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Restauratie torenuurwerk in 2013 klaar
 
In oktober 2011 zijn vijf vrijwilligers begonnen aan de restauratie van het uit de 
zestiende eeuw stammende uurwerk uit de toren van de Geertruidskerk. Een 
project met als doelstelling dit uurwerk te conserveren, compleet te maken en 
een museale opstelling te geven in de eerste torenkamer. Tijdens de 
torenbeklimmingen van het VVV – agentschap Geertruidenberg kunnen de gidsen 
dan laten zien hoe het in het verleden heeft gewerkt. Streven is de restauratie in 
2013 klaar te hebben.

                  

   

De vrijwilligers, die in hun werkzame leven hun sporen in de techniek hebben verdiend, 
kunnen voor de restauratie gebruik maken van de werkplaats in de Essent Amercentrale. Als 
eerste is het uurwerk daarom gedemonteerd en naar de Amercentrale vervoerd. Alle 
onderdelen zijn daar schoongemaakt en voorzien van een beschermende laag. Nadat het in 
de werkplaats weer in elkaar is gezet, begon voor Huub Bouwens, Gerard van de Korput, 
Piet Prinsen, Cees Reuser en Gerard van Seeters de echte uitdaging. Het ontwerpen, 
berekenen en maken van de ontbrekende tandwielen, de slinger en de gewichten moest 
ertoe leiden dat het uurwerk weer zou gaan lopen. Met de nodige hoofdbrekens, en waar 
nodig de adviezen van Ir. Wim de Groot van de Stichting tot behoud van het Torenuurwerk, 
lukte het allemaal: vakmanschap is immers meesterschap! Slag- en uurwerk lopen weer en 
het is een bijzondere ervaring het gangwerk te horen ‘tikken’. Dat beaamde ook wethouder 
van toerisme Lida Verschuren, die tijdens een werkbezoek aan de restauratiewerkzaamheden 
haar grote bewondering uitsprak voor een initiatief dat realiteit wordt, met name door een 
grote inzet van de vijf vrijwilligers en de bijzondere medewerking van Essent. 
Na de reconstructie van de carillontrommel en de diverse bijbehorende onderdelen wordt het 
geheel weer gedemonteerd en vervoerd naar de toren. 

Streven is dat in mei 2013, het jaar van 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg, het uurwerk 
weer in volle glorie staat opgesteld in de toren van de Geertruidskerk. Alle inwoners van de 
gemeente Geertruidenberg zullen dan in de gelegenheid worden gesteld met eigen ogen te 
zien wat er met de inzet van vrijwilligers, de medewerking van Essent en anderen is bereikt. 
Een uniek samenwerkingsproject dat resulteert in een fraaie toevoeging aan het toeristisch-
recreatieve product “Geertruidenberg, een levend stukje historie”. 
Als hoofdsponsor van de viering van ‘800 jaar stadsrechten’ geeft Essent met de 
medewerking aan dit project Geertruidenberg nog een extra cadeau!


