
Voortgang restauratie klokkentoren 
 
Datum : 1 juni 2018 
 
Ook de afgelopen weken is er door verschillende bedrijven onder verantwoording  van de 
hoofdaannemer gewerkt aan onze lantaarn klokkentoren. Om een idee te geven de volgende 
bedrijven: 
 

                    
 
 De hoofdaannemer Koninklijke Woudenberg De loodgieter Jobse 
 

                                         
 

 Schildersbedrijf de Goede Nabben klokkenservice 
 

Nadat de klokkenstoel was gemonteerd is men gestart met het 
lood met bekleden van de onderzijde van de houten constructie. 
Een belangrijk aandachtspunt hier bij is de overgang van het 
hout naar het lood. Deze moet absoluut waterdicht zijn 
afgewerkt. Een goede afdichting wordt verkregen door de hout 
in te krozen. Dit is het schuin infrezen van de staanders 
waardoor het lood onder het hout komt te leggen. Afdruipend 
water loopt er dan langs en niet tussen het hout en het lood; 
Inmiddels is deze klus ook weer geklaard. Deze hele constructie 
is aan de onderzijde voorzien van loodbekleding.  

 
Men is nu gestart met het aanbrengen van het gepatineerde 
koper op de ronde koepels. De loodgieter heeft van dunnen 
zinkplaat een aantal mallen gemaakt van de ronde 
koepeldaken waardoor men in de werkplaats vooraf een 
heleboel onderdelen heeft kunnen produceren.  
 
Net als bij het loodwerk worden ook heier de onderdelen 
aan elkaar gesoldeerd. Op bepaalde plaatsen kan dit niet 
omdat het materiaal moet kunnen uitzetten en krimpen.   
 Prefab onderdelen 
 
 



                                          
 Solderen is een nauwkeurige klus Het hout wordt eerst bekleed met een  
 Rechts is de metalen mal te zien waterdichte damp remmende folie 
 
Er komt heel wat handwerk kijken bij het met koper bekleden van de koepels. Naar verwachting 
is men hier zo’n 2-3 weken mee bezig. 
 
Vandaag 1 juni is ook de metalen constructie waarin de klok hangt weer gemonteerd. Deze is 
schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet. De oude aandrijfmotor zou worden gerestaureerd, 
maar bleek dermate versleten dat besloten is een nieuwe motor te plaatsen. 
 

                  
 
 Monteren van de constructie De nieuw aandrijfmotor De klepel is mooi  
  Staat klaar opgeknapt 
 
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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