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metseld.Geisoleerde
voorzetwanden
breedis,zit binnenzeswekenop
beschermen
het bestaande
metselziinplek.AannemerVanNorel
werk."Hetstucwerkaande binnenBouwgroep
uit Epestartte
ziidevande kerkmurengaanwe
januarimet het
halverwege
waar nodig herstellen.Er heeftbijna
opbouwenvandevakwerkspan- vierjaargeendakop de kerk
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Dekapvan de kerk krijgt dezelfde
Devorm van de liggersis puur
esthetisch,
zegtuitvoerderCejo
contourenalsvoordebrand,een
Bensink.
"Constructief
heefthet
met pannengedektzadeldak.
geenfunctie."Depotlodenworden "lnclusiefoudepannen."Bovenop
aande connectorenbevestigdmet hetdak, in de lengterichting,komt
draadeinden."Diegaaneenmeter de lichtstraat.Het daglichtkan
de ligger in."Als alle liggersop
hun plekzitten en zijngesteld,

de kapconstructie.
3D-tekeningvan
Delichtstraat
woÍdtaangebracht
op destalenconstructie
(rood).Hetstabiliteitsverband
ende trekstang,
waardevakwerkspanten
aanopgehangen
worden
zijnblauw.Denokvanhet kooris geel.
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getemperdworden met draaibare
jaloezieën
die in de spouwvanhet
glaszijnopgenomen.
Dedakconstructiezelfsteuntop vierstalen
kolommen,die met boorinjectiepalenzijnverankerd.
Dekap moet de langsgevels
van de
kerkbijelkaarhouden.Hoedat
werkt?"Degevelsworden,nadatde
stalenjukken zijn verwijderd,onder
de muurplatengetrokkenen
vastgezetmet ankers.Eenschuifkoppelinghoudtde dakconstructie
en de gevelankersbij elkaar."De
gevelszitten met zestienvan deze
'stalen schoenen",
zoalsBensinkze
lievernoemt,aan het dak bevestigd.
Als de dakconstructievastzit, wordt
de lichtstraatgedicht.Debovenzijd€
van de kap bestaatuit zestigruiten.
'Dieplaatsenwe zoveelmogelijk
metde torenkraan.'Dekraan is,
omdat in het stadscentrumweinig
ruimte is, in de kerkgeplaatst.
"Voordattvehetdakdichten, halen
we de torenkraanweg.Demobiele
kraan die we daarvoorgebruiken,
plaatsthet laatstegedeeltevan de
lichtstraat.'

Alshetdakgedichtis,gaat
aannemer
VanNorelBouwgroep
verdermet deherbouwvande30
"Dieis uit
meterhogekerktoren.
driedelenopgebouwd",
legt
Bensinkuit. "Hetmiddelste
gedeelteis nogbijnahelemaal
intact.Datknappenwewelop.Er
komenbijvoorbeeld
nieuwe
houtengalmbordenin."Het
balustradesegment,
het tweede
gedeelte
vande toreD,is deels
bewaardgebleven.
"Diewordt
momenteelgerestaureerd
in onze
werkplaatsin Epe.Alsallesmeezit
kunnen we hem overtweeweken
plaatsen."Hetgedeeltemet de
torenspitsis in zijn geheeldoorde
brand verwoest."Die makenwe
helemaalopnieuw.'
Degeheletoren wordt uitgevoerd
in eiken,zowelde constructie
als
de vloerenen het dakbeschot.
In oktoberis de kerkweerals
nieuw.Wie het pand gaat
betrekkenis nog niet duidelijk.
HetArmandoMuseumzal
waarschijnlijk niet terugkeren.De
collectieverhuistwaarschijnliik
naar landhuis Oud-Amelisweerd
bij Utrecht.Dewindhaankeert
wel terug. "Diehebbenze na de
brand in de gracht teruggevonden.De bol waar hijop zat is wat
ovaalvormiggeworden,maar
voor de rest is hij prima in orde.
Als de toren staat,plaatsenwe
hem terug."

