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Voortgang Groot onderhoud Glas in Lood ramen 
 
Datum : 12 maart 2019 
 
We zijn al enige weken geleden gestart met het nieuwe project, het groot onderhoud aan de glas in 
lood ramen. In de laatste nieuwsbrief van de kerkrentmeesters begin 2019 is dit al aangekondigd. 
Via de stukjes op onze website willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dit project. 
 
Kort voordat we gestart zijn is natuurlijk een bouwbord geplaatst aan de 
Rotterdamseweg . Net als bij de restauratie van de houten lantaarn/de 
toren in 2018 is dit een wens van de subsidieverlener. 
We hebben de naam van het bedrijf, Glas Bewerkingsbedrijf Brabant uit 
Tilburg, onze de project begeleider MonumentPlus uit Nieuw Lekkerland 
en de RCE als subsidie verlenende instantie erop vermeld. 
 

 
Als eerste zijn een klein aantal ramen 
verwijderd. De raamopeningen zijn tijdelijk 
dichtgemaakt met underlayment platen. Dit is de goedkoopste manier 
om een opening dicht te maken. Inmiddels zijn al 6 van de 10 ramen 
verwijderd en worden onder handen genomen in Tilburg. 
 
 
 
 
 

 
Op 8 maart jl. is de eerste voortgangsvergadering gehouden bij GGB in Tilburg, Voordat over de 
inhoudelijke zaken werd gesproken is eerst een rondleiding gegeven in het bedrijf, en was goed te 
zien hoe men werk en waar men op dit moment aan werkt. Onderstaand een impressie. 
 

               
 Zo komen ze binnen De was cabine om  De loodprofielen worden  
 na demontage ergste vuil te verwijderen overgenomen op transparant  
 bij de kerk  papier en de glaasjes worden  
   genummerd 
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 Heel voorzicht wordt het Alle glaasjes worden op de  De doffe glans is de veroudering 
 Oude lood verwijderd tekening gelegd door weersinvloeden Luchtvervuiling1 
 

                  
 Van elk raam wordt een ` Na reiniging van de glaasjes Een van de stellingen met
 werkboek gemaakt wordt nieuw lood aangebracht de voorraad nieuw  
   “oud” glas  

                
 Op maat snijden van een  Het is een hele klus Cees is onder de indruk 
 nieuw “oud” glaasje  

                                                           
1 Volgens GGB is de lucht in Zwijndrecht flink vervuild geweest, de aanslag is boven gemiddeld. 
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 Paneel gereed na het De naden zijn dicht geklopt Met zaagsel worden restanten  
 solderen staan de naden  verwijderd en het geheel 
 nog open  gepolijst 

 
 
 
 
 
 

Deze panelen zijn klaar voor terugplaatsing 

Zoals te zien is, is het merendeel van het werk puur handwerk. 
Ervaren restaurateurs werken aan onze mooie glas in lood 
ramen. Het doel van de kerkrentmeesters is dat we voor de 
komende tientallen jaren weer kunnen genieten van onze 
fraaie glas in lood ramen. 

 

De voortgang en de planning. 
Op 8 maart is natuurlijk ook de planning besproken. Op dit moment kan worden aangegeven dat: 

• In week 12 (18 en 19 maart) de eerste ramen worden teruggeplaatst 

• In week 12 (20 en 21 maart) de overige ramen worden gedemonteerd; 

• In week 14 (1-4 april) een aantal ramen worden teruggeplaatst; 

• In week 18 (2-3 mei) worden de laatste ramen teruggeplaatst 

• Aansluitend wordt aan de buitenzijde het voorzetglas gemonteerd. 

Alles natuurlijk onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onvoorziene problemen bij de 
restauratie. 

Als u/jij mee wilt helpen de kosten van het onderhoud te dragen en ook de instandhouding van de 
Oude Kerk graag wil ondersteunen, kunt u een gift overmaken op rekeningnummer: NL86 RABO 
0313 2696 10 dit onder vermelding van “Groot onderhoud Glas in Lood ramen”. Giften aan de Oude 
Kerk  vallen onder de ANBI regeling en zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.  

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met ons. Het emailadres 
is kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl of via telefoon 06 55 815 888 of 06 37 474 622.  

De kerkrentmeesters 
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