
De volgende foto's geven de prille stadia weer van de restauratie van de kerk, voor-
bereidingen voor de werkzaamheden, bescherming van zaken - die absoluut niet 
beschadigd mogen worden- en de eerste onderzoeksvoorbereidingen voor de werkelijke 
staat van het gebouw. 
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De buitenkant van de kerk is d.m.v. 
steigers toegangkelijk gemaakt. Er is 
een blauw scherm gemonteerd om te 
zorgen dat overlast wordt voorkomen 
tijdens het bikken en zandstralen van 
de stuclaag en het oude metselwerk. 

De eerste stap is het beschermen 

van belangrijke bouwkundige 

kenmerken tegen niet opzettelijke 

beschadigingen tijdens de 

restauratiewerkzaamheden. Hier ziet 

u underlayment platen aan de 

binnenkant van de muren, die de 

waardevolle epitafen zullen 

beschermen. 

Vensteropeningen zijn dichtgetimmerd om wind en 

regen te weren. 



Hoewel de basislijnen van de kerk relatief 

recht zijn (niet verzakt of gebogen), was 

het nog een open vraag of de basis van de 

muren (fundering) nog wel in goede 

conditie was of niet. Het stucwek aan de 

binnenkant van de kerk is op elementaire 

plaatsen verwijderd om te kunnen 

constateren dat het metselwerk inderdaad 

nog in een goede staat was. De muur is op 

verschillende plaatsen gecontroleerd. De 

foto hiernaast geeft typisch weer wat er bij 

dit onderzoek te voorschijn kwam. Het 

metselwek, hoewel niet mooi, is droog en 

in goede conditie. Geen noodzaak voor 

verder opgraven van de fundering. 

Met deze zéér belangrijk informatie, 

kunnen de werkzaamheden van het 

meeste belangrijke onderdeel van een 

gebouw, verplaatst worden naar het 

volgende kritieke element – het dak- . 

Rondkijkend binnenin de kerk, komen ander aspekten aan het licht, die hersteld zullen 

moeten worden. Het metselwerk boven de vensterbogen zijn structueel in een slechte 

staat. 



De grafzerken, die in het gangpad lagen, zijn nu verwijderd. 

Eind vorige week is het dak onder de zuidmuur van de toren bloot gelegd, waarbij bleek 

dat de gehele constructie en dakbedekking moet worden vervangen. De structurele 

beschadigingen lijken zich te beperken tot alleen het gebied onder de toren. Als de 

werkzaamheden aan het zuidelijke dak op deze manier verloopt, dan zal deze inderdaad 

spoedig klaar kunnen zijn. 


