Terpkerk wordt gerestaureerd

Het voormalige kerkgebouw en rijksmonument de Terpkerk verkeert op een aantal plaatsen in
een minder goede bouwkundige staat waardoor restauratie onvermijdelijk is teneinde het
gebouw zodanig in stand te houden dat het gebouw
- een volwaardig rijksmonument blijft,
- aantrekkelijk blijft voor potentiele gebruikers/huurders,
- en daardoor op een goede en rendabele wijze geëxploiteerd kan worden.
Op deze wijze kan de Terpkerk duurzaam haar cultureel-maatschappelijke functie behouden
en wordt leegstand voorkomen. Het is een belangrijk Rijksmonument in de oude beschermde
dorpskern van Urmond, aansluitend aan het Rivierpark Maasvallei. De Urmondse
Monumenten Stichting heeft onlangs besloten om daadwerkelijk over te gaan tot restauratie
op korte termijn.

Uitvoering
De restauratie van de werkzaamheden vindt de komende maanden plaats. Door de diverse
restauratiewerkzaamheden binnen een zo kort mogelijk tijdbestek uit te voeren zal de
belangstelling voor de locatie niet verdwijnen. Daarnaast kan, zodra de werkzaamheden aan
de binnenkant zijn afgerond, het gebouw weer geëxploiteerd worden terwijl de
werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw nog in uitvoering zijn. Deze hebben
weinig tot geen invloed op de exploitatie.

Financiering restauratie
De restauratie van de Terpkerk wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de kant
van de
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
- de Provincie Limburg en
- een eigen bijdrage van de Urmondse Monumenten Stichting (UMS)
De restauratie betreft de volgende onderdelen
 Stucwerk
Plaatselijk worden in het schip van de kerk scheuren en loszittend stucwerk hersteld. Ook in
de huidige berging is reparatie van het tegen de achterwand (zuidgevel) aanwezige loszittend
stucwerk nodig.
Voorziene periode: 6 juni - 21 juni 2017

 Sanitair
De nu aanwezige sterk verouderde sanitaire voorzieningen zijn ruim vijfentwintig jaar oud.
Deze voorzieningen zijn hoog nodig aan vervanging toe, passend bij de gebruiksfunctie van
het gebouw. Uit oogpunt van hygiëne dient ook zowel het wand- als vloertegelwerk
vervangen te worden.
Voorziene periode: 4 juli – 28 juli 2017
 Voegwerk
Het voegwerk is thans op plaatsen onvoldoende regenwerend, hetgeen tot vochtdoorslag leidt.
Restauratie van het verzande en uitgevallen voegwerk is onontbeerlijk, voornamelijk in het
basement en de tympanen van de noordgevel (toren en schip), de westgevel van de toren
bovendaks (rechts van het spaarveld), de zuidgevel van de toren bovendaks tot de hardstenen
lijst evenals de zuidgevel van de voormalige sacristie
Voorziene periode: 21 augustus - 29 september
 Uurwerk/klokken
Het uurwerk/klokken, wijzerplaten en wijzerverdeelwerken dienen gereviseerd,
respectievelijk vernieuwd te worden. Tevens is voorzien in een slingervanger zodat het
uurwerk op tijd blijft lopen, met behoud van het mechanische uurwerk. Tenslotte worden de
luidmotoren vernieuwd en worden de klepels opnieuw gereviseerd en geconserveerd.
Voorziene periode: tot en met 13 oktober 2017
 Dak
Constructief herstel van de kapconstructie is noodzakelijk ter plaatse van een ingerotte
hoekkeper, een gebroken gording, ingerotte klossen van het dakoverstek en ingerotte koppen
van schampgoten. De raamvleugels van de ramen van de voormalige sacristie zijn onderlangs
zodanig verweerd en ingerot dat deze niet meer te conserveren zijn. Deze raamvleugels
dienen gerestaureerd te worden. Dit geldt ook voor de buitendeur van de technische ruimte in
de noordgevel waar ter plaatse van de onderdorpel de klampen zijn ingerot en naden met kit
zijn afgedicht.
 Schilderwerk
Na restauratie van onderdelen dient het gebouw opnieuw geschilderd te worden, mede
vanwege de matige toestand van het overige verfwerk.
Periode: vanaf 4 juli 2017

