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Monumentencommissie Leeuwarden 
Onderwerp: kerkje Kievitstraat 3 te Grou  
Verzoek: onderzoek tot gemeentelijk monument kerk 
Indiener: Erfgoedvereniging Heemschut  
 
Datum: 15 juni 2017 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, heeft de gemeente Leeuwarden verzocht om de met sloop 
bedreigde kerk te Grou te beschermen als gemeentelijk monument. Het college van B&W heeft dit 
verzoek in behandeling genomen. Het verheugt ons, vanuit onze doelstelling om erfgoed te be-
houden, dat wij door de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om op 15 juni 2017 alhier 
voor de Monumentencommissie van Leeuwarden bij Hus & Hiem onze argumenten aan te geven 
voor het behoud van het kerkje Kievitstraat 3 te Grou.  

Wij hopen dat de gemeente op grond van onze nu volgende redenen verder onderzoek zal laten 
doen en hopen op een positieve uitkomst om de kerk te behouden.   

Heemschut heeft zelf nader onderzoek gedaan, c.q. laten doen door de heer Peter Karstkarel uit 
Leeuwarden. Brieven en onderzoeksverslagen treft u in bijgaand dossier. Dit dossier kunt u volle-
dig terug vinden op www.heemschut.nl  

Samengevat komen wij tot de volgende beeldinventarisatie van het kerkje: 

Architectuurhistorische waarde is hoog: Architectuurhistorisch is het overwegend gaaf bewaar-
de gebouw van grote waarde als kenmerkend voorbeeld van kerkenbouw in de traditionele Delftse 
school. Het kerkgebouw met consistorie uit 1939 werd ontworpen door architect Baart en vormt 
een sleutelmonument in zijn oevre. De rechthoekige zaalkerk onder stijl dak tussen tuitgevels en 
onder rode pannen, is een zeldzame uiting van traditionele Delftse school met name door de ver-
rassende verfijningen. .  

Zeldzaamheidswaarde is hoog: Door zijn bijzondere verschijningsvorm en bouwstijl heeft de kerk 
een hoge zeldzaamheidswaarde. Het kerkgebouw een belangrijk maar ook vrij  uniek voorbeeld 
van  protestants erfgoed.  

Gaafheid en herkenbaarheid zijn hoog: Het gebouw is overwegend gaaf (uitzondering de aan-
sluiting van De Boei, het verenigingsgebouw), met grote herkenbaarheid als publieke (religieuze) 
functie door materiaalgebruik en architectuur.  

Cultuurhistorische waarde is hoog: in stedenbouwkundige context  is het gebouw waardevol 
omdat het gebouw past in de dorpsuitbreiding  jaren ’30 van de vorige eeuw, net buiten het be-
schermde dorpsgezicht. De kerk maakt deel uit van een cluster van toen aangelegde publieke 
voorzieningen met de begraafplaats naast de kerk, het Wilhelminaparkje van tuinarchitect Vlas-
kamp, en niet te vergeten het raadhuis van de vroegere gemeente Idaarderadeel (1943) van de 
beroemde architect Kropholler,  met dubbele dienstwoning. Ook de gebouwen allen in dezelfde stijl 
van traditionalisme van de Delftse school, hebben een hoge waarde als stedenbouwkundig en-
semble.  
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Nog steeds heeft het gebouw een cultuurhistorische betekenis voor het dorp Grou en sloop gaat 
velen die hier kerk gingen ter harte.  

 “Deze kerk verdient het op zijn minst een waardering als gemeentelijk monument” (citaat Peter 
Karstkarel).  

 
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben,  

Met vriendelijke groeten,  

Paula C.L. Voorthuijsen-Sanders 

Voorzitter Commissie Fryslân, Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

 

 

 Foto Bond Heemschut – mei 2017 Kerkgebouw Kievitstraat 3 Grou recht, voormalig raadshuis Idaardera-
deel rijksmonument links  

 
Foto Bond Heemschut mei 2017 kerkgebouw Kievitstraat 3 Grou rechts, verenigingsgebouw De 
Boei links.  
 


