
Voortgang restauratie klokkentoren 
 
Datum : 14 april 2018 
 
Omdat het wat (te) lang is geleden dat de voortgangsrapportage op de website is geplaatst, 
lijkt het wel of er niets is gebeurd bij de restauratie van de toren. Het tegendeel is echter 
waar.  
 
De afgelopen weken is het weer wat tegengevallen en er is veel regen geweest. Daarom 
heeft zoals in het vorige bericht gemeld, de aannemer besloten de toren in te pakken, 
enerzijds om de mensen die boven aan de toren werken wat te beschermen tegen de koude 
en regen en anderzijds om lekkage via de ontstane openingen te voorkomen. Deze 
openingen zijn ontstaan door het weghalen van een aantal slechte vloerdelen en de vier 
stuks verrotte staanders van de kleine lantaarn. 
 

           

Het dak van de kleine lantaarn  Te vervangen staander De nieuwe staanders geplaatst 
 wordt opgetild  
 
De slechte staanders zijn vervoerd naar de werkplaats van de aannemer en precies 
nagemaakt. Het toegepaste hout voor klus is besteld conform de specificaties in het bestek, 
en na levering door onze adviseur gekeurd. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit zoals 
structuur, vochtgehalte, de meegeleverde certificaten en mogelijk ongedierte. Gelukkig is 
alles goedgekeurd en zijn de staanders geproduceerd en twee keer in de grondverf gezet.  
Deze week zijn de vier nieuwe staanders aangeleverd en direct geplaatst. Alles paste perfect. 
 
Een tweede klus is het onderstel van de klokkenstoel welke in de onderste grote lantaarn is 
geplaatst. De oude is zoals eerder beschreven naar de werkplaats gebracht en precies 
nagemaakt. Hieronder wat foto’s van de nieuwe klokkenstoel. Wij bekijken nog even of deze 
tijdelijk in de hal van Eltheto geplaatst kan worden zodat iedereen er een blik op kan werpen 
en eens zien hoe groot het nu echt allemaal is.  
 



 
 Het onderstel van de nieuwe klokkenstoel 
   
Voor de grote lantaarn is de afgelopen week ook onder handen genomen. Gelukkig hoeven 
hier geen staanders te worden vervangen. De slechte plekken zijn geheel uitgeschraapt en 
behandeld. Hierna is door een gespecialiseerd bedrijf deze plekken opgevuld met een epoxy 
middel en met behulp van glasfiber ankers vastgezet in het hout. Zodra het epoxy uitgehard 
is wordt alles afgewerkt. De methode van repareren wordt heel vaak toegepast bij het 
herstel van houtwerk, en is ook formeel geaccepteerd door de Raad voor Cultureel Erfgoed. 
 

                                

 De slechte plekken uitgeschraapt Epoxy aangebracht en tijdelijk  
  afgedekt met plaatmateriaal  
  en Purschuim 
 
De grote lantaarn is geplaatst op het gemetselde deel van de toren. De overgang en 
randafwerking is via loodslabben waterdicht afgewerkt. Hierna afgewerkt met houten lijsten. 
Omdat ook dit lood scheuren vertoont aan twee zijden, natuurlijk de zijden waar de zon het 
meest op schijnt, moeten dit worden aangepakt. Na overleg is besloten dit meteen voor alle 
vier de zijden te doen. Dit om problemen in de nabije toekomst te voorkomen. Zie de foto op 
de volgende pagina. 
 
 
 



 

 
De leerling timmerman zaagt de oude lijsten weg,  

nodig om het lood te kunnen vervangen 
 

Bij bovenstaande foto staat “leerling timmerman” aangegeven. De inzet van een leerling 
heeft een reden. De Provincie Zuid-Holland heeft dit eerder al als een eis aan ons gesteld om 
subsidie te kunnen krijgen. Het ambacht van restauratie timmerman is heel oud en wordt 
niet echt meer gegeven in het beroepsonderwijs. Onze” leerling komt van het ROC in 
Gorinchem, en zijn leermeester in dit werk is de uitvoerder van onze aannemer. Hij leert het 
vak dus voor een groot deel in de praktijk. De leermeester heeft hiervoor een 
certificatietraject moeten doorlopen. De leerling wordt natuurlijk ook via school begeleid en  
we hebben al een bezoek gehad van zijn begeleider.  
 
De komende week wordt aan de vloer en het luik van de grote lantaarn gewerkt en komt de 
loodgieter om de eerste delen te gaan afwerken. 
 
 
 
 
Als u op basis van dit verhaal, uw betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente en ook de 
instandhouding van de Oude Kerk graag wil ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op 
rekeningnummer: NL86 RABO 0313 2696 10. 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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