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Update restauratie Domtoren 
Zo vlak voor de zomer laten wij u graag weten hoe het staat met de restauratie van de 
Domtoren. De voorbereidingen zijn in volle gang. De bouw van de steiger is het meest 
zichtbare, maar er gebeurt op de achtergrond nog veel meer. Wij verwachten na de zomer een 
afgerond restauratieplan. Uitgangspunt is nog steeds een restauratietijd van ca 5 jaar. De 
restauratie begint in het najaar van 2019.  
 
 
Restauratieonderzoek 
Rothuizen architecten doet het 
restauratieonderzoek en stelt het zogeheten 
restauratiebestek op. Onderdeel van het 
onderzoek is een proefrestauratie. 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV en Rothuizen 
architecten doen de proefrestauratie, onder 
begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, TNO en de gemeentelijke afdeling 
Erfgoed. Zij stemmen bijvoorbeeld de 
restauratiemethode af voor de verschillende 
onderdelen. En zij beoordelen de vaktechnische 
uitvoering van de restauratie.  De proef- 
restauratie bestaat uit de verschillende 
onderdelen. Zo kan de architect de goede keuzes 
maken en krijgt hij een beeld van de juiste 
restauratiemethodes. 
 
Om een idee te krijgen van wat er gebeurt 
tijdens een proefrestauratie, kunt u denken aan: 
aanbrengen van (nieuwe) ornamenten op een 
geërodeerde ondergrond, behandelen van een 
ornament of steen om de kwaliteit van nu vast te 
houden, vervangen van cement, vervangen van 
een aantal stenen en proeven doen met 
reinigingstechnieken.  
 

Met de uitkomsten van de proefrestauratie 
kunnen gefundeerde en afgewogen keuzes 
worden gemaakt voor de restauratie. 
 

 
 



Bouw van de steiger 
De bouw van de steiger om de onderste omloop 
is afgerond. Op de middelste geleding tussen 
40-70 meter zijn staalconstructies aangebracht 
voor de verdere bouw van de steiger.  
Omdat de levering van de staalconstructies en de 
bouwlift meer tijd in beslag nam dan eerder 
gepland, én drie houten steigervloeren zijn 
vervangen door stalen roosters, duurt de bouw 
wat langer. Voor het laatste hebben de 
Brandweer en de gemeentelijke bouwinspectie 
aangegeven dat dit nodig was. Zij willen hiermee 
de effecten van een mogelijke brand op de 
steiger tot een minimum beperken. Om de 
steiger conform bouwvoorschriften geschikt en 
veilig te maken voor de ontvangst van publiek 
met een personenlift zijn ook nog extra 
constructieve aanpassingen gedaan. Deze 
redenen bij elkaar geven een vertraging in de 
oplevering van de steiger van ca 1-1.5 maand. 
Het aangebrachte veiligheidsdek op ca 6 meter 
hoogte aan de westzijde van de Domtoren is niet 
meer noodzakelijk op die locatie en wordt voor 
de bouwvakvakantie afgebroken.  
 
Personenlift 
De voorbereiding voor de installatie van een 
personenlift zijn gestart. Het projectteam 
overlegt hierover met de Veiligheidsregio 
Utrecht/Brandweer en de gemeentelijke 
bouwinspectie, en voor de exploitatie met 
Utrecht Marketing en Stichting Utrechts 
eigenDom. Voor de financiering van de lift zoekt 
de Stichting Utrechts eigenDom een sponsor.  
 
 
 

 

 
 
Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over het werk 
tijdens de bouw van de steiger? 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont, Uitvoerder  
Jan van der Pasch: 06 - 54 97 65 01 
• Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u 
langskomen met uw vragen op Servetstraat 7.  
• Op www.utrecht.nl/domtoren staat een 
reactieformulier voor uw vragen. 
• U kunt ook bellen met de gemeente en 
vragen naar project Domtoren: het verkorte 
nummer is 14 030. 
 
De actuele informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/domtoren. 
Twitter en Instagram: @TorensUtrecht 
Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?  
Mail naar domtoren@utrecht.nl 
 
Kunnen we de toren nog bezoeken? 
Jazeker, kijk op www.domtoren.nl voor 
bezoektijden.  
 
Wijkbureau Binnenstad  
Voor andere vragen over uw wijk kunt u 
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad: 
binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030 


