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Restaureren met respect
In deze rubriek berichten we steeds 
over restauraties aan kerken in paro-
chies van het bisdom. Na een peri-
ode van verbouwingen en soms ook 
aanpassingen kunnen de geloofsge-
meenschappen, als de steigers weg 
zijn, weer de toekomst tegemoet. 
Ditmaal zijn er enkele vakmensen 
aan het woord, die dagelijks invulling 
geven aan het werk aan de kerk. We 
spreken met Jilles en Milan, de tim-
mermannen van Burgy Bouwbedrijf 
en hun collega’s, de uitvoerders Rian 
en Joris.

Als we Jilles vragen wat de restauratie 
van kerken anders maakt, zegt hij 
als eerste: ‘De grootte. Deuren van 
soms wel vier meter hoog. Massieve 
balken van 20 bij 30 centimeter.’ Met 
daarbij: ‘Het feit dat er voortdurend 
aan die kerken is gewerkt, door vele 
generaties vóór ons. ‘Fascinerend. Wij 
mogen het werk van al die vakmen-
sen in de tijden vóór ons bewaren 
en herstellen. Dat doe je dan met 
de grootste zorg en aandacht. 
Timmerlieden vroeger en nu laten 
vaak in het hout een signatuur achter, 
een jaartal en naam. Zo kwam ik 
ergens het jaartal 1724 tegen, in het 
hout gekerfd. Of het jaartal 1930. Het 
doet je beseffen dat je deel uitmaakt 
van een keten.’

Strijd tegen het vocht
Bij alle kerken is de strijd tegen 
vocht een hoofdthema. Uitvoerder 
Joris: ‘Dikke kerkmuren kunnen 
veel water hebben opgenomen, ver-
oorzaakt door lekkages van goten, 
slecht voeg- en metselwerk. Dat zie je 
bijvoorbeeld sterk bij de steunberen. 
Vocht leidt tot houtrot, loszittend 
stucwerk, zoutuitbloei, roestende 
muurankers en schade aan metsel- 
en voegwerk. Gevels worden poreus. 
Dan moet je goed nadenken over 
duurzame oplossingen. Zijn collega 
Rian: ‘In kerken heb je ook vaak 
te maken met optrekkend vocht, 

komend vanuit de bodem. Hoe dan 
ook: lapmiddeltjes werken niet, je 
moet het grondig en vakkundig 
doen. Zo hebben we eerder in een 
kerk al het stucwerk verwijderd, tot 
op de ruwe steen. We brengen dan 
een zoutbufferende stuclaag aan met 
zogeheten saneermortels. We herstel-
len al het metselwerk en voegwerk 
zodat de muren geen vocht meer 
opnemen.

Hot issue: verwarming en isoleren met 
beleid
Bij restauraties van kerken wordt 
vrijwel altijd de verwarming meegeno-
men in het project. Logisch, meent 
Rian. ‘De traditionele verwarming 

geeft vooral warmte die eerst tot 
boven in de kerk stijgt. Maar je wilt 
het onderin warm hebben. Dan moet 
je dus onevenredig hard stoken om 
het ook op vloerniveau behaaglijk te 
hebben.’

‘Het aanbrengen van verwarming 
gaat hand in hand met het isoleren 
van de kerk’, vult Jilles aan. ‘Ook 
daar moet je heel zorgvuldig mee 
omgaan. Vloerisolatie is belangrijk 
om de warmte niet te verliezen via de 
grond. Voorzetramen aan de buiten-
zijde van glas-in-loodvensters helpen 
ook enigszins, maar die voorzetramen 
zijn toch vooral bedoeld om het vaak 
oude, waardevolle glas-in-lood te 
beschermen.’

Verbinding tussen oud en 
nieuw
Elke restauratie is een 
combinatie van de oude 
situatie en de nieuwe aan-
passingen. Timmerman 
Milan: ‘Niet elke aanpas-
sing uit het verleden is een 
succes geweest, je kunt ook 
niet zomaar iets nieuws 
aanbrengen. De vuistregel 
is dat je bij elke schade de 
oorzaak onderzoekt. Het 
kan een constructiefout 
zijn, of een gevolg van het 
stoken in de kerk. Vaak 
zie je dat het lood niet 
meer de goede kant op 
staat, zodat water niet naar 
beneden loopt.’ Joris: ‘Bij 
glas-in-loodramen zien we 
nog al eens montanten 
en traceringen, die kapot 
gedrukt worden door roes-
tende metalen brugstaven. 
Die kun je vervangen door 
messing brugstaven, deze 
roesten niet. Het kan een 
hele toer zijn om de juiste 
materialen te vinden voor 
een restauratie. Het is 
voorgekomen dat alleen 
een fabriek in Duitsland 
voor een montant de juiste 
stenen in een speciale 

vorm en kleur kon bakken. Het is 
zorg en aandacht - tot in detail - ter 
wille van de voortgang van het geloof 
ter plaatse.’

BuRgy BouWBedRiJF

WERK aan
de KERK

In het bisdom werken velen aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen. Die hebben een huis nodig. 

Nooit een hamer 
vastgehouden en nu  
een top-timmerman

Kasper Burgy hecht waarde aan de 
ontwikkeling van zijn medewerkers 
en ziet door de steigers heen het 
belang van het respectvol restaure-
ren: ‘Als je bij een viering een volle 
kerk ziet, een levendige geloofsge-
meenschap, dan weet je waarvoor je 
je hebt ingezet.’ 

Jilles begon bij Burgy als volkomen 
leek. ‘Ik kom uit de zorg, had nog 
nooit getimmerd. Maar na een 
gesprek mocht ik in opleiding en 
aan de slag. Directeur Kasper Burgy 
zag dat ik, hoe toepasselijk voor een 
timmerman in spe, uit het goede 
hout gesneden was. Ik begon onder-
aan. Letterlijk en figuurlijk, want ik 
moest in een kelder van een kerk 
pompen aanbrengen. Van Burgy 
mocht ik alle nodige vakopleidingen 
doen. Daar ben ik dankbaar voor.’

Kasper Burgy
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