Bijna 8 ton voor advies restauratie Domtoren
De Domtoren is in 1975 ook
gerestaureerd.
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De gemeente Utrecht is op zoek
naar een restauratie-adviseur voor
het groot onderhoud van de
Domtoren. Geschatte kosten van
de adviseur: 785.000 euro.
Daarmee zijn de eerste kosten
bekend van wat uiteindelijk een
miljoenenproject gaat worden.
De restauratie-adviseur maakt een
plan voor de restauratie van de
Domtoren. Hij of zij maakt ook een
schatting van de kosten van het
project voor de gemeente. Duidelijk
is dat het om miljoenen gaat.
De Domtoren heeft, na de laatste
grote restauratie in 1975, opnieuw
groot onderhoud nodig. In februari
werd bekend dat er ornamenten
loszitten, ijzerwerk is gaan roesten
en uitzetten, en er (mede door het
roestende ijzerwerk) scheuren in de
toren zitten. Er werd al een net
gespannen om de balustrade op 40
meter hoogte, om mogelijk vallend
gesteente op te vangen.

van het project. Fase 1 (het plan
maken, red.) duurt één jaar, maar
daarna moet de adviseur er ook bij
betrokken blijven", verklaart
Hoogveld. ,,Bovendien moet er de
komende tijd ook nog gewoon
regulier onderhoud gepleegd
worden aan de Domtoren."
Maar er zal meer geld nodig zijn.
De gemeente hoopt subsidies te
krijgen van fondsen of andere
overheden. Alleen al het huren van
de steigers kan in de
honderdduizenden euro's lopen.
Ook voor het advieswerk is het
mogelijk dat de Domtoren al
ingepakt moet worden. De
gemeente dringt erop aan dat de
toren toegankelijk blijft voor
bezoekers.
Rhenen
Ter vergelijking: in Rhenen werd de
Cuneratoren voor ruim 5 miljoen
euro opgeknapt, maar die is met 82
meter een stuk kleiner dan de
Domtoren (112 meter). Het werk
aan de Eusebiuskerk in Arnhem
(93 meter) ligt alweer stil, omdat
het geld op is. Daar is nog ruim 20
miljoen euro nodig.

De restauratie-adviseur gaat ook
toezicht houden bij de uitvoering
van dat onderhoudswerk, dat in
2017 moet beginnen.
Zo wil de gemeente ervoor zorgen
dat er straks een goed uit te voeren
restauratieplan ligt en voorkomen
dat daarover verschillen van inzicht
ontstaan. ,,We willen geen ruis bij
de overdracht", verklaart
woordvoerder Mara Hoogveld.
Voorschot
In de Voorjaarsnota is onlangs al
2.365.000 euro vrijgemaakt voor
het voorbereidende onderzoek en
als voorschot op het grotere werk.
,,De 785.000 euro voor de adviseur
is een raming om de inschrijvers
een idee te geven van de omvang
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