Vertraging door vruchteloze zoektocht naar steigerbouwer

Restauratie van Domtoren staat nog niet in de steigers
UTRECHT
ROELAND FRANCK

De hoognodige restauratie van de
Domtoren loopt minstens een
halfjaar vertraging op. Er is nog
geen steigerbouwer gevonden die
de benodigde constructie rond de
toren kan bouwen. Die had er al
moeten staan.
Uit onderzoek is gebleken dat
vooral de zuidwestzijde van de
toren in slechte staat verkeert.
Blokken natuursteen zijn aangetast,
onder meer door het roesten van
ijzeren constructiedelen.
De gemeente Utrecht start nu, als
eigenaar en verantwoordelijke voor
de toren, een Europese
aanbestedingsprocedure. Die
neemt zeker nog eens een half jaar
in beslag. Het onderzoek naar de
staat van de toren kan, als de bouw
van de steiger meezit, naar
verwachting in het laatste kwartaal
van dit jaar beginnen.
De stad gaat nog wel navraag doen
bij de drie bedrijven die wel op de
klus inschreven, maar geen geldig
aanbod hebben gedaan. In een
brief aan de gemeenteraad schrijft
wethouder Paulus Jansen dat hun
offertes onder meer juridisch niet
voldeden. Een woordvoerder van
de gemeente Utrecht kan niet
zeggen op welke punten de offertes
niet deugden.

rondom van top tot teen in steiger
worden ingepakt. ,,De klus is
bijzonder vanwege de omvang en
de hoogte. Er is veel materieel
nodig. Bovendien moet in een
beperkte ruimte gewerkt worden.
Het is de bedoeling dat de
terrassen op het Domplein
openblijven. Dat geldt ook voor de
onderdoorgang. De Dom zelf blijft
ook open voor bezoekers'', zegt
Keuning.
Jaren
Het is volgens hem nu moeilijk in te
schatten hoe lang de steiger moet
blijven staan. ,,Dat hangt ook af
van de uitkomsten van het
onderzoek, maar we moeten wel
denken in jaren in plaats van
maanden.''
Steigerbouwers willen niet openlijk
reageren, omdat ze mogelijk de
klus alsnog willen binnenslepen.
,,We vinden dit wel een uitdaging
en natuurlijk een geweldig
uithangbord voor ons bedrijf'',
verklaart één van hen.
un.reageren@ad.nl

De steiger die rond de toren
gebouwd moet worden, is niet
alleen voor de restauratie. Eerst is
er gedetailleerd onderzoek naar de
staat van de het monumentale
bouwwerk nodig. Daarvoor wordt
iedere steen beoordeeld,
genummerd en driedimensionaal in
beeld gebracht. Vooral voor dat
laatste is een stabiele constructie
vereist.
Volgens woordvoerder Mathijs
Keuning van de gemeente Utrecht
moet de Domtoren helemaal
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