
Voortgang restauratie klokkentoren 
 
Datum : 9 mei 2018 
 
De tijd gaat snel, het is al weer twee weken geleden dat een update m.b.t. de voortgang van de 
restauratie is geplaatst op de website. Ook nu weer een kort overzicht van wat er is gedaan, wat 
is besproken en waar we tegen aan zijn gelopen. 

De dag voor Koningsdag is de nieuwe constructie waarop de klok en de aandrijving wordt 
gemonteerd aangeleverd. Deze is bewust in delen gefabriceerd, omdat hij tussen de staanders 
van de grote lantaarn door moet worden geschoven. Om u als gemeentelid eens te laten zien 
hoe “klein” deze constructie is hebben we hem in de hal van Eltheto opgesteld. Inmiddels is hij 
weer verwijderd en deze week op zijn definitieve plek geplaatst en vastgezet. 

           
 Opstelling in hal Eltheto In de lantaarn geplaatst Doorvoer voor de diverse kabels 
 Let op het collecteblokje de klok hang in de takels voor klok en verlichting 
 
Het in oranje grondverf geverfde gedeelte wordt door de loodgieter nog bekleed met lood. Dit 
wordt nog een lastig klusje omdat er veel schuine vlakken in zitten en veel kleine hoekjes. Het is 
ook zaak te zorgen dat er geen capillaire werking ontstaat. Tussen het lood en het hout. Dit 
laatste houd in dat als alles er nat wordt door regen en storm water tot op 7 mm “omhoog kan 
kruipen”. Dit heet officieel de capillaire werking. 
 
Inmiddels is ook de schilder gestart. Als eerste begint hij met alle bestaande vlakken schoon te 
maken, te schuren en als er scheuren in het hout zitten deze uit te frezen (6 mm breed, 5 mm 
diep en dan te vullen met Dry fix een twee componenten flexibele vuller. Hierna in de primer en 
dan aflakken.  
 
Gisteren 8 mei is een keuze gemaakt voor het toe te passen 
koper op de koepels van de klein en de grote lantaarn. Koper is 
van nature natuurlijk koperkleurig. Dat is natuurlijk logisch. Door 
veroudering wordt dit in de loop van de tijd groen. De vergunning 
van de Gemeente Zwijndrecht schrijft echter voor dat het nieuw 
aangebrachte kopen direct groen moet zijn. Dit betekent dat er 
gepatineerd koper moet worden toegepast. Dit is koper dat 
kunstmatig groen is gemaakt.  
 
 



 
Natuurlijk zijn ook hier weer verschillende uitvoeringen leverbaar. Wij hebben in overleg met de 
loodgieter en de adviseur een keuze gemaakt.  
 

Aansluiten is een overleg “op niveau” gehouden, dus boven op 
de toren. De adviseur, de aannemer, loodgieter, de schilder en 
ondergetekende. Besloten is alsnog een aantal extra 
werkzaamheden te laten doen zoals een aantal planken van de 
koepels te vervangen, een 4-tal plekken ook te laten behandelen 
met epoxy vuller. Ook is de eerder genoemde methode van het 
repareren van scheuren in de bestaande staanders toegelicht 
door de schilder. 
 
We willen natuurlijk niet dat er over een aantal jaren weer 
problemen zijn met de toren. 
 
 
 

 
Omdat we toch op het hoogste punt waren meteen wat plaatjes geschoten van het uitzicht op de 
kerk en Eltheto. 
 

    
 Achterzijde kerk De oude begraafplaats Het dak van de kerk Corridor en onder  
    de bomen Eltheto 

 
 
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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