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1 Inleiding 

 

 

Najaar 2008 verstrekte de gemeente Appingedam de opdracht om een onderzoek te doen 

naar de verschillende aspecten van een geschikte herbestemming van en een daar bij passend 

beheersvorm voor het Complex Gereformeerde Kerk en mogelijk de Joodse Synagoge 

Appingedam. Dit onderzoek is noodzakelijk geworden omdat de oude functie van het complex 

was komen te vervallen door het samenvoegen van de Nederlands Hervormde Gemeente 

Appingedam en de Gereformeerde Gemeente Appingedam tot de Protestantse Gemeente 

Appingedam. De Protestantse Gemeente Appingedam, de eigenaar van het complex had naar 

aanleiding hiervan aangegeven de panden in de verkoop te willen doen. De gemeente wil naar 

aanleiding hiervan inzicht in de (on)mogelijkheden van een eventuele rol in deze. 

 

               

 

Het Complex Gereformeerde Kerk bestaat uit vier panden, te weten: 

1. de Gereformeerde Kerk 

2. Kabzeël 

3. de pastorie 

4. de kosterswoning / beheerderwoning van Kabzeël  

Ad 1. De gereformeerde kerk, gelegen aan de Dijkstraat Oost, was tot voorjaar 2008 in 

gebruik als kerkgebouw bij de Gereformeerde Gemeente Appingedam. Momenteel wordt door 

de Protestantse Gemeente Appingedam gekerkt in de Nicolaikerk aan de Wijkstraat. Slechts af 

en toe vinden er nog speciale diensten in de gereformeerde kerk plaats, zoals diensten ter 

begeleiding van een begrafenis. 
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Ad 2. Kabzeël is tot op dit moment nog in gebruik als zalencentrum voor met de Protestantse 

Gemeente verbonden organisaties en voor een aantal algemene stichtingen / verenigingen. 

Door de verbouwing van het bij de Nicolaikerk gelegen pand ‘Franse School’ zal in 2009 de 

druk op Damster accommodaties toenemen. De Protestantse gemeente is geïnteresseerd in 

deze locatie gedurende de bouwperiode (maart 2009 - najaar 2009). Daarna zal zij (aan) haar 

(gelieerde) activiteiten overplaatsen naar de Franse School. 

Ad 3. De pastorie staat in open verbinding met zalencentrum Kabzeël. Het is in gebruik als 

‘administratief centrum’ voor de Protestantse Gemeente en als jongerensoos. 

Ad 4. De kosterswoning wordt momenteel nog bewoond door de oud-beheerder van Kabzeël. 

De bewoner staat momenteel ingeschreven als woningzoekende. 

 

Naast het Complex Gereformeerde Kerk betreft dit onderzoek ook de mogelijkheden voor 

herbestemming van de Joodse Synagoge Appingedam gelegen aan de Broerstraat. Momenteel 

kerkt hier de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam. Deze gemeente heeft 

aangegeven interesse te hebben voor de gereformeerde kerk aan de Dijkstraat Oost. Hiervoor 

zou de synagoge, die momenteel in bezit is van de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk 

Appingedam, moeten worden afgestoten. 
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2 Geschiedenis van de panden 

 

 

2.1 Complex Gereformeerde Kerk 

 

Gereformeerde kerk 

In september 1835 maakt de (latere) Gereformeerde Kerk Appingedam zich los van de 

Hervormde Kerk. Nadat eerst huizen en boerderijen en later diverse kerken dienst hadden 

gedaan, werd in 1927 besloten tot de bouw van de huidige gereformeerde kerk aan de 

Dijkstaat Oost voor het bedrag van ƒ 40.000,-. De nieuwe zaalkerk zou opgetrokken worden 

op de fundamenten van de oude kerk uit 1868 die in 1926 werd afgebroken. Aan de oostzijde 

werd door de architect een laatste overgebleven muur in de nieuwe kerk geïntegreerd.  

 

 

 

De gereformeerde kerkbouw maakte juist in deze periode een bloeiperiode door ten gevolge 

van de emancipatiedrang van de gereformeerde  geloofsgemeenschap. Men vocht voor de 

eigen identiteit en wilde dat ook uitdrukken in de kerkbouw. Juist de concepten van de 

Amsterdamse School pasten hier goed bij. 

 

Vooral Egbert Reitsma gaf de gereformeerde kerken hun Amsterdamse Schoolaanzicht. Hij 

vestigde zijn naam als gereformeerde kerkenbouwer met zijn eerste kerk in Kollum (1925). In 

totaal heeft hij zo’n veertigtal kerken door heel Nederland op zijn naam staan. De uit 

Groningen afkomstige Reitsma werd ook als architect aangezocht voor de bouw van de nieuwe 

kerk in Appingedam, die op 1 december 1927 in gebruik werd genomen. 

 

De kerk is een opvallend gebouw, onder andere door de nagenoeg gesloten gevels die geheel 

zijn opgetrokken uit donkere gesinterde bakstenen, ook wel mondstenen genoemd, en in 

verschillende metselpatronen zijn verwerkt. Hiervoor koos Reitsma vanwege de beperkingen 

van de stedenbouwkundige situatie; de privacy tijdens de samenkomsten was zo optimaal 

gegarandeerd. 

 

Het licht komt binnen via de glaspanelen in het zadeldak. Het  dak is aan de achterkant zo 
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sterk afgewolfd dat de dakpannen daar als gevelbekleding werken. Een karakteristiek die 

kenmerkend is voor de Amsterdamse School. 

 

      

 

Het sobere interieur maakt een grootse indruk door parabolische dakspanten. De uit 

rechthoekige elementen opgebouwde kansel is gevat onder een zware boog met daarboven 

het orgel tegen de achtergrond van radiaal metselwerk. 

 

Reitsma ontwierp een geometrische plafonddecoratie die op logische wijze met de architectuur 

van het gewelf verbonden is. De schilderingen gaan naadloos over in de glas-in-loodstroken. 

Vooral Reitsma gebruikte abstracte composities die verwant zijn aan het kubisme van leden 

van De Ploeg. De originele doopvont in hout, koper en gehamerd tin bevindt zich momenteel 

in Museum Stad Appingedam. 

 

      

 

In 1977 werd het kerkinterieur aangepast aan de toenmalige gelden eisen voor gebruik; 

achterin werd een gaanderij aangebracht. Een aantal zitplaatsen verviel en er werd een 

ontmoetingsplek gecreëerd die eventueel weer bij de kerk getrokken kon worden. 
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Kabzeël 

In september 1927 kon de aan de kerk grenzende vergaderruimte al in gebruik genomen 

worden. De nieuwe naam Kabzeël werd ontleend aan de bijbel en betekent ‘verzamelt’.  

Hoewel de kerk zowel qua interieur als qua exterieur nog grotendeels in oorspronkelijke staat 

is, heeft met name Kabzeël de nodige veranderingen ondergaan. In 1957 onderging het een 

grondige restauratie en in 1977 nogmaals. In dat laatste jaar werd een ambitieus plan opgezet 

en uitgevoerd voor de kerk, Kabzeël en de kosterswoning. In december 1977 werd het nieuwe 

Kabzeël officieel geopend. De locatie omvatte vijf vergaderzalen en een podium, die samen in 

principe tot een grote ruimte konden worden omgevormd. Daarnaast werd een keuken 

ingebouwd en werden de noodzakelijke voorzieningen aangebracht. 

 

 

 

Pastorie 

Sinds de jaren zestig was de pastoriewoning, die dateert uit 1879, niet meer in gebruik als 

woning. Wel werd het pand ingezet als onderkomen van het kerkelijk bureau en de 

gereformeerde jeugd. In deze periode is ook de open doorgang aangebracht tussen de 

pastoriewoning en Kabzeël. 

 

Kosterswoning 

De uit de zelfde periode als de kerk stammende kosterswoning werd in de reconstructie van 

1977 aangepast aan de eisen van de tijd. 

 

 

2.2 Joodse Synagoge Appingedam 

 

De joodse gemeente van Appingedam behoort tot de oudste joodse gemeenten in de provincie 

Groningen. In 1563 kreeg een uit Praag afkomstige jood toestemming om de plaatselijke Bank 

van Lening te pachten. In 1595 en 1605 wordt opnieuw melding gemaakt van joden, die 

vermoedelijk handel dreven met het nabij gelegen Emden. In de zeventiende eeuw bleef het 

aantal joden in Appingedam klein, maar in de achttiende eeuw nam door toestroom van buiten 

hun aantal aanzienlijk toe. De meeste joden waren werkzaam in de porseleinindustrie, het 
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geldwezen, de veehandel en de huidenhandel. Daarnaast waren er veel joodse slagers en was 

ook het stedelijke pandhuis in handen van joodse pachters. De omstandigheden waaronder de 

joden in Appingedam leefden waren tamelijk benard, vandaar dat zij, uit vrees voor nog meer 

concurrentie in de porseleinhandel, in 1780 de stadsraad verzochten niet nog meer joden toe 

te laten. 

 

                           
 

In de eerste helft van de achttiende eeuw kregen enkele joden, onder wie de onderwijzer en 

de ritueel slachter, het poorterschap. Aanvankelijk maakten de joodse inwoners van 

Appingedam gebruik van een apart gedeelte van de joodse begraafplaats te Farmsum. In de 

jaren 1762-1763 werd een begraafplaats aan de Heidensgang in Appingedam aangekocht. In 

1667 werd op het Bolwerk een synagoge in gebruik genomen, maar deze werd twee jaar later 

al gesloten op last van de gereformeerde kerkenraad. Vanaf het midden van achttiende eeuw 

werden in een huissynagoge aan de Dijkstraat godsdienstoefeningen gehouden. Door de groei 

van de gemeente werd dit gebouw aan het einde van de achttiende eeuw te klein. Een nieuwe 

synagoge aan de Broerstraat werd in 1801 ingewijd. Bij de ressortale indeling van 1821 werd 

Appingedam aangewezen als Ringsynagoge. 

 

Gedurende de bezettingsjaren werden in Appingedam dezelfde anti-joodse maatregelen van 

kracht als elders in het land. Na de verwijdering van de joodse leerlingen uit het algemeen 

onderwijs in september 1941 werd een joodse school opgericht, die tot de zomer van 1942 

heeft bestaan. In augustus 1942 zijn vrijwel alle joden van Appingedam tezamen met de 

andere joodse inwoners van de provincie Groningen gedeporteerd. Van hen heeft slechts een 

zestal de oorlog overleefd. 

 

Na de oorlog is de synagoge, die in mei 1945 door een bom getroffen was, verkocht. Het 

gebouw is gerestaureerd en nu in gebruik bij de Vrijgemaakt Gereformeerde Gemeente. De 

joodse gemeente werd in 1948 officieel bij die van Groningen gevoegd. Sinds 1985 staat voor 

de voormalige synagoge een gedenkteken met namen van omgekomen joodse bewoners van 

Appingedam. De begraafplaats aan de Heidensegang staat sinds 1968 op de lijst van 

beschermde monumenten en wordt door de plaatselijke overheid onderhouden. 

 

Het bijzondere interieur van de synagoge is nog vrijwel in originele staat. Drie originele 

banken bevinden zich in Museum Stad Appingedam.
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3 Situatieanalyse 

 

 

3.1 Complex Gereformeerde Kerk 

 

Gereformeerde kerk 

De Gereformeerde kerk wordt in het kader van de Monumentenwet gezien als een zogenaamd 

‘jong monument’. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) 

geeft aan dat de Gereformeerde kerk met muur en twee toegangshekken in het centrum van 

Appingedam van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang zijn: 

- als voorbeeld van een gereformeerde zaalkerk uit het eind van de jaren twintig; 

- vanwege het sobere, maar expressieve materiaalgebruik; 

- vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; 

- als goed representant van het oeuvre van architect E. Reitsma; 

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur; 

- vanwege het opvallende parabolische tongewelf met glas-in-lood bovenlichtend en 

geometrisch-abstracte schilderingen; 

- vanwege de markante ligging midden aan het Damsterdiep in het beschermde 

stadsgezicht van Appingedam. 

 

De Protestantse Gemeente Appingedam wil op termijn alle panden behorende bij het Complex 

Gereformeerde Kerk afstoten. In 2007/08 is hierop al actie ondernomen. In deze periode is 

het complex op de vrije markt aangeboden. De bieding die naar aanleiding hiervan werd 

gedaan, werd als te laag van de hand gewezen. 

 

De Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

het kerkgebouw en de pastoriewoning. In de kerk wil zij haar diensten plaats laten vinden en 

in de pastorie een aantal ambtelijke en ontmoetingsfuncties onderbrengen. De Gereformeerde 

Vrijgemaakte Kerk Appingedam heeft aangegeven dat zij de kerk alleen wil kopen wanneer er 

een gefundeerd plan ligt voor restauratie en het aanpakken van achterstallig onderhoud met de 

daarbij behorende financiën. Zelf zijn zij niet in staat de kosten hiervoor te dragen. 

 

In 2007 is een aanvraag voorbereid en ingediend door de Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen Groningen-Drenthe, gebaseerd op een restauratieplan van € 427.379,66, ten 

behoeve van een subsidie uit het BROM1 

Deze is helaas niet ontvankelijk verklaard; juli 2008 ontving de Protestantse Kerk Appingedam 

                                            
1 Het BROM is ingetrokken, maar op grond van de overgangsbepalingen van het Brim nog van overeenkomstige toepassing voor die 
eigenaren waarvoor het Brim nog niet in werking is getreden. De eigenaar van een beschermd monument kan, tot april van het jaar volgend 
op het jaar waarin onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, een aanvraag om onderhoudssubsidie indienen bij de minister, in casu de 
RACM. Die stelt de subsidiabele kosten vast en verleent de subsidie. Het Brom bevatte voor de inwerkingtreding van het Brim een specifiek 
subsidieregime voor beschermde kerkgebouwen, dat thans nog slechts geldt voor die eigenaren die reeds subsidie verleend hebben gekregen 
op grond van dit regime. Voor het overige blijft voor kerkgebouwen de mogelijkheid van subsidie op grond van het Brom uiteraard bestaan. 
Besluit rijkssubsidëring onderhoud monumenten. 
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bericht dat zij niet in aanmerking kwamen voor een subsidie. 

 

Wanneer de kerkelijke gebouwen in zijn algemeenheid in aanmerking komen voor een BRIM-

subsidie (zie bijlage 5), waarbij het maximale subsidiabele bedrag € 100.000,-2 is, (in de 

periode 2010-2012, afhankelijk van het Rijksmonumentennummer3) kan hier (eventueel 

meermaals) een verzoek toe worden ingediend. Voor de korte termijn kan hier door de 

(toekomstige) eigenaar geen enkele zekerheid aan ontleend worden. 

 

De Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam heeft aangegeven in het uitblijven van de 

BROM-subsidie voor de restauratie van de kerk voor de korte termijn een niet te overkomen 

probleem te zien. Desalniettemin zijn zij geïnteresseerd in de koop van de pastoriewoning. Hun 

voorkeur gaat dan uit naar een constructie waarbij de gemeente Appingedam de 

gereformeerde kerk koopt (voor een symbolisch bedrag) van de huidige eigenaar en deze 

verhuurt aan de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam. In een dergelijk situatie wordt 

de gemeente Appingedam de risicodragende partij voor het eventueel wegwerken van 

achterstallig onderhoud. In dit geval zou de gemeente ook de aanvrager voor de BRIM-subsidie 

zijn. Dit is relatief onvoordelig, aangezien de gemeente slechts 30% subsidie ontvangt, terwijl 

de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Appingedam in aanmerking zou komen voor 70% subsidie. 

 

De Protestantse Kerk Appingedam is eventueel bereid te praten over een overname door 

derden (Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Appingedam of de gemeente Appingedam) voor een 

symbolisch bedrag, wanneer hiermee de kerkelijke functie van het gebouw behouden kan 

blijven. 

 

Een derde mogelijkheid is het onderzoeken van de (on)mogelijkheden van een overdracht van 

het kerkpand aan de N.V. Groninger Monumentenfonds. Deze vennootschap heeft als doel het 

in het belang van stads- en dorpsherstel verwerven en restaureren van registergoederen, in 

het bijzonder monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en gelegen in 

Noord-Nederland, met name in de provincie Groningen en omgeving, dan wel andere 

monumentale gebouwen, in het bijzonder waar deze verloren dreigen te gaan en voor het 

stads- of dorpsbeeld karakteristiek worden geacht, om deze vervolgens als bedrijfs- en/of 

woonruimte te verhuren. 

                                            
2 Artikel 4. Maximum subsidiabele kosten Onverminderd artikel 6, tweede lid, van het besluit, bedraagt het maximum aan subsidiabele kosten 
waarover per beschermd monument subsidie kan worden verstrekt: voor woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie: 25.000 euro, 
voor kerkgebouwen: 100.000 euro,… 
Staatscourant 30 januari 2006, nr.21 / pag.23. 
3 …de eigenaar van een beschermd monument in aanmerking komt voor subsidie met ingang van 1 januari 2010 voor zover het monumenten 
betreft die behoren tot de CBS-categorie kerkelijke gebouwen en kerkonderdelen/-objecten die als beschermd monument zijn aangewezen 
met de rijksmonumentnummers 45.950 tot 530.000,  
de eigenaar van een beschermd monument in aanmerking komt voor subsidie met ingang van 1 januari 2011 voor zover het monumenten 
betreft die behoren tot de CBS-categorie kerkelijke gebouwen en kerkonderdelen/-objecten die als beschermd monument zijn aangewezen 
met de rijksmonumentnummers 1 tot 26.099, en 
de eigenaar van een beschermd monument in aanmerking komt voor subsidie met ingang van 1 januari 2012 voor zover het monumenten 
betreft die behoren tot de CBS-categorie kerkelijke gebouwen en kerkonderdelen/-objecten die als beschermd monument zijn aangewezen 
met de rijksmonumentnummers 26.100 tot 45.949. 
Staatscourant 30 januari 2006, nr.21 / pag.23. 
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Kabzeël 

Kabzeël is momenteel in gebruik bij diverse kerkelijke en maatschappelijke organisaties (zie 

bijlage 3). De kerkelijke organisaties zullen na de realisatie van de verbouwing van de Franse 

School bij de Nicolaikerk (najaar 2009) overgaan naar deze locatie. Van de overige 

organisaties heeft een aantal aangegeven dat zij graag op deze locatie willen blijven. Zo is 

vanuit de toneelverenigingen aangegeven dat Kabzeël de enige locatie is in de stad 

Appingedam die over een geschikt podium beschikt dat ook voortdurend gebruikt kan worden. 

Kabzeël is daardoor zeer geschikt voor repetities en uitvoeringen. 

 

Daarnaast is er een beperkte accommodatiebehoefte-peiling gedaan onder Damster 

organisaties. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een aantal organisaties op zoek zijn naar 

een nieuwe, meer geschikte locatie bijvoorbeeld: 

- de Music and Pleasure Band; 

- het Damster Stedelijk Harmonie Orkest; 

- de NBvP / Vrouwen van Nu; 

- Passage; 

- de Damster komedie. 

 

Het Damster Stedelijk Harmonie Orkest heeft bovendien aangegeven een vaste opslagruimte 

voor de instrumenten te zoeken. Hun voorkeur gaat sterk uit naar de locatie Kabzeël omdat zij 

het repeteren en opslaan van de instrumenten graag zouden willen koppelen aan de 

mogelijkheid van uitvoeringen in de gereformeerde kerk, aangezien de akoestiek in dat 

gebouw bijzonder goed moet zijn voor harmonieorkesten. Er zal nog nagegaan moeten 

worden in hoeverre de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Appingedam hier ruimte voor wil 

bieden. Ten slotte gaf de accommodatiebehoefte-peiling ook aan dat de behoefte vooral 

betaalbare locaties betreft 

 

De exploitatie zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Protestants Kerk 

Appingedam voor de jaren 2005, 2006 en 2007 (bijlage 5) laat zien dat de accommodatie met 

de huidige bezetting rendabel (2005 en 2006) dan wel met een klein verlies (2007) 

geëxploiteerd kan worden. De getaxeerde waarde van het complex Kabzeël is vrij van huur en 

gebruik € 270.000,-. Deze kosten zullen meegenomen moeten worden in het nog op te stellen 

beheers- en exploitatieplan. 

 

Gegeven de accommodatiebehoefte in Appingedam zou Kabzeël in functie moeten blijven. De 

gemeente Appingedam zou het pand kunnen kopen en (1) de exploitatie onderbrengen bij een 

speciaal hiervoor opgerichte beheersstichting. In deze stichting zouden vertegenwoordigers 

kunnen zitten van de voornaamste gebruikers zoals het Damster Stedelijk Harmonie Orkest, de 

Music and Pleasure Band en toneelverenigingen. De overige gebruikers maken te incidenteel 
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gebruik van de locatie, waardoor de band met het gebouw minimaal is. Een nadeel van een 

dergelijke constructie is dat het vrijwilligers betreft zonder specifieke deskundigheid ter zake.  

Een ander mogelijkheid is (2) de exploitatie in handen geven van de ASWA. Deze organisatie 

heeft veel ervaring met de verhuur van ruimtes en is hiertoe geoutilleerd. 

 

Hoewel nader bouwkundig onderzoek zal moeten worden uitgevoerd naar de bouwkundige 

staat van het pand, lijkt deze niet slecht. Wel is het interieur nodig aan een opknapbeurt toe; 

de harmonicadeuren zijn in slechte staat en de accommodatie kan een verfbeurt gebruiken. 

 

De pastorie 

De pastorie is momenteel volledig in gebruik bij de kerk en aan haar gelieerde organisaties. 

Deze zullen na de verbouwing van de Franse School naar deze locatie vertrekken. 

 

Wanneer de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk Appingedam de gereformeerde kerk als 

kerkgebouw kan gebruiken wil zij de pastorie kopen om deze in gebruik te nemen voor haar 

administratieve- en ontmoetingsfuncties. Mocht dit niet aan de orde zijn, dan zou het pand na 

een grondige opknapbeurt meegenomen moeten worden in de afwegingen rond de exploitatie 

van Kabzeël. 

 

De kosterswoning 

De getaxeerde waarde van de kosterswoning is vrij van huur en gebruik € 150.000,-. De 

Huidige huurder heeft aangegeven zo snel als mogelijk te willen verhuizen. 

 

De markt voor de duurdere woningen is erg slecht. Dit huis zou als starterwoning op de vrije 

markt aangeboden kunnen worden, door de Protestantse Kerk Appingedam, dan wel door de 

eventuele nieuwe eigenaar van het complex. 

 

 

3.2 Joodse Synagoge Appingedam 

 

De Joodse Synagoge Appingedam en de kosterswoning, gelegen naast de synagoge, zijn 

momenteel eigendom van de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk. De kosterswoning wordt 

bewoont door de koster / beheerder van de kerk. Het is de bedoeling dat dit huis buiten de 

beschouwingen blijft en als zodanig eigendom blijft van de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk. 

 

Wanneer de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk in de gereformeerde kerk aan de Dijkstraat 

Oost gaat kerken, komt de synagoge vrij. De Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk wil deze 

afstoten. Eventueel voor een symbolisch bedrag.  
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Het verdient aanbeveling de (on)mogelijkheden te onderzoeken van een overname van de 

synagoge door de Stichting Oude Groninger Kerken. Gegeven de grote cultuurhistorische 

waarde van het pand zou het pand in zijn oorspronkelijke staat behouden en indien mogelijk 

herstelt kunnen worden. De originele banken die in Museum Stad Appingedam staan, zouden 

hierbij model kunnen staan. Vervolgens zou de synagoge een informatiecentrum kunnen 

worden over de Joodse geschiedenis in Noord Nederland. 
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4 Visie en functie in de Damster samenleving 

 

 

Herinvulling monumentale panden en versterking culturele functie Appingedam 

De gereformeerde kerk aan de Dijkstraat Oost is van monumentale betekenis. Het pand is een 

zichtbaar overblijfsel van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk, de 

architectuurgeschiedenis van Nederland en de specifiek Groninger invloeden in deze. 

 

De gemeente Appingedam wil zich, samen met de betrokken partijen (Damster verenigingen en 

organisaties, de Protestantse Kerk Appingedam, de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk 

Appingedam), vanuit haar visie op cultuurbeleid inzetten voor een goede invulling van de 

panden gereformeerde kerk en Joodse Synagoge Appingedam wanneer deze leeg (komen te) 

staan. 

 

Ook de vanuit cultuurhistorisch oogpunt zeer belangwekkende Joodse Synagoge Appingedam 

moet behouden blijven. Na restauratie van het interieur zou de synagoge ingevuld kunnen 

worden als informatiecentrum over de Joodse geschiedenis en cultuur in Noord Nederland, die 

in staat is bewoners en bezoekers van Appingedam en de regio te trekken en te informeren. 

 

De culturele functie die Appingedam in het verleden heeft gespeeld en in het heden nog steeds 

speelt zal door bovenstaande ontwikkelingen aanzienlijk worden versterkt. 

 

 

Leefbaarheid en centrumfunctie 

De leefbaarheid van kleinere en grotere kernen komt voor een belangrijk deel voor conto van 

het verenigingsleven. Voor een bloeiend verenigingsleven is de beschikbaarheid van centraal 

gelegen, goed toegankelijke en betaalbare accommodaties voor repetities, uitvoeringen, 

vergaderingen en bijeenkomsten van essentieel belang. Op dit moment zijn bij de volgende 

niet-commerciële partijen in Appingedam accommodaties te huur: 

- Protestantse Kerk Appingedam - Nicolaikerk 

  - Franse School 

  - Kabzeël 

- Algemene Stichting Welzijn Appingedam - ASWA-gebouw Opwierde 

 

De Franse School wordt in 2009 verbouwd tot een modern centrum, met alle moderne 

voorzieningen die noodzakelijk zijn. Vooral de aan de Protestantse Kerk Appingedam gelieerde 

organisaties (bestuurlijke organisaties, koren, etcetera) zullen hier hun bijeenkomsten 

houden. Daarnaast is er nog een beperkte capaciteit beschikbaar voor andere organisaties. De 

Nicolaikerk is geschikt als locatie voor grootschaliger, in een kerkelijke omgeving passende 

evenementen. Momenteel wordt gewerkt aan een inbedding voor de exposities, concerten, 
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congressen, voorstellingen en shows die hier in de toekomst georganiseerd gaan worden. De 

accommodaties in de ASWA en Kabzeël zijn algemeen inzetbaar. ASWA meerdere ruimtes die 

gehuurd kunnen worden en Kabzeël herbergt zes af te sluiten ruimtes met een podium.  

 

In de huidige situatie is de vraag naar centraal gelegen, goed toegankelijke en betaalbare 

accommodaties al groter dan het aanbod. Wanneer, om de een of andere reden locaties uit 

zouden vallen, zou de druk op de aanwezige voorzieningen alleen maar oplopen. 

 

Door Kabzeël uit te bouwen tot een multifunctioneel centrum kan de behoefte aan 

accommodaties voor repetities, uitvoeringen, vergaderingen en bijeenkomsten van stichtingen 

en verenigingen in de stad Appingedam op een verantwoord niveau gebracht worden. Hierdoor 

kan Appingedam haar functie vervullen als cultureel centrum van de regio en de leefbaarheid 

van de regio versterken. 

 

Resultaten 

Wanneer dit proces wordt doorlopen zullen de volgende resultaten worden behaald: 

- een functionele samenwerking tussen diverse partijen (gemeente Appingedam, de 

Protestantse Kerk Appingedam, de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam, en 

diverse Damster stichtingen en verenigingen); 

- een karakteristiek, monumentaal kerkgebouw dat wederom een kerkfunctie heeft; 

- een multifunctioneel centrum waarmee in de accommodatiebehoefte van Damster en 

regionale stichtingen en verenigingen kan worden voorzien; 

- een bovenregionaal informatiecentrum over de Joodse geschiedenis en cultuur van 

Noord Nederland in een unieke, monumentale synagoge; 

- een juridische vorm voor het beheer van Kabzeël waarin door Damster organisaties 

wordt samengewerkt. 
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5 Advies 

 

Gereformeerde kerk en pastorie 

Momenteel verliezen veel kerkgebouwen hun originele functie doordat door kerkfusies minder 

kerkgemeenschappen ontstaan. Vaak wordt dan gekozen voor behoud van de ‘oudste’ of de 

‘best geoutilleerde’ kerk. In deze processen vallen veel ‘jongere’ kerkgebouwen ten prooi aan 

verval en (uiteindelijk) sloop. Juist door deze ontwikkeling zal straks een aanzienlijke leemte 

ontstaan in de tastbare resultaten van de architectuurgeschiedenis van kerkgebouwen in 

Nederland 

 

De gereformeerde kerk aan de Dijkstraat Oost is een jong monument. Daarbuiten is het een 

bijzondere representant van de architectuurgeschiedenis van gereformeerde kerken, van de 

Amsterdamse Schoolstijl en van de Groningse invloeden in deze bouwstijl. Al deze aspecten 

maken de kerk waard om te behouden. 

 

Momenteel zijn (nog) geen gelden beschikbaar voor restauratie. Voor een kerkelijke invulling 

van het gebouw is dat een eerste vereiste. Wanneer deze functie voor dit gebouw behouden 

moet blijven zal gekozen moeten worden voor een andere optie. In beginsel zou de gemeente 

Appingedam er voor kunnen kiezen het kerkgebouw voor een symbolisch bedrag van 1 euro te 

kopen van de Protestantse Kerk Appingedam en te verhuren aan de Gereformeerd 

Vrijgemaakte Kerk Appingedam. In tweede instantie zou het eigendom van de kerk, na 

restauratie, overgedragen kunnen worden aan de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk 

Appingedam. Deze kerkgemeenschap verplicht zich dan wel in de tussentijd de pastorie te 

kopen en met eigen middelen aan te passen aan de eisen van de tijd. Voordat al dan niet tot 

de koop door de gemeente overgegaan wordt, zullen de (on)mogelijkheden van een 

overdracht van eigendom van de kerk aan de N.V. Groninger Monumentenfonds moeten 

worden bekeken. Ook wanneer de N.V. Groninger Monumentenfonds bereid is de kerk over te 

nemen en deze te verhuren aan de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Appingedam dient deze 

kerkgemeenschap zich te verplicht de pastorie te kopen en met eigen middelen aan te passen 

aan de eisen van de tijd. 

 

Mocht de gemeente Appingedam in goed overleg met de Protestantse Kerk Appingedam en de 

Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Appingedam besluiten deze weg niet te gaan, dan zal de 

Protestantse Kerk Appingedam de gereformeerde kerk (met pastorie) in de vrije verkoop 

moeten doen. In dit geval is nog het behoud van het pand, nog de kerkelijke functie 

gegarandeerd. 

 

Kabzeël 

De leefbaarheid en vitaliteit van Appingedam wordt voor mede bepaald door het 

verenigingsleven in de stad. Voor een bloeiend verenigingsleven is de beschikbaarheid van 
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centraal gelegen, goed toegankelijke en betaalbare accommodaties voor repetities, 

uitvoeringen, vergaderingen en bijeenkomsten van essentieel belang. Momenteel is er een 

duidelijk grotere vraag naar accommodaties dan het aanbod. De gemeente Appingedam kan 

er voor kiezen in deze leemte te voorzien door, in samenwerking met de belanghebbende 

partijen, van Kabzeël een multifunctioneel centrum te maken. De gemeente zou Kabzeël 

hiervoor aan kunnen kopen en de verantwoordelijkheid voor het beheer met een passend 

exploitatieplan onder kunnen brengen bij een stichting bestaande uit de grootste 

belanghebbende organisaties. In principe bestaat de bereidheid deze stap te zetten. In een 

later stadium zal echter een sluitend exploitatieplan gemaakt moeten worden op grond van de 

aankoopprijs, de bekende vaste lasten en de inkomsten uit verhuur en verkoop uit de keuken. 

Eventueel kan bij deze opzet ook de aan Kabzeël verbonden pastorie betrokken worden. 

Bijvoorbeeld wanneer de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Appingedam het pand niet koopt. 

Ook zou in een dergelijk geval overwogen kunnen worden de pastorie op de vrije markt te 

verkopen of af te breken. 

 

Kosterswoning 

Dit huis zou als starterwoning op de vrije markt aangeboden kunnen worden, door de 

Protestantse Kerk Appingedam, dan wel door de eventuele nieuwe eigenaar van het complex. 

 

Joodse Synagoge Appingedam 

Het verdient aanbeveling de (on)mogelijkheden te onderzoeken van een overname van de 

synagoge door de Stichting Oude Groninger Kerken. Gegeven de grote cultuurhistorische 

waarde van het pand zou het pand in zijn oorspronkelijke staat behouden en indien mogelijk 

herstelt kunnen worden. De originele banken die in Museum Stad Appingedam staan, zouden 

hierbij model kunnen staan. 

 

Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, zou bekeken kunnen worden in hoeverre de 

synagoge voor een symbolisch bedrag van 1 euro door de gemeente Appingedam gekocht kan 

worden. Mogelijk dat de synagoge in een dergelijk situatie als dependance van Museum Stad 

Appingedam eveneens een informatiecentrum zou kunnen worden over de Joodse 

geschiedenis in Noord Nederland. 
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Bijlage 1: Personen waarmee tijdens het onderzoek is gesproken 

 

 

 

Dhr. Bijma Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam 

René Eijgelshoven Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Appingedam 

Lex Geesink Gemeente Appingedam 

Harry Hulshof SBKGD, Eerste bouwkundig administratief medewerker 

Bram de Jong Damster Stedelijk Harmonie Orkest 

Mevr. de Jong Toneelvereniging Harmonie 

 Rode Kruis 

Anita Kiewiet Gemeente Appingedam 

Jan Kolk Protestantse Gemeente Appingedam / Franse School 

Abel Kuizenga Protestantse Gemeente Appingedam 

Willem van der Veen Architect 

Nienke Walstra Directeur ASWA 

Herman Wessels Gemeente Appingedam 
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Bijlage 2: Restauratieplan gereformeerde kerk met begroting van W. van der 
Veen Architecten Groningen
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Bijlage 3: Gebruikers Kabzeël 2008 
 
 

Organisatie Gebruik Kerkelijk* Accommodatie Inkomsten 
PCOB Maandelijks  2 zalen 320,- 
CNV Jaarlijks  1 zaal 16,- 
CDA 2-3 keer per 

jaar 
 1 zaal 32,- 

Kerk in Actie 5-6 keer per 
jaar 

Ja   

Opleidingsgroep 
Lotus 

Sept-April i keer 
per maand 

 1 zaal 128,- 

Damster komedie 4 uitvoeringen 
en generale 

 Alle zalen ? 

Toneelgroep 
Opwierde 

1 uitvoering en 
generale 

 Alle zalen ? 

Toneelgroep 
Harmonie 

1 uitvoering en 
generale 

 Alle zalen ? 

Middengroep Maandelijks Ja   
Fivelfoto Maandelijks  1 zaal 160,- 
Progeza Wekelijks Ja   
Wereldwinkel Wisselend  2 zalen 32,- 
I.K.E. Maandelijks Ja   
Stichting Masohi Wisselend    
VVE Crabbenstede Jaarlijks  1 zaal 16,- 
De Zijlen Jaarlijks  ? ? 
Passage Niet meer van 

toepassing 
   

NVVH / 
Plattelandsvrouwen 

Niet meer van 
toepassing 

   

Constantijn 
Huygens 

Niet meer van 
toepassing 

   

* De kerkelijke organisaties zullen na de verbouwing van de Franse School naar de Franse 
School vertrekken en vormen daardoor geen ondersteuning voor toekomstig exploitatie. 
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Bijlage 4:  Exploitatie Kabzeël zoals opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening van de Protestantse Kerk Appingedam 

 
  
         
    2005 2006 2007   
         
Opbrengst verhuur   8.894 10.646 5.949   
Opbrengst keuken   29.500 33.170 27.736   
         
Totaal opbrengsten   38.394 43.816 33.685   
         
Inkopen t.b.v. keuken   8.082 8.559 8.663   
         
Bruto resultaat   30.312 35.257 25.022   
         
Aandeel salaris beheerder  18.127 15.448 17.739   
Aandeel in vrijwilligersvergoedingen 5.428 7.222 6.615   
Overige exploitatiekosten  4.795 4.500 2.473   
         
Resultaat    1.962 8.087 -1.805   

         
         
         
         
De overige exploitatiekosten betreffen o.a.:      
Sita reinigingsdienst, telefoon, kantoorkosten, schoonmaakmiddelen, onderhoud inventaris, 
klein materiaal etc.        
         
De onderhoudskosten, belastingen, verzekeringen, energie, water, afschrijvingen, rente en indien 
van toepassing overige kosten zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen.   
         
De kosten van energie en water (Essent en Waterbedrijf Groningen) betreffen het hele complex  
exclusief de kosterswoning (dus kerk, Kabzeël en Opéé) en zijn als volgt in de jaarrekeningen   
van de kerk opgenomen:       
 2005  13.434 (incl. teruggave energiebelasting van  €  3.598) 
 2006  15.887 (incl. teruggave energiebelasting van  €  2.242) 
 2007  12.697 (incl. teruggave energiebelasting van  €  2.199) 
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Bijlage 5: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) 

 

Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) is op 1 februari 2006 in 

werking getreden. Het Brim richt zich op instandhouding van beschermde monumenten. Onder 

instandhouding wordt verstaan de onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument 

alsmede werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan en die voor het herstel 

van het monument noodzakelijk zijn. Door monumenteigenaren financieel te ondersteunen 

wordt planmatig en goed onderhoud van monumenten gestimuleerd, waarbij slechts 

incidenteel een noodzakelijke restauratie voorkomt. Het Brim kent zo min mogelijk 

verschillende categorieën monumenten en subsidiepercentages en een directe relatie tussen 

aanvrager en verlener van financiële steun. Om de aanvraagprocedure over zo min mogelijk 

schijven te laten verlopen, is de rol van gemeenten en provincies bij de subsidieverlening 

vervallen. De doorlooptijd van aanvragen kon daarmee aanmerkelijk worden teruggebracht. 

 

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) 

Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) is op 1 februari 2006 in 

werking getreden. Het Brim richt zich op instandhouding van beschermde monumenten. Onder 

instandhouding wordt verstaan de onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument 

alsmede werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan en die voor het herstel 

van het monument noodzakelijk zijn. Door monumenteigenaren financieel te ondersteunen 

wordt planmatig en goed onderhoud van monumenten gestimuleerd, waarbij slechts 

incidenteel een noodzakelijke restauratie voorkomt. 

 

Lening of subsidie 

Op grond van het Brim komen eigenaren voor de instandhouding van hun beschermde 

monumenten in aanmerking voor subsidie of een goedkope lening, al dan niet in combinatie 

met fiscale aftrek van onderhoudskosten. De strekking van de regeling is dat eigenaren van 

woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie aanspraak hebben op een lening, en dat 

de overige eigenaren aanspraak hebben op subsidie. Subsidie wordt namens de minister door 

de RACM verleend. Goedkope leningen worden verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds 

(NRF). Ook zorgt het NRF voor het uitbetalen van de subsidies. Daarnaast kan het NRF zorgen 

voor voorfinanciering van subsidies en voor financiering van het niet gesubsidieerde deel van 

de instandhoudingkosten. 

 

Uitzonderingen 

Het Brim is bedoeld voor rijksmonumenten en hun monumentale interieurs, met uitzondering 

van de archeologische rijksmonumenten. Groene rijksmonumenten zoals parken en tuinen zijn 

vooralsnog uitgezonderd van Brim-subsidie. Als op termijn extra middelen beschikbaar komen, 

zullen de groene monumenten ook een beroep op instandhoudingsubsidie kunnen doen. 

Provinciale en gemeentelijke monumenten vallen niet onder de regeling. 
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Gefaseerde instroom 

Gelet op de beperkte subsidiemiddelen is gekozen voor een gefaseerde inwerkingtreding van 

het Brim op basis van groepen monumenten, de CBS-categorieën. Eigenaren van beschermde 

monumenten in de CBS-categorieën molens, kastelen, landhuizen e.d. en horeca-instellingen 

konden in 2006 als eerste een beroep doen op Brim-subsidie voor de periode 2007-2012. 

Dit jaar (t/m 31 augustus 2008) kunnen de eigenaren van monumenten met CBS-categorieën 

openbare gebouwen, verdedigingswerken, liefdadige instellingen en losse objecten e.d. een 

subsidieaanvraag doen voor de periode 2009-2014. Ook eigenaren van monumenten uit de 

instroomcategorieën uit 2006 en 2007 die nog geen aanvraag hebben gedaan kunnen in 2008 

een subsidieaanvraag indienen voor 2009-1014. 

 

Overgangsbepalingen 

De onderhoudsregeling (Brom) en de restauratieregeling (Brrm 1997) worden ingetrokken. 

Voor het Brom en Brrm 1997 gelden overgangsbepalingen. 

 

Regeling en leidraad 

Het Brim regelt de financiële ondersteuning van eigenaren ten behoeve van de instandhouding 

van beschermde monumenten. In de daarbij behorende Regeling rijkssubsidiëring 

instandhouding monumenten en de Leidraad Brim subsidiabele instandhoudingkosten worden 

nadere regels op grond van dat besluit gegeven betreffende de subsidiabele kosten, de 

subsidieplafonds, het maximum bedrag aan subsidiabele kosten en de gefaseerde 

inwerkingtreding. In de Leidraad wordt bovendien uiteengezet welke kosten subsidiabel zijn. 
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