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‘Wachter’ weer bijna bij de tijd‘Wachter’ weer bijna bij de tijd
LAMBERTUSTOREN

NEDERWEERT

De toren van de Lambertuskerk in Nederweert, de Wachter van de Peel, komt volgende 
maand uit de steigers. De laatste werkzaamheden worden nu afgerond.

N
NEDERWEERT
DOOR PIETERNEL KELLENAERS

N og een week of vijf en
dan is de tijd weer van
de Lambertustoren
in Nederweert af te le-

zen. De wijzers van de ‘Wachter
van de Peel’ zijn al opnieuw ver-
guld maar worden pas op het 
laatste moment bevestigd. Het
zou immers niet de eerste keer
zijn dat iemand stiekem de stei-
ger opklimt om het kostbaar edel-
metaal te stelen, weet projectbe-
geleider Maurice Feller van aan-
nemer Laudy die de
restauratieklus klaart.

TegenvallerTegenvaller
De kerktoren staat sinds april in 
de steigers: twintig verdiepingen
van elk twee meter hoog. Hele-
maal bovenin vervangen de dak-
dekkers van Verkoelen de lei-
steendaken, een kleine onvoor-

ziene tegenvaller in de 
restauratieklus.
Feller: „Bij het vervangen van de 
kapotte leistenen bleek het hout
eronder niet goed vast te zitten.”
De roestige spijkers worden nu
vervangen door roestvrij
staal en ook de nieuwe
vervangen door roestvrij
staal en ook de nieuwe
leistenen (iets dik-
ker dan de oude 
exemplaren) 
worden met rvs-
haakjes vastge-
zet in plaats van
koper omdat dit 
minder snel slijt. 
Een klus van bijna
70.000 euro, maar de70.000 euro, maar de
daken van de drie arkel-
torens en de trappentoren 
kunnen weer honderd jaar mee.
De grootste klus van Laudy Bouw
uit Sittard is het vervangen van
voeg- en metselwerk en versleten
stenen. Afbrokkelende steentjes
zorgden eind 2016 immers voor

lichte paniek. „Vooral het voeg-
werk en de tufstenen aan de zuid-
en westkant van de toren brok-
kelden af, die hebben we moeten
uitkappen en vervangen”, vertelt

voorman Ralph Kluijt van
Laudy. Met een stoom-

reiniger is boven-

 

an de 

Laudy. Met een stoom-
reiniger is boven-

dien de hele gevel
van mos en vuil
ontdaan.

Verweerde
kopjeskopjes
Vijf verweerde

kopjes van mer-
gelsteen aan de

kerktoren zijn ver-kerktoren zijn ver-
vangen door nieuwe,

door kunstenaar Ar-
mand Mathijs uit Geleen ver-
vaardigd. Voor een daarvan heeft
het hoofd van oud-burgemeester 
Henk Evers als model gediend 
(foto inzet). Iets lager aan de to-
ren is bovendien het gemeente-

wapen van Nederweert gemet-
seld. Wat nog moet gebeuren als 
de leisteendaken weer op de 
hoektorens liggen, is het aan-
brengen van een coating op de
omloop van de toren om die vloer
te beschermen tegen weersin-
vloeden. Ook wordt de klokken-
stoel binnenin de kerktoren nog 
verstevigd.
Een klus die grotendeels door 
molenbouwer Wim Adriaens uit 
Weert wordt geklaard. Nog volop
werk dat over een paar weken
klaar moet zijn, zodat de vleer-
muizen weer rustig aan hun win-
terslaap kunnen beginnen in de 
kerktoren.
Hoewel de balans nog moet opge-
maakt, zijn de extra kosten voor
de gemeente nog enigszins be-
perkt. Dankzij een forse post on-
voorzien van bijna 60.000 euro
wordt het budget van zo’n 
785.000 euro nu overschreden
met 28.000 euro.

Over een week of vijf wordt de steiger rond de Lambertustoren afgebroken en is de restauratie klaar.  FOTO JAN-PAUL KUIT
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