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College bekijkt restauratie lantaarn Martini
Burgemeester en wet-
houders van Sneek
hebben dinsdagoch-
tend de restauratie-
werkzaamheden van
de Martinikerk aan-
schouwd.

College bekijkt

SNEEK De collegeleden klom-
men met een helm op naar de
lantaarn (torentje) op de kerk,
welkeeigendomvandegemeen-
te is, en als laatste onder handen
genomen wordt. Vanaf de stei-
ger om de lantaarn, op 36meter
hoogte, kon het gezelschap de
kerk eens van een andere kant
bekijken. De restauratie van de
kerk betrof hoofdzakelijk de go-
ten en de daken van de aanbou-
wen.

Veel door houtrot aangetaste de-
lenvangotenenconstructie zijn
vervangen en de zinken bekle-
dingen van de noord- en zuid
timpaan zijn vervangen. Door
een onjuiste constructie kon op
de noord timpaan bij hevige re-
gelval regelmatig veel water in
de constructie komen met de
nodige gevolgen. In de loden af-
voeren zijn bij de vorige restau-
ratie pvc pijpen aangebracht.
Doordat tussen het lood en het
pvcwater blijft staan, is het lood
op veel plaatsen stuk gevroren.
Het pvc is nu verwijderd. Vervol-
gens is ook het geheel geschil-
derd.
De kerk is inmiddels bijna ge-
reed. De steigers langs de kerk-
muren worden deze week ver-
wijderd. Bij de lantaarn van de
kerk werden nog wat verborgen

gebrekengeconstateerd. Er is re-
delijk veel door houtrot aange-
tast hout en ook is de bonte
knaagkever nog in kleine aan-
tallen aanwezig. Dergelijke
open lantarens zijn erg onder-
houdsgevoelig. Het is zeer spe-
cialistisch werk deze te onder-
houden. Er wordt veel aangetast

hout vervangen en koper en
loodwerk hersteld. Tevens krij-
gen de wijzerplaten en het caril-
lon een onderhoudsbeurt.

De restauratie van de Martini-
kerk is begroot op €280.000,00.
Door een tactische subsidieaan-
vraag is er door het rijk 152.769

euro subsidie toegezegd. De pro-
vincie en gemeente geven elk
ruim 32.000 euro. De kerkelijke
gemeente draagt zelf 10 procent
bij en de rest wordt via fondsen
gefinancierd.
De restauratie wordt uitgevoerd
door Bouwbedrijf Koster uit
Sneek. Het Schilderwerk door

Vriesia Schilders uit Sneek voor
de kerk en Sluyter schilderwer-
ken Sneek.Het lood, zink, koper
en leiwerk wordt uitgevoerd
door Leidekkerbedrijf Maurix
uit Tjerkwerd. De directievoe-
ring is in handen van de Stich-
ting Behoud Kerkelijke Gebou-
wen in Friesland
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Wethouder Jan Bargboer wijst vanaf de toren van de Martinikerk. Achter hem collega Andries Ekhart. Foto Simon Bleeker


