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Parochiekerk ekt al veertig jaar
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Regenwater
zorgt binnen
en buiten

voor schade
I

I

e moderne Onze-LieveVrouw-Geboortekerk
bestaat 41 jaar. Het
lekt er al decennia
binnen door constructiefouten.
Vier jaar geleden is een
nieuw renovatiedossier
opgestart. Maandag starten de
werkzaamheden
aan de daken.

• Ruimvierdecenniageledenkreeg
Hoevenen een moderne parochiekerk. Wekelijks verwelkomt de parochie ernogveel gelovigen. Hoevenen leeft op dat vlak, maar de kerk
lekt. Leo Cruysweegs, aangesteld
verantwoordelijke van de kerkraad,
laat binnen in de kerk zien wat er buiten foutloopt.
"Het orgel van de kerk is pas na de

officiële inhuldigingvan de kerk geplaatst. Tijdens die viering die hierbij
hoorde, stond de kerk vol met plastieken badjes om het druppende regenwater op te vangen. Die lekproblemen zijn nooit structureel aangepakten dat is de reden dat we nu hier
binnen heel wat schade vaststellen",
zegt Leo Cruysweegs.
Slagregen

"De meeste ramen in het kerkgebouw zijn veel te laag ingewerkt. Ze
komen tot onder het platte dak. Logisch dus dat bij slagregen het water via de ramen insijpelt. Onder het
kleine dak van de kerk schilfert de
verf af. "Dat heeft niets met de verfkwaliteit te maken, wel met het indringende vocht. Op verschillendeplaatsen ligt de betonbewapening al
bloot. De marmeren vloertegels zijn
aangetast door het jarenlange binnendruppelende regenwater. De
witte vlekken op het zwarte marmer
zijn niet meer te herstellen", vertelt
Cruysweegs.
Vijfjaar geleden werd een nieuw
renovatiedossier opgestart. Maar

Leo Cruysweegs en Daniël Corten tonen de schade in de moderne
parochiekerk. FOTOW&F

omdat de subsidiëring zo lang op
zich liet wachten, kond het werk
pas dit jaar worden aanbesteed. Op
maandag 9 december begint de aannemer met de werkzaamheden.
Ingenieur-architect Daniël Corten legt uit wat er precies moet gebeuren. "We beginnen met de herstellingen van het hoogste dak. Dat
moet helemaal worden vernieuwd.
Aan het laagste dak is meer werk,
want hier moeten we eerst isoleren
en dan een nieuw dak leggen. Ook
het buitenschrijnwerk op de verdiepingwordthelemaal vervangen. Tegelijkwordt een deel van het gebouw
bekleed met vezelcementpanelen.
Zo wordt een reeks koudebruggen
weggewerkt", aldus Daniël Corten.
Normaal zit de hele klus erop tegen einde maart. Het prijskaartje bedraagt 120.000 euro, exclusief btw.
Veertigprocentwordtgesubsidieerd
door de Vlaamse Gemeenschap, "De
kerkraad betaalt de factuur. Dat kan
omdat de gemeente dejaarlijkse subsidies voor de kerkraad heeft verhoogd", weet Leo Cruysweegs.
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