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LANG LEVE LEEGKERK!
Het project
“Het project omvat een nieuwe, brede functie te geven aan de historische kerk van Leegkerk.
Het gebouw heeft zeker niet alleen als waarde ‘de instandhouding van haar eigen geschiedenis en die van 
de plek’ maar evenzeer het gebruik voor velerlei maatschappelijke en recreatieve activiteiten. De kerk van 
Leegkerk voorziet al in een behoefte. Met de naderende stad wordt die behoefte aan deze zaalruimte alleen 
maar groter. Met het oog onder andere hierop dient het interieur te worden aangepast. De omvang van het 
voorzieningenniveau en de kwaliteit hiervan - zowel technisch als ‘gevoelsmatig’ - moeten op een hoog peil 
worden gebracht.” 
(uit: memo projectdefinitie, Plaatselijke commissie Leegkerk/Stichting Oude Groninger Kerken, oktober 2008)

Historie
De oude kerk van Leegkerk stamt uit de laat-romaanse (begin XIII-eeuw) en laatgotische (begin XVI-eeuw) 
periode. Als plek voor contemplatie, van samenkomst en als toevluchtsoord op een hoger gelegen wierd is 
het kerkje onlosmakelijk verbonden met (de geschiedenis van) het groninger landschap en haar bewoners. 
Het gebouw kenmerkt zich zoals vele andere Groninger plattelandskerkjes door soberheid. Het exterieur valt 
op door de sobere en robuuste toepassing van baksteen. Het interieur getuigt van een nuchtere eenvoud,
waarin vooral de niet-bouwkundige toevoegingen (enigszins) decoratief zijn uitgevoerd.
In zijn bestaansperiode kende het kerkje vele vormen van (multifunctioneel) gebruik op lokaal niveau. De 
laatste jaren, zeker na een grondige restauratie in de jaren ’70 van vorige eeuw, lag de nadruk op (regio-
naal) gebruik van het monumentale gebouw (kerkdienst, expositie, concert, huwelijk,…) maar ging het toch 
vooral om de instandhouding van het historische bouwwerk.
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Nieuwe vraag
Nu wordt een nieuwe vraag gesteld. Men ziet voor de Leegkerker kerk, in samenhang met andere historische 
plattelandskerken in en rondom Groningen, een functie weggelegd als ankerplaats en centraal punt voor 
beleving van het omliggende typische Groninger landschap en haar (cultuur)historie, waarvan de kerk zelf 
deel uitmaakt. Hiermee stijgt het gebruik van de kerk uit boven het traditionele multifunctionele gebruik en 
de (autonome) visie van instandhouding of consolidatie van het gebouw. De kerk wordt opgenomen in een
(boven)regionaal recreatief en educatief netwerk, waarmee een nieuwe betekenisvolle laag wordt toege-
voegd aan de lange functionele geschiedenis. De typologische ontwikkeling van de plattelandskerk zal met 
dit nieuwe gebruik zichtbaar worden verankerd in de historie van het Groninger landschap als geheel.

Gebruik van het kerkgebouw
Het kerkgebouw wordt beheerd door de Plaatselijke Commissie Leegkerk. Zij opereren namens de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Op basis van ervaringen en uitgesproken behoefte kunnen in de toekomst de vol-
gende activiteiten plaatsvinden:

•	 letterlijk en figuurlijk vertrekpunt voor verkenning van het gebied
•	 pleisterplaats langs de nieuwe fietsroute Groningen-Zuidhoorn.
•	 informatieplek (-centrum) voor het gebied, over verleden, heden en toekomst
•	 (dag)recreatie en toerisme, eenvoudige koffie-/theeschenkerij
•	 exposities en (kunst)tentoonstellingen 
•	 educatie/ permanente informatie over bijv. archeologie, cultuurhistorie, ecologie en/of geschiedenis 

van het gebied
•	 wijk- en buurtbijeenkomsten, (dag)vergaderingen, cursussen
•	 kerkdiensten
•	 schoolbijeenkomsten en -presentaties
•	 familie- en bedrijfsbijeenkomsten, mini-congressen
•	 diners, recepties en ontvangsten
•	 concerten, muziek- en toneeluitvoeringen
•	 een pleisterplaats voor wandel- en fietsroutes rond de stad
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doorsnede aa’ doorsnede BB’ 

doorsnede aa’ - oude situatie doorsnede CC’
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doorsnede dd

doorsnede dd’ - oude situatie
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Ingreep – ‘Een nuttige en duurzame invulling’
Om de kerk als maatschappelijke, recreatieve, educatieve, informatieve en promotionele functie goed te 
kunnen gebruiken worden enkele voorzieningen gevraagd. Naast het traditioneel multifunctioneel gebruik 
van de kerkruimte zal zeker voorzien moeten worden in zowel een informatie-/expositieruimte alsook een 
vergaderruimte. Met name de toevoeging van faciliterende ruimten als toiletten, keukentje en berging die 
het meervoudig ruimtegebruik van de kerkruimte moeten ondersteunen, zijn daarbij de uitdaging van het 
ontwerp.

In het ontwerp is gestreefd naar de vormgeving van meervoudige functionaliteit. De noodzakelijke (banale) 
toevoegingen die nodig zijn om het gebruik van het kerkje te ondersteunen werden ondergebracht in een 
zo compact mogelijk losstaand volume: een gouden kubus, als ware het een schatkistje, een schrijn. Nieuwe 
(draaibare) gouden kasten tussen schip en koor functioneren als flexibele ruimtescheiding. Dankzij deze 
toevoegingen wordt weer volop plaats geboden aan modern waardevol gebruik. Door een centrale plaat-
sing van de kubus, los van de wanden, wordt de ruimtelijke beleving van de bestaande kerkruimte maximaal 
gewaarborgd en worden functionele zones gedefinieerd. De situering van de educatie-/expositieruimte 
boven op het volume, ontsloten door een bijna monumentaal trapje, geeft uitdrukking aan het bredere 
bereik van deze functie. Vanop dit ‘balkon/podium’ kan men de kerkruimte alsook het Groninger landschap 
overzien en vanuit een ander perspectief beleven.

Materialisering 
In het begin was er geen sprake van goud. De kubus moest vooral een juweeltje, een schatkistje,een schrijn 
worden. Niet om uitdrukking te geven aan de waardevolle inhoud van de kubus. Maar juist omgekeerd om 
de omgeving waarin de kubus staat op waarde te schatten en te weerspiegelen. De gouden kleur van het 
materiaal, een koper-aluminiumlegering, is het resultaat van de zoektocht naar een materiaal dat refereert 
aan kerkelijke architectuur, een rijk en warm karakter heeft, dat de ruimte verlicht (door weerspiegeling en 
reflectie), een materiaal dat het zuivere en waardevolle symboliseert, iets mysterieus in zich draagt en de 
kracht heeft aan te trekken en te intrigeren. 
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