Domkerk voorlopig schuil achter steigers
gerestaureerd zodra daar geld voor
was. Die bogen ondersteunen de
muren en zijn essentieel gebleken,
nadat het middenschip van de kerk
instortte als gevolg van de tornado
van 1674. Naar men denkt juist
omdat deze luchtbogen er toen nog
niet waren.
De Dom in de steigers. De restauratie
duurt tot in 2018.
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UTRECHT
De Domkerk staat in de steigers.
De restauratie van de hele kerk is
nu echt aanstaande.
FREKE REMMERS

Sinds een paar weken zijn de
steigerbouwers druk met de
Domkerk. Waar het bij de
Domtoren maar niet wil vlotten met
de komst van een stellage, is de
naastgelegen kerk al bijna
ingepakt. Althans, aan de
achterkant. Dat deel, 'de lantaarn',
is nu aan de beurt voor een grote
renovatie.

Ornamenten
Bij die eerdere restauraties bleek al
dat de honderden ornamenten
bovenop de kerk (de pinakels) en
de driehoekige stenen elementen
boven de Gotische ramen
(wimbergen) ook kwetsbaar waren.
Wat daarvan nu kan worden
hersteld of compleet vervangen
moet worden, onderzoekt de
architect zodra de steigers er
staan. Dat is naar verwachting eind
augustus.
De hele klus aan de Domkerk kost
1,6 miljoen euro, waarvan een deel
via crowdfunding is opgebracht.

Het is een beeld waar de
Utrechters maar aan moeten
wennen: het werk gaat door tot in
2018. ,,We doen de hele kerk en
binnen ook het stucwerk boven het
orgel. Dat bladdert nu helemaal af'',
vertelt woordvoerder Marco van der
Werf van de Domkerk.
Aan de buitenkant is schade
ontstaan aan de natuurstenen
elementen. Dat komt door
natuurlijke verwering van het
natuursteen en corrosie van de
smeedijzeren verankeringen. Die
zijn gaan uitzetten en dat
veroorzaakt scheuren. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de
verschillende ornamenten, een
schoorsteen en twee luchtbogen.
Die elementen zitten vooral aan de
Domstraat, Achter de Dom en in
het pandhof.
Deze restauratieklus is het grote
werk. Afgelopen jaren werden
steeds een paar luchtbogen
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