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Ook nu is in de afgelopen twee weken veel werk verricht. Met de loodgieter was al eerder 
afgesproken dat men op 23 april zou kunnen starten met het aanbrengen van het nieuwe 
lood.  
 
Toen deze afgelopen maandag arriveerde is als eerste 
het nieuwe lood aangebracht bij  de overgang van het 
gemetselde deel van de toren naar de houten 
lantaarn. Als tweede is men begonnen met het lood 
op het onderste plateau van de lantaarn, het 
torenplat. Dit omdat dan het geheel weer waterdicht 
is en de gekleurde zeilen weer kunnen worden 
verwijderd.  
 
 

                               
Het houtwerk van het torenplat is hersteld en waar nodig vernieuwd.  

Ook zijn er extra roeven aangebracht. Het geheel staat klaar voor de loodgieter. 
 

                     
Op een hoek aangebracht lood De specialist aan het werk Het lood wordt vastgezet  
   met koperen plaatjes 



 
Er wordt bewust ruimte gehouden tussen de verschillende losse stukken lood. Door het 
temperatuurverschil tussen zomer en winter moet het materiaal kunnen uitzetten en 
krimpen. In de felle zon kan de temperatuur van het lood en kopen heel erg oplopen en dus 
uitzetten. Bij strenge vorst krimpt het materiaal. Om scheuren te voorkomen worden roeven 
toegepast. Roeven zijn trapeziumvormige latten die op het dakbeschot worden aangebracht. 
Hier wordt het lood met een opstaande rand tegen aan afgewerkt. Aan de bovenzijde wordt 
een loden kap (roefkap) aangebracht. Hierdoor ontstaat er een waterdichte afwerking. 
 

 
Afbeelding uit het document “Ontwerp Uitvoeringsrichtlijn” 

 
 
 

             
 
Hier is goed te zien dat de staanders van de kleine lantaarn doorlopen tot in de grote 
lantaarn. Dit is te zien aan het kleurverschil oud/nieuw. In 1965 heeft men ook al stalen 
draadeinden en stalen delen toegepast om alle verbindingen goed vast te zetten. 
 
 
 
 
 



Als het torenplat is afgedicht en afgewerkt, gaat men het ronde dak van de bovenste 
lantaarn met koper bekleden. Gisteren heeft de timmerman dit deel afgemaakt. Het ronde 
koepeldak is gelukkig nog in goede staat. Leuk is aan te geven dat bij de bouw van de houten 
lantaarn in 1965 de werklui hun naam hebben opgeschreven op de planken van het  
koepeldak. Misschien een bekende van u? 
 

 Hans Stam, zoon van? 
 
 
 

 J. Stam (1-9-1909) 
 
 
 
 

 Ook toen werkte men  
met een leerling   

 
 
Als de loodgieter zijn werk heeft gedaan moet de schilder aan de slag. Gisteren is de kleur 
bepaald. De vergunning van de Gemeente Zwijndrecht schrijft voor dat de kleur identiek 
moet worden zoals het was. De RCE (Raad voor Cultureel Erfgoed) schrijft de samenstelling 
van de verf voor en op welke wijzen en hoeveel lagen er moeten worden aangebracht. 
 

               
 Thijmen, de leerling timmerman Het is even puzzelen om de  
 Brengt twee lagen grondverf aan  Juiste kleur te bepalen 
 op de met epoxy behandelde delen 
 
 
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.  
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