
 

Pagina 1 van 2 

 

Koningsweg 133 C  

3582 GD Utrecht 

 

T 085-4854150 

 

BTW NL 8041.03.136 B01 

KvK 41177654 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft: conclusie na inspectie met abseiltechnieken 
 

 
 
Utrecht, 3 februari 2016 

 
 
 
 

Geachte heer P.Pieterse 

 

Naar aanleiding van het verzoek van de Gemeente Utrecht heeft de 

Monumentenwacht Utrecht de Domtoren middels abseiltechnieken 

geïnspecteerd, naast de jaarlijkse reguliere inspectie. Deze werkzaamheden zijn 

op 4-6-2015 begonnen en op zondag 6-12-2015 afgerond. 

 

De staat van de Domtoren 

In de rapportage kwalificeert de Monumentenwacht Utrecht zijn beoordelingen 

met een vierpuntsschaal, te weten; ‘goed’, ‘redelijk’, ‘matig’ of ‘slecht’. De 

constructieve toestand (het casco) van de Domtoren is ‘redelijk’ te noemen. De 

onderhoudstoestand is ‘matig’.  

 

Schadebeelden 

De matige onderhoudstoestand geeft aanleiding voor het uitvoeren van groot 

onderhoud.  

Denk hierbij onder andere aan:  

- het vervangen en aanbrengen van voegwerk;  

- het vervangen van natuurstenen onderdelen, met name de fijnere 

geornamenteerde natuurstenen onderdelen. 

 

IJzerwerk 

Tevens zijn er in het verleden ijzeren onderdelen, diverse soorten ankers, in het 

muurwerk verwerkt. Deze ijzeren onderdelen zijn door het wegvallen van het 

voegwerk gaan roesten. Oproestend ijzerwerk zet sterk uit waardoor er schade 

ontstaat aan omringende materialen zoals natuursteen of metselwerk. 

Deze ijzeren onderdelen moeten worden behandeld of worden vervangen door 

roestvast staal of brons. 

 

Euville 

Op de omloop van 40 meter is veel met een Franse kalksteen Euville gewerkt. 

Het nadeel van dit natuursteen soort is dat deze korrelig verweert waardoor de 

fijnere ornamenten los kunnen laten. Tijdens de abseil inspectie zijn er diverse 

losse kwetsbare onderdelen geïnspecteerd en een aantal onderdelen afgenomen.   

Doordat de Euville een open structuur heeft qua samenstelling neemt deze 

gemakkelijk vocht op. Dit vocht kan in de wintermaanden bevriezen waardoor 

het uitzet en er opnieuw onderdelen los kunnen komen. Mede hierdoor is het 
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zeer aan te bevelen om rondom de ornamenten op de omloop van 40 meter 

netten aan te brengen om zo vallend gesteente te voorkomen. 

 

Steigerwerk 

Er is geconstateerd dat een restauratie / groot onderhoud noodzakelijk is. De 

Monumentenwacht Utrecht heeft het voorwerk verricht, de volgende stap is dat 

er een volledig restauratieplan wordt opgesteld door een restauratie adviseur / 

architect. Hierbij is het noodzakelijk dat minimaal de lantaarn van de Domtoren 

in de steigers komt te staan. Overigens is bij een toren als de Domtoren een 

steigercyclus van 40 jaar a 50 jaar gebruikelijk. 

 

Tevens adviseert de Monumentenwacht Utrecht om een 3d scan van de 

Domtoren te laten maken om zo een platte tekening te krijgen waarop elke 

natuursteen genummerd staat. Deze tekening is niet alleen voor deze restauratie 

bruikbaar maar ook voor toekomstige restauraties. 

 

De fotorapportage laat in detail de schadebeelden zien. Mochten hier nog vragen 

over zijn dan verneem ik die graag. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Diemel 

coördinator en bouwkundig adviseur monumenten 

 


















































































































