
Gemeente Oirschot wenst de Sint Pieter
een voorspoedig herstel.

Foto: James van Leuven

Bezoek ook onze websites : www.sintpieteroirschot.nl en www.petrusparochie.nl

De eenjarige Fiene Smetsers 
mocht met opa een lei plaatsen. 

Restauratie Sint-Pieter
Oirschot 2009-2012

nummer 5, mei 2011
DE LAATSTE LOODJES …
In deze voorlaatste restauratiekrant besteden we onder andere aandacht aan de steigerbouw. Steigers zijn bedoeld om de 
vakmensen veilig en gemakkelijk te laten werken. Niet onbelangrijk wanneer je op zo’n grote hoogte werkt. Zoals u in het 
interview met de steigerbouwer kunt lezen, kan een goede steiger de aannemer heel wat uren besparen. Verder vindt u in 
deze krant interessante bijdragen over trotseerloodjes, de dakkapellen en de renovatie van het interieur.  

Natuurlijk hebben we ook fraaie foto’s van het leggen van de geadopteerde leien op de doopkapel. Fiene Smeters, Luca 
Timisela en Raef Gloudemans mochten samen met enkele andere inwoners de steiger op om hun lei vast te nagelen. Een 
mooie afsluiting van de succesvolle actie Oirschot Omarmt.



Voor alle rassen en bastaard honden gediplomeerd

Ook voor hondenpension
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Rijschool Paul J.Lievens 
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Paul.lievens@hetnet.nl
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Rijkesluisstraat 29
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De Scheper 253 • 5688 HP Oirschot • Tel. 0499 - 57 84 25 • www.tppo.nl  • info@tppo.nl

Snel een goed gebit?

Alles onder één dak:
- Gebitsprotheses (kunstgebitten)

- Implantaatgedragen protheses (klikgebit)

- Partiële protheses (plaatje)

- Frameprothese
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- Frames
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Wij zorgen er samen voor!

Tandprothetische Praktijk Best
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0499 573 357

www.frankensanitair.nl
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meCHanIsCHe ventIlatIe

gezichtsbehandelingen
antistressbehandelingen

hot-stone massages
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H e l d e r e   t a a l ,  d o e l t r e f f e n d e    i d e e ë n

T.V. Boomkwekerij
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Bij het verschijnen van deze vijfde restauratiekrant zijn we in 
de laatste fase van de restauratie beland. Als inwoner hebt u 
ongetwijfeld gemerkt dat er steeds meer steigers verdwijnen. Vóór 
de bouwvakvakantie zal de toren eindelijk uit de steigers komen, na 
een periode van meer dan twee jaar ingepakt te zijn. 

Als sluitstuk van de torenrestauratie wordt binnenkort in een van 
de steunberen naast de hoofdingang een koker ingemetseld met de 
namen van alle mensen die betrokken zijn geweest bij de restauratie, 
zoals donateurs, sponsors, fondsen, restaurateurs en leden van de 
bouwcommissie.

Na de zomervakantie zullen de restauratiewerkzaamheden zich 
concentreren aan de achterzijde van het kerkgebouw (fase 7).  Dat 
is een heel lastige fase met veel meters, spitsbogen, steunberen 
en pinakels. Een pinakel is een decoratief element uit de gotische 
bouwkunst met hogels: ornamenten in de vorm van een knop, bloem, 
blad of kruisbloem. Aan zo’n dertig kalkstenen pinakels ontbreken 
hogels. Deze zijn afgebroken en dat is jammer, want het zijn heel fraaie 
versieringen. Er moeten ongeveer vijftig tot zestig kapotte hogels 
opnieuw gemaakt worden van Franse kalksteen. Aanvankelijk wilde 
de steenhouwer ze ter plekke in de schacht van de pinakel ‘schieten’, 
maar uiteindelijk is er toch voor gekozen om de pinakels helemaal te 
demonteren en in het atelier in Winterswijk te restaureren. 

In dit deel van de kerk, ook wel de koorsluiting genoemd, zijn we veel 
scheuren in de steunberen tegengekomen. Steunberen waren in de 
bouwtijd nodig om de hoge spitsbogen en glasramen – kenmerk van 
de gotiek – te kunnen metselen; zij vangen de spankrachten op van de 
zware gewelven. Het bouwteam heeft eerst onderzoek gedaan naar 
de oorzaak van de scheuren. Boosdoeners waren de kettingankers die 
waren gaan roesten. En zoals u wellicht weet, kan roestend ijzer met 
een factor vijf uitzetten. Vervolgens is binnen het bouwteam uitvoerig 
gesproken over de herstelmethode. Besloten is om het ijzer eerst bloot 
te leggen en dan goed te behandelen en in te pakken. En ten slotte 
wordt het geheel weer dichtgemetseld. 

Met man en macht zal er nog gewerkt moeten worden om de 
werkzaamheden rond de jaarwisseling 2011/2012 gereed te krijgen. Nu 
driekwart van de restauratie afgerond is, kunnen we vaststellen dat 
het een en ander succesvol is verlopen. Het was zeker niet eenvoudig 
en tegenvallers werden ons niet bespaard. Gelukkig waren er ook 
meevallers te noteren. Met een fantastische, zeer enthousiaste ploeg 
vakmensen is en wordt de klus verder geklaard. 

KoKer met namen

Scheuren in Steunberen afronding

inhoud 
1. De laatste loodjes
3. Hoe staat de restauratie ervoor? 
5. Een goede steiger levert de aannemer veel tijdwinst op
7. Rondom de dakkapel
9. Geadopteerde leien op dak doopkapel
9. Trotseerloodjes
11. Winterweer opnieuw spelbreker
11. Uitstel einddatum restauratie
11. Geslaagde renovatie binnenkant 
11. Colofon

HoE STAAT DE RESTAURATIE ERVooR? 



Jan van Galenstraat 16

5688 BS Oirschot

T : 0499-571971

M : 06 - 20698523

info@verspreidingsburo-vanluijt.nl

Jan van Galenstraat 16 | 5688 BS Oirschot | T: 0499-571971 | M: 06-20698523 | info@verspreidingsburo-vanluijt.nl

Bouwbedrijf J. Smits & Znn.
nieuwbouw • verbouw • onderhoud

Kantoor: Notel 60 5688 NB Oirschot
Tel. 0499-575648  Fax 0499-573148

E-mail: smitsenznn@planet.nl

www.bouwbedrijfsmitsenznn.nl

geluidstechniek | opname | live | web

Oirschot | www.redfishstudio.nl | info@redfishstudio.nl | 0499-550335

Nieuwstraat 52 • 5688 BE Oirschot
Tel/Fax 0499-571 686

Zorgt voor new business voor u! 

Hans Verouden
Elsenwas 5

5688 PN Oirschot
T: 0499-327390
M: 06-30341045

E: more@newbizniz4u.nl 
W: www.newbizniz4u.nl 

Madeleine Steenbakkers • Tel: 0628655874

Laat de zomer 
maar komen...

Op ons terras kunt u heerlijk 
lunchen of dineren.
Wij serveren een drie gangen 
Auberge-menu voor 29.50 euro.

 
Auberge de Zwaan
Markt 4 - 5688 AJ Oirschot - 0499-551414 - info@dezwaan-oirschot.nl
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De Sint-Pieterskerk van oirschot stond bovenaan 
het verlanglijstje van Maikel Kruis, projectleider 
en steigerinspecteur bij Travhydro Steigers uit 
Rotterdam. En na een spannend offertetraject 
mocht hij het steigerwerk voor de restauratie 
eindelijk gaan leveren. “Een prachtige uitdaging”, 
vindt hij zelf. “Zeker omdat we de hele kerk in 
de steigers mogen zetten, en niet alleen een 
gedeelte.”

“Het is de grootste constructie die we ooit hebben gemaakt. 
Kolossaal. En dat terwijl Travhydro sinds 1960 in de steigerbouw 
zit. Alleen al voor het inpakken van de toren hadden we vijftig 
werkdagen nodig, oftewel ruim negen weken. Er moesten 200.000 
onderdelen naar boven gesjouwd worden. In totaal hing er een 
gewicht van 170 ton aan de toren. 
Steigerbouwer is een zwaar beroep. We werken in ploegen van drie 
man: een chef-monteur, een monteur en een sjouwer. Zij werken 
per dag één complete vrachtwagen met tien tot vijftien ton aan 
steigermateriaal weg. In vaktaal heet dat ‘wegslaan’.”  

ook steigerdoek is iets van de laatste jaren. Het doek dat in 
oirschot gebruikt wordt is 50% windreducerend. Maikel Kruis: 
“Het beschermt de werknemers tegen weersinvloeden en houdt 
het merendeel van het stof tegen. Dat is prettig voor de mensen 
die op de markt vertoeven. Het is een hele kunst om het doek zo 
strak mogelijk tegen de toren te hangen.” 
Steigerdoeken zijn er in principe in alle mogelijke kleuren. In 
oirschot koos men voor niet voor het traditionele groen, maar voor 
hemelsblauw. En dat leverde soms heel fraaie foto’s op, tegen de 
blauwe achtergrond van de lucht.

Veiligheid staat anno nu voorop. Tot medio jaren tachtig werkten 
steigerbouwers nog zonder veiligheidslijn en liepen ze soms zelfs 
op slippers rond. Maikel Kruis: “Dat kan nu niet meer. Wij dragen 
veiligheidsschoenen, handschoenen, een helm en een shutegordel, 
dat is een soort harnas waarmee je je via een veiligheidslijn vast 
kunt maken aan een steiger of een andere veiligheidsvoorziening. 
We zorgen niet alleen voor de veiligheid van onze eigen mensen, 
maar vooral ook voor de veiligheid van de aannemer. Als je een 
foto ziet van de restauratie van de toren na de instorting in 1904 
dan zie je dat er toen 17 steigervloeren zijn gebouwd, met een 
tussenruimte van drieënhalve meter. Wij hebben aan de toren 
29 steigervloeren gebouwd, met een tussenruimte van twee 
meter. Dan kun je begrijpen dat de vakmensen er nu overal veel 
gemakkelijker bij kunnen. Wij zorgen ook dat ze zo dicht mogelijk 
bij de muur kunnen werken. Als je de steigers te ver van de muur 
afbouwt, omdat je bezuinigt op de vele inhammen van een kerk, 
dan heeft een aannemer veel meer uren nodig om het werk uit 
te voeren. Een goede steiger levert een aannemer veel tijdwinst 
op. Dankzij de trucs die we bijvoorbeeld bij het vieringtorentje 
hebben uitgehaald, konden de bouwvakkers heel efficiënt, maar 
toch veilig werken.” 

Na het opbouwen van de steigers voert de steigerinspecteur 
een scherpe controle uit. Een aannemer zal pas met werken 
beginnen als er een getekend veiligheidsformulier ligt. ook dat 
is een verbetering ten opzichte van vroeger. Maar niet alleen 
moet iedere steiger gekeurd worden, ook moet Travhydro als 
VCA** gecertificeerd steigerbouwer ieder jaar bewijzen dat het 
aan strenge eisen voldoet en dat het personeel beschikt over de 
vereiste papieren. Gelukkig slaagt het bedrijf daar ieder jaar weer 
in.

Travhydro is van oorsprong een Belgisch bedrijf. Het werd in 
1928 opgericht door de Luikse onderneming Usines à Tubes de la 
Meuse, gespecialiseerd in de productie van stalen buizen. Voor 
de Tweede Wereldoorlog was de onderneming voornamelijk 
gespecialiseerd in de winning van water en het plaatsen van stalen 
distributieleidingen, vandaar de naam Travaux Hydrauliques, 
afgekort Travhydro. Sinds 1960 legt het bedrijf zich vooral toe op 
steigers. 

certificering

EEN GoEDE STEIGER LEVERT EEN AANNEMER VEEL TIJDWINST oP

KoloSSale conStructie certificering

monument in het blauw

travaux hydrauliqueS

veiligheid voorop



Van Dinther Bouwbedrijf b.v.

runstraat 65 
5374 aB schaijk

Postbus 12
5374 ZG schaijk

tel (0486)46 18 51
fax (0486)46 35 26

www.bouwbedrijfvandinther.nl
info@bouwbedrijfvandinther.nl

Moorland 4 I 5688 GA Oirschot I T (+31) 0499 323 787 I info@tiggelencommunicatie.nl

H e l d e r e   t a a l ,  d o e l t r e f f e n d e    i d e e ë n

T.V. Endevoets
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RoNDoM DE DAKKAPEL
In de daken van de kerk in oirschot zijn negen dakkapellen aanwezig. De dakkapellen passen uiteraard in de 
architectuur van de kerk, maar hebben natuurlijk ook een praktische functie. Wat is er zoal met de dakkapellen 
gebeurd en wat is er te zien aan en rondom een dakkapel?

Alle dakkapellen zijn of worden grondig gerestaureerd. Bovendien worden de dakkapellen zodanig geconserveerd 
dat alleen het schilderwerk van de deurtjes nog als direct noodzakelijk onderhoud gezien kan worden. Het 
beheersbaar maken van onderhoud is mede ingegeven omdat het uitvoeren van onderhoudswerken, zeker op 
grote hoogte, een kostbaar zaak is geworden.

oSSenbloedrood

leiStenen daK

gebaKKen noKStenen

veiligheid

Alle dakkapellen zijn voorzien van een koperen bliksemafleidingsinstallatie. In de 
onderzone van de dakvlakken ongeveer op de hoogte van de onderkant van de dakkapellen 
zijn in het kader van veiligheidswetgeving dakhaken aangebracht. Als straks de steigers 
weg zijn, kunnen inspecties en werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier 
worden uitgevoerd.

Klaas Schoots

Het kozijn van de dakkapel is ingepakt met 25 ponds lood, wat overigens grijsachtig van kleur blijft, waardoor schilderwerk overbodig is geworden. De 
bestaande dakkapeldeurtjes zijn waar nodig gerestaureerd en voorzien van een hoogwaardige verf in de kleur ossenbloedrood. De stalen gehengen 
– waaraan het luik hangt – zijn gerestaureerd en voorzien van een zwarte verflaag. 
De kleine opening in de deurtjes is wat aangepast en voorzien van rvs gaas. Door de openingen in het gaas kunnen in de zomer de vleermuizen naar 
binnen om daar overdag te slapen. Zij kunnen de kerkzolder eventueel gebruiken als kraamkamer. 

De dakjes van de dakkapellen zijn, net als de overige dakvlakken, voorzien van Engelse 
Penrhyn leien in de afmetingen 20 x 30 cm. bij een gemiddelde dikte van 5,5 mm. De 
leisteenbedekking die in oirschot is aangebracht, kan moeiteloos honderd jaar mee.

De nokken van de dakkapel, evenals die van de kerk, zijn afgedekt met gebakken nokstenen. 
Deze noksteenafdekkingen zijn in Nederland redelijk zeldzaam, maar komen bijvoorbeeld 
in Engeland bijna overal voor. De beëindiging van de dakkapel is voorzien van een loden 
piron; dat is een bolvormig op een voet staand ornament. De beide inwendige gootjes bij 
de aansluiting van de dakkapellen met het grote kerkdak zijn voorzien van bladkoper.
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Molenstraat 10, 5688 aD Oirschot 
tel. 0499-572659

web. www.verspaandonk-herenmode.nl

Torenstraat 4
5688 AM Oirschot
Tel. 0499-57 48 22

Jan van Galenstraat 16
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Erkend Meesterschoenmaker

Schoenreparaties
Schoenfournituren

Sleutels
Naamborden

Tassen – Riemen – Klein lederwaren
Stomerij
Koffers

www.sjorsdeschoenmaker.nl

In september start 
de NLP practitioner.

Weekend of vrijdagopleiding  
Schrijf je nu in voor de 

informatieavonden.

Herman Korfage Nieuwstraat 50
5688 BE  Oirschot

06 421 475 86
info@marnhac.nl

www.marnhac.nl

Laco Sportcentrum Kroonenburg
De Kemmer 1 - 5688 GK Oirschot
Tel: 0499-571951 - www.laco.eu 

Neutraal aPK statioN Voor 
PersoNeNauto’s eN BestelwageNs!

KnipHip
Dames en Heren kapsalon

Zoete ermgaard 14
5688 VZ Oirschot
0499-840891

Graag op afspraak!

Merel van Kroonenburg

T.V. Verhagen hovenier
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GEADoPTEERDE LEIEN oP DAK DooPKAPEL
In 2010 bedacht de werkgroep oirschot omarmt een originele actie: Adopteer en Lei. Voor een bedrag van vijftien euro kon iedereen een lei adopteren 
ten bate van de restauratie. Maar liefst duizend inwoners adopteerden een lei. Zij konden hun lei voorzien van een naam, boodschap of tekening. Alle 
leien zouden op de doopkapel aan de marktzijde gelegd worden. 

TRoTSEERLooDJES
op de voorkant van deze restauratiekrant zag u het al staan: ‘De laatste loodjes’. Daarna moet de kerk van oirschot weer vele 
tientallen jaren de tijd en de weersomstandigheden kunnen trotseren. 
Als je nu het woord trotseren en loodjes samenvoegt, dan ontstaat het woord ‘trotseerloodjes’.

Trotseerloodjes, ook wel dakloodjes genoemd, zijn bij de meeste Nederlanders niet bekend. Ze zijn ook nauwelijks zichtbaar, 
maar buitengewoon belangrijk. Deze kleine loden lapjes, meestal in fraaie vormen uitgevoerd, worden boven de vernageling 
gesoldeerd waarmee het lood op daken, torens en dakkapellen is vastgezet. op deze manier beschermt men de spijkers tegen 
weersinvloeden en wordt voorkomen, dat er regenwater door de spijkergaten naar binnen dringt en het onderliggende houtwerk wordt aangetast.

De loodjes zijn vaak versierd met gereedschappen die door de leidekker/loodgieter worden gebruikt. ook initialen van het uitvoerend bedrijf zijn erop 
aangebracht. De op de loodjes aangetroffen jaartallen kunnen tot verwarring leiden. Soms zijn het jaartallen uit het jaar dat het object is gebouwd 
of gerestaureerd en soms zijn het jaartallen van het ontstaan van het uitvoerend bedrijf.

Trotseerloodjes worden gebruikt vanaf het begin van de zestiende eeuw en men treft ze het meest aan boven de grote rivieren. ook bij de restauratie 
van de kerk in oirschot zijn en worden trotseerloodjes toegepast.

op 5 april 2011 was het zover. Het parochiebestuur en de werkgroep 
oirschot omarmt hadden enkele inwoners uitgenodigd om ‘hun’ 
lei persoonlijk op het dak te komen leggen. De jongste inwoner 
was Fiene Smetsers (1 jaar en 8 maanden oud), gevolgd door Raef 
Gloudemans (7 jaar) en Luca Timisela (10 jaar). onder het toeziend 
oog van de camera’s van omroep Brabant, Eindhovens Dagblad en 
omroep oirschot klommen zij met hun (groot)ouders en iedereen 
die durfde op het dak van de doopkapel. ook Jules Geerlings van 
de werkgroep oirschot omarmt plaatste een lei. Met hulp van 
een medewerker van leidekkers- en loodgietersbedrijf F. Bogaerts 
werden de leien zorgvuldig op het dak gelegd. Een mooie afsluiting 
van een zeer succesvolle actie. 

Dat deze actie zo’n succes is geworden, is vooral te danken aan de 
leden van de werkgroep oirschot omarmt en de vrijwilligers van 
het parochiesecretariaat en de kerkwacht. Zij hebben hiervoor veel 
werk verricht. Dank daarvoor! ook dank aan iedereen – inwoners, 
verenigingen en stichtingen – die aan de actie heeft meegedaan. 
Uit dankbaarheid worden alle namen binnenkort in een koker 
gestoken en deze wordt naast de hoofdingang ingemetseld. 

van Klein tot groot vereeuwigd

Raef GloudemansLuca Timisela

Jules Geerlings plaatst zijn lei Fiene Smetsers



Hans van EErd
beeldhouwer
ontwerper en uitvoerder 

van de doopvont

“OpEn dagEn” 
in galerie en beeldentuin,

24 - 25 en 26 juni
1 - 2 en 3 juli, 

van 13.00 t/m 17.00 uur

Boterwijksestraat 10
5688 HX Oirschot
tel. 0499-572042

www.hansvaneerd.nl
hans.van.eerd@xs4all.nl

Moorland 4 I 5688 GA Oirschot I T (+31) 0499 323 787 I info@tiggelencommunicatie.nl

H e l d e r e   t a a l ,  d o e l t r e f f e n d e    i d e e ë n

T.V. Opel oirschot
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ALLERLEI NIEUWS

winter opnieuw SpelbreKer

UitStel einddatum reStauratie

Het lijkt alweer heel lang geleden, maar we blikken toch nog even terug op de 
afgelopen winter. Net als de winter van 2009/2010 had de winter van 2010/2011 
behoorlijk wat geplande werkschema’s verstoord. Het metselwerk lag elf weken 
stil en het voegwerk zeventien weken! In de vorige restauratiekrant (nummer 4) 
heeft u kunnen lezen dat voegwerk zeer afhankelijk is van het juiste weer. Medio 
februari van dit jaar kon weer voorzichtig met metselwerken worden begonnen 
en pas vanaf 21 maart met het voegwerk. Gelukkig leverde de winter wel heel 
fraaie plaatjes op, met dank aan Henk van Loon. 

Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de restauratie 
met ruim 2,8 miljoen euro ondersteunt, ontvingen we in maart 
eindelijk bericht dat we uitstel krijgen voor de afronding van de 
restauratie: het project moet nu uiterlijk 1 juli 2012 afgerond zijn. 
Naar verwachting wordt dit rond de jaarwisseling 2011/2012.  

Zoals u misschien al gezien heeft, is ook de binnenkant van 
de kerk erg fraai geworden. Vooral het schilderwerk kan de 
goedkeuring van menigeen wegdragen. Hiervoor was een hoge 
en verrijdbare steiger nodig. Er ging maar liefst drieduizend 
liter verf op de 8200 m2 plafondoppervlakte.

om de kerk beter toe te rusten voor concerten zoals de Stabat 
Mater en de Mattheus Passion, is het altaar van de kerk naar 
voren uitgebouwd. De voorste vijf kerkbanken zijn verdwenen. 
Gevolg is dat iedereen in de kerk een beter zicht heeft op het 
altaar of het podium. Door de schilderbeurt is ook de akoestiek 
van de kerk nog beter geworden.

Verder zijn de verwarming en de verlichting vernieuwd. Met 
name de verlichting was een groot probleem. Tijdens een dienst 
hadden we twaalfduizend watt aan verlichting. Dat was dus 
een behoorlijke kostenpost. Bovendien was het altijd een lastig 

karwei om kapotte lampen te vervangen. De nieuwe lampen 
geven meer licht en hebben een langere levensduur. We 
besparen we hiermee bijna negenduizend watt per uur. Mocht 
er een lamp kapot gaan, dan laten we deze vanuit de gewelven 
naar beneden zakken om te vervangen. 

GeSlaagde renovatie binnenKant

colofon

Deze restauratiekrant is een uitgave van het bestuur van de Pastorale 
Eenheid oirschot-Spoordonk, de stichting Behoud Sint-Pieter oirschot en 
het Bouwteam. Deze krant verschijnt gedurende de restauratie tweemaal 
per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in oirschot en Spoordonk. Deze 
uitgave is financieel geheel mogelijk gemaakt door de adverteerders. 

Copyright teksten: Klaas Schoots, Nicoline van Tiggelen 
(Tiggelen Communicatie) 
Grote foto voorzijde: James van Leuven
Fotografie: Bertie Geurts, Henk van Loon, Klaas Schoots

Wilt u een reactie sturen of heeft u een vraag? 
Stuur een e-mail naar info@tiggelencommunicatie.nl of schrijf naar: Redactie 
Restauratiekrant, p/a Moorland 4, 5688 GA oirschot. 

Stichting Behoud Sint-Pieter oirschot
Banknummer 107324822  
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