Vredebergkerk in de steigers (de laatste fase…)
In de Meerjarenonderhoudsplanning 2016 – 2025 staat een technische ingreep voor de
Vredebergkerk vermeld voor wat betreft het vervangen van alle voegwerk en herstel van
scheuren in metselwerk. Vanaf februari 2017 is het CVK gestart met de voorbereidingen om
deze ingreep te realiseren.
De werkzaamheden zijn op 18 september gestart. Inmiddels zijn we in de laatste fase van
het werk aangekomen en worden de west- en noordgevel geheel gevoegd. Van 25 december
tot en met 5 januari ligt het werk stil wegens Kerst
en oud- en nieuw.
Tijdens deze ingrijpende maatregel ontstaan er
altijd ‘bijkomende werkzaamheden’:
-

-

Het is gebleken dat de metselspecie harder
is, dan verwacht. Dit veroorzaakt een langere
termijn voor het uithakken van de voeg en
dus zal het werk later gereed zijn dan
gepland;
De galmgaten in de klokkentoren zijn ‘gebarricadeerd’ voor duiven, er is betonreparatie
aan het plafond uitgevoerd en er is een nieuwe hemelwaterafvoer gemaakt;
Het is gebleken, dat het zinkwerk van de westgevel, slechter is dan verwacht. De goot en
de vergaarbakken zullen worden vervangen, zodat we voorlopig verzekerd zijn van een
waterdicht dak en gevel;
Het is gebleken dat de schoorsteen aan de westgevel in bijzonder slechte staat verkeerd.
Inmiddels hebben technische inspecties, een asbestinventarisatie én een besluit ‘groen’
licht gegeven om de schoorsteen grotendeels te slopen. Dat zal naar verachting in de
vierde week van januari gebeuren.

De ergste overlast (uithakken van de voegen) is bijna voorbij. In
de tweede week van januari zal er nog gehakt worden aan de
noordgevel. Daarna zal er gereinigd en gevoegd gaan worden.
Vervolgens in week 4 de sloop van de schoorsteen en vervangen
zinkwerk (goot etc.), waarna het steigerwerk afgebroken kan
worden, zodat naar verwachting zal het gehele werk medio
februari gereed zal zijn.
Tot op heden is het CVK bijzonder tevreden over de geleverde
kwaliteit van het gevelonderhoud. De Vredebergkerk, staat over
enkele maanden weer fraai en trots in het centrum van
Oosterbeek!
Mocht u tijdens bovengenoemde periode ernstige onrechtmatigheden constateren neemt u dan direct contact op met de
projectleider namens het CVK:
Rob van Doorn (06-53825906) of r.van.doorn1@online.nl.
Het College van Kerkrentmeesters.

Zuidgevel - bestaande situatie

Zuidgevel - nieuwe situatie

