Vijf vragen over staat van de trots van Utrecht, die toe is aan een restauratie

Domtoren blijft overeind, ook bij een storm, maar krijgt extra
netten
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Control brengt de netten aan op 70
meter hoogte in de Domtoren.
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spanbanden en tiewraps omheen
gebonden om de stenen bij elkaar
te houden. Nu, met de winter voor
de deur wanneer vorst voor nog
meer schade kan zorgen, zijn daar
dus netten bijgekomen. Die zaten
sinds begin dit jaar al op de
balustrade op 40 meter hoogte en
nu komen ze ook op 70 meter
hoogte. Kleinere losse stukken
worden door abseilers van de
Monumentenwacht Utrecht
weggehaald tijdens inspectie. De
noord-/noordwestzijde inspecteren
ze alleen op afstand. Eraan trekken
is te veel belasting voor de stenen
daar, waartussen het voegwerk is
weggespoeld.
Maar ondanks dit alles blijft de
Domtoren gewoon overeind.

De netten moeten vallende stenen
opvangen.
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UTRECHT
De staat van de Domtoren wordt
slechter. Extra netten moeten
soelaas bieden. Vijf vragen over de
oude toren.
FREKE REMMERS

Valt hij om?
Nee. De Domtoren heeft wel een
grondige restauratie nodig. Er zitten
stukken gesteente los, vooral ter
hoogte van de lantaarn. Dat
varieert van het gebruikelijke gruis
tot wat grotere stukken van zo'n
drie bij drie centimeter. Op 80
meter hoogte worden bovendien
delen van het raamwerk uit elkaar
gedrukt door roestend ijzerwerk
(zuid-/zuidwestzijde), waardoor het
scheurt en instabiel dreigt te
worden.
Voor de zekerheid had de
gemeente daar al stevige
© AD

Kun je er dan nog wel onderdoor
lopen?
Ja, zegt torenbeheerder Jaap van
Engelenburg. ,,Het zou kunnen dat
er wat afvalt. Als het nu heel hard
geregend heeft, ligt er altijd wat.
Gruis, schilfertjes, dat houd je. We
doen het maximale om ervoor te
zorgen dat er niet méér naar
beneden valt, met die spanbanden
en met die netten. Worst casescenario is dat het zo hard vriest
dat iets uit elkaar spat. Dat wil je
niet. Daarom brengen we nu de
netten aan, dan vangen we het op."
En dan nog, benadrukt hij, 100
procent veilig krijg je het nooit.
,,Dan moet je hem een meter
boven de grond afzagen en
afbreken, dan heb je een veilig
toren."
In ieder geval lijkt niemand de
Domtoren bewust te mijden. Twee
studenten van de Universiteit
Utrecht stonden gisterochtend al
vanaf 8 uur het verkeer te
observeren voor een ander
onderzoekje. Desgevraagd zeggen
zij dat ze niemand met een grote
bocht om de Domtoren hebben
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zien lopen. ,,Een groep Chinezen
ja, maar die liep naar de zijkant van
de toren om hem vanaf daar goed
te kunnen bekijken." Ook Toerisme
Utrecht geeft aan dat er nauwelijks
vragen worden gesteld over het
onderhoud.
Wanneer gaat hij dicht voor
toeristen?
Niet, is de bedoeling. Het is een
strikte voorwaarde voor wie hem
gaat restaureren: ook tijdens de
werkzaamheden moet de
Domtoren openblijven voor publiek.
Tenzij de inspecteurs iets
tegenkomen, waardoor openblijven
echt niet meer kan.
Toeristen die nu de Domtoren
beklimmen, kunnen de netten op
70 meter zien hangen. Ze hangen
ter hoogte van het carillon, aan de
buitenkant boven de hoofden van
het bezoek. Binnen in de lantaarn
wordt een hoek afgezet met een
rood-witte ketting, waar de lantaarn
er het slechtst aan toe is.
Wat gebeurt er bij een hevige
decemberstorm?
,,Niks, we hebben hem al gehad",
antwoordt Van Engelenburg. ,,Ik
ben onlangs gaan kijken direct na
die herfststorm op een zondag.
Niks te zien. Maar ik kan niet
garanderen dat er op de lange
termijn niets gaat gebeuren."
Is er nu meer haast om te beginnen
met de restauratie?
,,We zijn al heel snel bezig",
bezweert de torenbeheerder. ,,Zo'n
steiger neerzetten in een gebied vol
met horecazaken en passanten is
twee keer zo moeilijk als normaal.
Zo'n steiger moet goed overeind
blijven staan en niemand moet wat
op z'n kop krijgen. Daar zijn we
heel druk mee bezig." De steigers
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komen naar verwachting in maart
2017 bij de toren te staan.
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