels afgebroken
en voor het koor heeft men een afsluitende muur
gezet. Die muur zakte echter weg en om verder
zakken te voorkomen heeft men in de 18e eeuw
een restauratie uitgevoerd. Men had kennelijk
weinig geld, want de restauratie was slecht
uitgevoerd. Die restauratie hield in dat men om
de kerk stalen banden had geslagen, te ver-
gelijken met duigen om een ton. De oorspronke-
lijke Romaanse ramen waren ingevuld met
siermetselwerk — glas was te kostbaar — dat enig
reliëf in de muur veroorzaakte. De stalen banden
volgden dat reliëf. Otto Wassenaar: 'Als je de
banden strak trok, had dat niet het gewenste
effekt, dus bleef de muur zakken. Wij hebben bij
Thesinge een funderingsonderzoek gedaan. Je
graaft een sleuf op een aantal plekken rond de
kerk. Gezien de scheurvorming heb je wel enig
idee waar je die sleuven moet graven. Ook via
oude bestektekeningen en afrekeningen van
vroegere restauraties verkrijg je de nodige
informatie. Wij hebben onder de muur een
paalfundering aan laten brengen en daarna de
duigen verwijderd.'

Kerk van Godlinze

Schever dan Pisa

Scheuren ontstaan meestal door externe in-
grepen. De kerken op de terpen hebben veel last
van de afgravingen die eind vorige en begin van
deze eeuw plaatsvonden. Bijvoorbeeld bij de
hoogste terp (ruim 5 m + NAP} van Groningen te
Eenum. Hier zijn problemen ontstaan doordat het
evenwicht in de ondergrond is verstoord. De
wierde van Eenum is tot de voet van de toren
afgegraven. De toren is daardoor schever gaan
staan dan die van Pisa. Op 16 meter hoogte staat
die 1 meter uit het lood. Het gevolg was dat de
toren losscheurde van het schip van de kerk. Na
grondig onderzoek is besloten om een speciale
paalfundering onder de toren aan te brengen,
aan de kerk hoefde niets te gebeuren. Bij de
toren van Eenum is gebruik gemaakt van de zgn.
stoeltjesmethode, een door de Engelse firma
Pynford ontwikkeld systeem om in een ander
bestaand metselwerk een betonplaat aan te
brengen. Bij deze methode wordt successievelijk
metselwerk vervangen door stoeltjes, dat zijn
stalen kolommetjes. Als alle metselwerk is ver-
vangen, worden door de stoeltjes staven ge-
vlochten. Vervolgens wordt de bekisting aange-
bracht en de betonplaat gestort. Het voordeel is
dat de belasting gehandhaafd blijft op dezelfde
plaats, niet verplaatst wordt naar een tijdelijke
opvangkonstruktie en er geen zettingen tijdens

de uitvoering optreden. Deze stoeltjesmehtode is
in 1974 in Eenum voor het eerst in Nederland
toegepast. Wassenaar: 'Je kunt zelfs de toren
weer recht zetten, maar de restauratiekommissie
van Eenum heeft in al haar wijsheid besloten dat
niet te doen. Ze waren hef immers zo gewend.'
De kerk van Godiinze is in de loop der eeuwen
op allerlei manieren aangepakt. De Romaanse
ramen zijn vervangen door Gotische en daarbij
werden grotere steunberen aangebracht. De
zaak is echter gaan zetten en de gewelven zijn uit
elkaar getrokken. Tijdens een vorige restauratie
heeft men houten balken onder de gewelven
aangebracht, die de trek van de gewelven en de
kap moesten opvangen. 'Wij hebben de steun-
beren weer teruggebracht tot hef formaat uit de
Romeinse tijden een ringbalk boven over de
muur gelegd en stalen trekankers tussen de
gewelven, waar je niets meer van ziet.' De muu-
rankers op de buitenmuren hebben nu geen
funktie meer. Waarschijnlijk heeft de architekt ze
uit historische overwegingen laten zitten.

Fingerspitzengefühl

Tijdens onze tocht brengt Wassenaar een niet te
stuiten hoeveelheid gegevens over het arbeids-
intensieve werk naar voren, waaruit zijn be-
trokkenheid met het onderwerp blijkt. 'Ik ga
altijd bij iedere restauratie zelf kijken. Het i's
iedere keer een uitdaging omdat elke restauratie
zijn eigen problemen en dus oplossingen heeft.
In vergelijking met nieuwbouw vergt restauratie-
werk naar mijn mening meer kreativifei'f en meer
Fingerspitzengefühl.'Ondertussen rijden we
richting Winsum en passeren LHthuizermeeden,
waar ik wijs op het bijzonder aardige kerkje aan
de westkant van het dorp. 'Ja, wat hebben we
daar ook weer in godsnaam gedaan ?' vraagt
Otto Wassenaar zich af, terwijl we even langs
het kerkje rijden. 'Oh ja, we hebben de stabiliteit
van de foren gemeten en ons advies was dat er
geen maatregelen genomen hoefden te worden.'
Het is ook niet verwonderlijk dat hij niet onmid-
dellijk alle adviezen en restauraties direkt voor
handen heeft. In de stapels ordners die Wasse-
naar heeft meegenomen staan slechts die objek-
ten waaraan wij een bezoek brengen. Daarnaast
is het ingenieursburo betrokken geweest in de
provincie Groningen bi de restauraties van de
kerken te Veendam, Wi dervank, Bellingwolde,
Midwolda, Noordbroek, Slochteren, Sappemeer,
Westerbroek, Middelbert, Appingedam, Delfzijl,
Tjamswerd, Oosternieland, Uithuizen, Usquert,
Middelstum, Bedum, Adorp, Den Andel, Pieter-
buren, Saaxumhuizen, Wehe-Den Hoorn, Zuur-
dijk, Noordhorn, Zuidhorn, Niezijl, Visvliet en
Noordwijk.

De kerk van Winsum is nauwelijks bekend. Toch
is het een heel waardevolle kerk met aan de
achterkant een Romaanse opening. Verder vind
Je in de buitenmuur tufsteen en gotische ramen.
De toren dateert weer uit een latere periode. De
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toren heeft een grote spits die door verschillende
krachten is gedraaid. 'We hebben behalve de
kerk ook deze toren aangepakt. Om het draaien
tegen te gaan is er een verstijving aangebracht,
dat zijn stalen strips met houten balken.'

Het meest gefotografeerde kerkje

Een bezoek aan hei meest gefotografeerde
kerkje, dat van Oostum in het Reitdiepdal, kan
niet worden overgeslagen. Het fraaie 13de
eeuwse kerkje is bijzonder omdat de nok van de
toren haaks staat op die van het schip van de
kerk. Het initiatief om tot restauratie van de kerk
en de toren te komen werd reeds in de dertiger
jaren genomen door de kerkvoogdij. Door
allerlei omstandigheden waarbij de oorlog ook
een rol heeft gespeeld, kwam de restauratie pas
in de zeventiger jaren op gang en werd voltooid
in 1973. De toren staat ook hier scheef als gevolg
van de terpafgraving, waardoor een grote
scheur ontstond tussen toren en kerk. Gedurende
2-3 jaar heeft Ingenieursburo Wassenaar hier
gemeten, maar de scheurvorming vond niet meer
plaats.

De restauratie van de kerk in Buitenpost betrof
zowel de toren als het schip van het godshuis.
Rond het schip van de kerk zijn opnieuw steun-
beren aangebracht. 'Dat die er vroeger ook
gestaan hebben ontdekten we tijdens het funde-
ringsonderzoek. De fundering van de steunberen
was nog aanwezig. De toren was gedeeltelijk
gebouwd uit kistwerk. De druk van de toren werd
in eerste instantie opgenomen door de buiten- en
binnenschil. Ten gevolge van de hoge vertikale
druk en de inwendige druk van hef puin ont-
stonden vertikale scheuren. De oplossing vonden
we door het metselwerk en vulpuin op 3 nivo's te
injekferen en horizontaal voor te spannen door
staven in de lengte door de muur te boren. Hier-
door werd het metselwerk door de voorge-
spannen staven als duigen om een ton bijeenge-
houden. Aan het einde van de staaf werd een
plaat aangebracht. Op de toren kun je nog op 3
nivo's zien waar het gat heeft gezeten voor die
platen.'

Gerestaureerde kerktoren van Buitenpost

Vingermethode

Enkele kilometers noordwest van Dokkum ligt het
terpdorpje Bornwird, een gehuchtje bestaande
uit 3 huizen en een pitoresk kerkje van 6x12
meter. De gevels dateren uit verschillende perio-
den en het kerkje heeft een aparte toren gekend,
die in 1845 is afgebroken.
Begin deze eeuw is een dakruiter geplaatst.
Grote scheuren ontstonden aan alle kanten als
gevolg van een slechte ondergrond, een slechte
samenhang in het metselwerk en de oneven-
wichtigheid van de ondergrond door afgraving
van terpaarde. Het geheel was alleen te redden

door een goede fundering onder het gehele
kerkje aan te brengen. Daarvoor werd de kerk
leeggehaald en de vloer verwijderd. Vervolgens
werd een betonplaat in de kerk gestart, iets lager
dan de toekomstige vloer, waarbij deze beton-
plaat om de 50 cm in de bestaande muur steekt.
Dit doe je door stukjes muur weg te happen. De
vloer steekt als het ware met vingers in de muur.
Aan de binnenkant van de muur worden in de
vloer tapse gaten gespaard, waardoor palen
werden ingebracht. Tijdens de uitvoerige uiteen-
zetting van Otto Wassenaar, komt de huidige
gebruiker naar buiten en laat zijn werk zien. Het
kerkje is nl. een atelier.

Hogebeintum

Voordat we wellicht bij de meest bekende kerk
van Friesland komen, passeren we het kerkje van
Raard. Wassenaar meldt hiervan dat er af-
schuwelijke scheurvorming tussen toren en kerk
plaatsvond. De toren zakte niet zoals die van
Eenum naar voren, maar naar achter, waaruit
blijkt dat de terpafgraving hier weinig invloed
heeft gehad. 'We hebben hier de kerk op palen
gezet met de 'vingermethode.'
Hogebeintum is met 8,80. m + NAP de hoogste
terp van Friesland. Bij de oprit naar de kerk is
aan één kant van de weg een stuk van het talud
weggezakt door een te zware belasting. Een
adviesburo heeft geadviseerd om zand tegen de
voet van de terp aan te brengen om het 'glijden'
van de terp tegen te gaan. Over de lengterichting
van de kerk loopt een scheur door de vloer en de
gewelven. Dat betekent volgens Wassenaar dat
de terp als het ware uit elkaar scheurt. Als je
echter zand aan de teen van de terp deponeert,
krijg je een nog zwaardere belasting in de
diepere ondergrond en die ondergrond is slecht.
'ik verwacht dat het totale terpkomplex zal
zakken. Als dat gelijkmatig gebeurt is er niks aan
de hand, maar als dat niet het geval is, zal er extra
scheurvorming 'm de kerk optreden. Op verzoek
van de Stichting Oude Friese Kerken, zijn wij een
onderzoek gestart naar die eventuele scheurvor-
ming. '
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Hogebeintum

Restaureren op veen

Na Hogebeintum gaat de route in zuidelijke
richting. Otto Wassenaar vertelt ondertussen
over kerkrestauraties van Wijns, Oenkerk,
Idaard, Beers, Sneek, Mantgum, Olterterp,
Beetsterzwaag, Arum, Cornwerd, Hollum en
Midsland. Dan bereiken we het Lage Midden en
komen we in het veen. 'Hef zetfingsgedrag van
veen is zeer voorspelbaar, hef houdt namelijk
nooit op', aldus Wassenaar. Op klei houdt het
zettingsgedrag na zo'n 20 jaar op, behalve als er
ingrepen plaatsvinden zoals waterstandverlagin-
gen op terpafgravingen. In Britswerd tussen
Leeuwarden en Sneek zakte het koor weg tav. de
kerk. Een restauratie van zo'n 50-60 jaar gele-
den, waarbij de fundering verbreed was, had
niets geholpen. Dat komt omdat veengrond die
nog niet befast is geweest, eerst moet inklinken,
waarbij lucht en water uit het veen geperst wordt.
De enige oplossing was om palen onder de
fundering aan te brengen tot op het zand dat hier
12 m diep ligt. Met het kerkje van Lions is hetzelf-
de gebeurd.

Boven de gewelven

Een van de meest kostbare restauraties (ƒ 4,5
miljoen) in Friesland is de Marttnikerk te Bols-

Otto Wassenaar op een gewelf in de Martinikerk te Bolsward

ward. Deze laat-gotische kerk is gebouwd tussen
1446 en 1466. De lengte van deze zgn. geheel
overwelfde pseudobasiliek bedraagt 70 m. De
breedte is 26 m en het middenschip kent een
hoogte van 17 m. De kerk bezit een markante
zadeldaktoren. Het middengewelf is uitgevoerd
als stergeweif, de zijbeuken zijn afgedekt met
kruisgewelven. Ook deze kerk is op een terp
gebouwd. Eind jaren '70 werd scheurvorming in
de gewelven aangetroffen. Ook in 1942 was er
sprake van ernstige scheurvorming. Uit onder-
zoek bleek dat de kerk een helling vertoont naar
het zuiden en dat onder het middenschip veen-
lagen aanwezig waren die in dikte variëren van
0,60 tot 1,40 meter. Het ontbreken van voldoende

Otto Wassenaar bij de kerk van Britswerd

draagkracht van de grondlagen was dus een van
de belangrijkste oorzaken van de scheurvor-
ming. Door Otto Wassenaar zijn berekeningen
en computermodellen gemaakt, waaruit bleek
dat bij de kolommen een druk aanwezig was van
cirka 100.000 kg. Het aanbrengen van een
paalfundering via de stoeltjesmethode was de
enige verantwoorde oplossing.
Maar dat waren niet de enige maatregelen die
genomen moesten worden. Tijdens het bezoek
aan de kerk klimmen Otto en ik langs een steu-
nen wenteltrap naar boven. In de spaarzaam
verlichte en holklinkende ruimten boven de
gewelven, kijken we door de gaten in de top van
de gewelven in een peilloze diepte. Voor het



Restauratie in de A-kerk te Groningen

ontbreken van horizontale verbindingen in de
kerk tussen de konstrukties van de noord- en
zuidbeuk, treden enorme spanningen op in de
gewelven van het middenschip', vertelt Otto
luchtigjes, terwijl ik met foto- en opnameappa-
ratuur over de smalle plankier en langs de steile
gewelven achter hem aan kruip. 'Wij hebben hier
gekozen voor het aanbrengen van stalen spanten
in de kappen van de zijbeuken. Bij de laatste
restauratie in 1954 was het metselwerk op de
bogen tussen de hoge gewelven verwijderd.
Hierdoor ontbrak niet alleen de broodnodige
vertikale belasting, maar ook de mogelijkheid
om horizontale krachten over te dragen. Daarom
hebben wij het metselwerk op de hoge bogen
weer teruggebracht.'

Archeologen te enthousiast

Op de terugweg verhaalt Otto Wassenaar van
de restauratie van de A-kerk te Groningen. De
konstruktieve aspekten zijn bij die restauratie
van doorslaggevende betekenis geweest. Dat
komt omdat de kerk in de 14e en 15e eeuw
vergroot en verhoogd is zonder dat voldoende
aandacht aan de fundering en samenhang van
de kolommen werd geschonken. Toen de restau-
ratie een aanvang nam, werden de banken en de
vloer verwijderd. De Rijksdienst voor Oudheid-
kundig Bodemonderzoek kreeg toestemming om
historisch onderzoek te doen en dat betekent
bijna altijd graven in de kerk. In de A-kerk zijn ze
volgens Wassenaar te enthousiast gaan graven

Martinikerk vóór 1970 met 3 langskappen

want daardoor is een kolom in het schip gaan
draaien. In een periode van 3 weken kwamen er
scheuren van 2-3 centimeter. Aangezien op een
kolom een gewicht rust van 400 ton — dat zijn 4
woningwetwoningen of 10 bietenwagens volgens
Wassenaar - moesten er onmiddellijk maat-
regelen genomen worden, anders was er een
ramp ontstaan, de kerk was ingestort.
'We hebben toen duigen om de kolom aange-
brachten een heel zwaar corset van staal gevuld
met beton om de paal heen, als noodmaatregel.
Daarna is de fundering vervangen. Daarvoor is
de druk eerst opgevangen op een stalen tafel,
die na het aanbrengen van de betonfundering
weer is weggehaald.'
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Martinikerk te Groningen met 5 dwarskappen

Martini kerk

Op de slotvraag hoe hij met deze konstruktie-
werkzaamheden is begonnen antwoordt Otto
Wassenaar niet zonder enige trots: 'Het is be-
gonnen in 1970 met de Martinikerk in Gronin-
gen. Wij hebben daar voor een funderingspro-
bleem een oplossing aangedragen die in de
ogen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg
buitengewoon origineel was, vooral omdat die
weinig kostte en een groot effekt had.'
In de 17e eeuw werd de Martinikerk ingrijpend
gerenoveerd, waarbij de 5 dwarskappen ver-
vangen werden door 3 langskappen. De zware
gemetselde topgevels werden verwijderd, waar-

door de grote vertikale bovenbelasting op de
steunberen verdween.
De langskappen (in de lengterichting van het
schip) drukken echter de zijmuren opzij en dat
doen de gewelven ook. Door de druk van de
gewelven en de kappen samen stonden de
muren uiteindelijk bijna een halve meter uit het
lood. Architekt Piet de Vrieze heeft toen, mede uit
historische overwegingen, de dwarskoppen weer
aangebracht. De grote topgevels die daardoor
ontstaan moeten opgevuld worden. 'Volgens De
Vrieze moest je die topgevels niet meer van het
zware mefselwerk voorzien, want dan zou vol-
gens hem de muur nog schever komen te staan,
hij vroeg ons een konsfruktie te bedenken van

licht materiaal. Wij waren echter van mening dat
het gewicht van de topgevel wel nodig was,
echter moest het gewicht niet boven op de bui-
tenkant van de muur drukken, maar aan de
binnenkant. Het effekt is dan dat de muur niet
verder scheef gaat staan, maar als 't ware terug-
draait. Hef was hier mogelijk omdat de buiten-
muren heel dik waren, zo'n 80 centimeter. De
druk op de muren is hierdoor precies op dezelf-
de plaats teruggebracht als bij de bouw in de
13e en 14e eeuw. Het heeft veel moeite gekost
om de architekt van deze oplossing te over-
tuigen. Het was zo goedkoop omdat de topge-
vels toch opnieuw gemaakt moesten worden.'
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