
Er is veel gebeurd sinds de eerste rapportage. De werkzaamheden aan het dak, die toen net waren begon-
nen, liepen voorspoedig. Het dakbeschot is in de nabijheid van de toren volledig vervangen. Ook op de 
lagere delen van het resterende dak, waar het dak de muur raakt, zijn er nieuwe planken geplaatst. Enkele 
constructieve balken in de nabijheid van de toren moesten ook vervangen worden. Het leek erop dat de 
werkzaamheden aan het dak snel geklaard zouden zijn. Dan, onverwachts kwam het tot een stop. 

Lager gelegen dak zijn planken vervangen  

Dak afdekken en latten structuur  

Ter controle dat de afmetingen correct zijn  



Een ander punt kwam in beeld. Nog de Stichting Alde Fryske Tsjerken, verantwoordelijk voor het totale pro-
ject, nog de verantwoordelijke architect, hebben destijds (2004) overwogen om dakisolatie toe te passen -
DE belangsrijkste overweging om het interieur bruikbaar te maken, nadat het gerestaureerd is. Het was 
gewoon niet inbegrepen bij de planning en gemaakte budget. De plaatselijke commissie had uiteindelijk de 
gelegenheid gekregen kennis te maken met het totale project en de uitvoerende architect en had op één 
van de eerste bouwvergadering naar de mogelijkheid van dakisolatie gevraagd. Er was dus tijd nodig om 
een beslissing te nemen wat te doen. Het direct toepassen van isolatie, betekende het verwijderen van het 
lattenwerk op het dak, dat op dat moment al grotendeel was aangebracht – een kostbaar voorstel. Daar 
isolatiewerk wel goedkoop kan zijn, maar arbeid niet. 
Note: Achteraf bleek volgens deskundigen, dat het isoleren van het dak met het voorgestelde materiaal niet 

het gewenste effect zou worden behaald (kosten-resultaat vergelijk). Een ander soort isolatiemateriaal is 

bouwtechnisch niet mogelijk. 

Het probleem van het dak zorgde echter voor een verschuiving van de restauratiewerkzaamheden -naar 

het stucwerk aan de zowel binnen- als buitenkant van het metselwerk. Veel lawaai, stof en puin werd snel 

geproduceerd toen het metselwerk spoedig zichtbaar werd. De volgende serie foto's onthullen de werkelijke 

staat van de kerk. Sommige plaatselijke reparaties moeten gedaan worden, maar daar tegenover staat dat 

het metselwerk, hoewel niet uitblinkend in schoonheid, in ieder geval droog en wanneer het een nieuwe 

pleisterlaag krijgt, structureel stevig. 

De ingang in de toren (kijkend naar 

de kerkzaal (oostelijk)  

Eerdere reparaties 

ontdekt  



Kerkzaal  

Eerste verdieping in de toren  



Bovenste gedeelte van 

de zuidmuur  

Zuid-oost hoek  

Oost-zuid hoek  



Besluiteloosheid rond de isolatie verhinderde niet het bouwen van nieuwe steigers rond de toren. De 

steigerspecialisten kwamen weer terug. Het was interressant te zien hoe zij een toren om de toren begon-

nen te bouwen. Gebruikmakend van het dak als basis reikte hun bouwwerk tot aan het uiterste topje van de 

torenspits. Van afstand is het een indrukwekkend bouwwerk. Door zelf naar de top te klimmen, kan uit ei-

gen ervaring zeggen dat het zeer indrukwekkend is op hoogte . 

Een tijdje geleden was het 

enige dakwerk, het plaatsen 

van een eigenaardie punt 

aan het oostelijke punt van 

het dak. Dit zou een make-

laar zijn, waar straks een ver-

gulde windvaan op geplaats 

zal worden. Op een tekening 

uit 1723 van tekenaar Stel-

lingwerf , toen de kerk nog 

geen toren bezat, zat op deze 

plek al een windvaan. 

(Meerdere gerestaureerde 

kerken van de Stichting heb-

ben zo'n tweede vaan, waar 

meestal het restauratiejaar in 

staat) 



Het eerste aan de toren omvatte de toren zelf. Een 

loodgieter was een dag of twee terplekke bezig. Het metaal-

werk (tin, zink, lood?) van de torenspits is nu weg – ik ve-

ronderstel, dat het verwijderd is voor reparatie of het maken 

van een vervangend kopie. 

Net een paar dagen geleden zijn de dak-

werkzaamheden weer gestart, door het plaat-

sen van lattenwerk op de vochtregulerende 

dakbedekking.Dudelijk is dat er een bes-

lissing is gevallen over de isolatie – er zal 

geen isolatie plaatsvinden. Een jammerlijke 

beslissing, vind ik. 

Veel materiaal is nu van de kerk verwijderd. Spoedig zullen alle activiteiten van construc-

tieve, restauratie aard zijn. En , ik verwacht, dat het dak spoedig beschermd zal worden 

tegen de elementen. 


