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Objectgegevens 
Objectnummer: 0585 
Gemeente: Twenterand 
Monumentnummer:  
Oorspronkelijke functie: 03 Kerkelijke gebouwen 

 
Inspectiegegevens 
Inspectienummer: 0585.15.150720 
Inspectie uitgevoerd door:  E. Pieper, R. Verwoolde 
Datum inspectie: 2-09-2015 
  
Inleiding 
Op onze website www.monumentenwacht-ovfl.nl vindt u nadere informatie en duurzaamheidstips. 
Voor uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u: 
- om te informeren bij de gemeente of hiervoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt; 
- de maten/hoeveelheden altijd in het werk te controleren. Aan de in dit rapport vermelde maatvoeringen en hoe-

veelheden kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 2 
Frequentie inspectie (maanden): 18 
Inspecties mogelijk vanaf (tijd): 07.00 uur 
Geen inspectie mogelijk op (dagen): Niet van toepassing 
Eigenaar/abonnee: College van Kerkrentmeesters telefoon 

e-mail 
: 
: 

 
 

Contactpersoon: De heer Kleinjan telefoon 
e-mail 

: 
: 

06-52442010 
 

Sleuteladres: De heer Gernts (koster) telefoon 
e-mail 

: 
: 

0546-642592 
 

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het interieur is redelijk toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is redelijk bereikbaar voor inspecties en ook redelijk 
bereikbaar voor reparaties. De in vorige rapporten geadviseerde veiligheidsvoorzieningen zijn niet aangebracht. 
 
Locatie 
● bus parkeren parkeerplaats voor toren; 
 
Bijzonderheden 
● raak maken en uitleg rapport met de bouwkundige van de kerk, de heer Kleinjan telefoon 06-52442010; 
● de koster woont in de kosterwoning telefoon 0546-642592; 
● voor schoonmaken rondgang toren een trekker en emmer meenemen en kit voor eventueel reparatie; 
 
Materialen op locatie 
● ons niet bekend 
 
Materialen om mee te nemen 
● geen. 
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Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van het gebouw is redelijk. De onderhoudstoestand is ook redelijk.  
Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het gebouw gelijk blijft. 
Dit is een gevolg van het feit dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.  
   

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische staat termijn 
Kerk     
 vervangen muurlood boven platte daken 2.3 slecht 2-4 jaar 
 vervangen voetlood onder zandstenen afdekplaten voorgevel 2.3 matig 2-4 jaar 
 herstellen uitgesleten voegwerk en aanpassen afwatering 

zandstenen afdekplaten voorgevel 
1.2.1 matig 2-4 jaar 

 herstellen scheurvormingen en uitbuikingen metselwerk 1.2.1 redelijk 2-4 jaar 
 aanbrengen loopbruggen in kapconstructie 4.2 slecht 2-4 jaar 
Toren    
 afnemen torenkruis en herstellen kruis, weerhaan en pijnappel 2.8 slecht 2-4 jaar 
 aanbrengen veiligheidsvoorzieningen torenkruis 4.2 slecht 2-4 jaar 
 herstellen metselwerk en voegwerk 1.2.1 matig 2-4 jaar 
 herstellen los en gescheurd metselwerk bakstenen leklijst 1.2.1 slecht 2-4 jaar 
 reparatie en/of bekleden loden bekleding rondgang 2.4.1 matig 2-4 jaar 
 herstellen door houtrot aangetaste delen balklagen 3.2 matig 2-4 jaar 
Hal/zalen    
 vervangen bitumineuze bedekkingen platte daken pd03, 05 en 

06 en aanpassen uitlopen 
4.7 matig 2-4 jaar 

 vervangen gecoate deklijsten oostzijde pd03 en zinken deklijs-
ten hoge platte dak pd05 

4.7 matig 2-4 jaar 

 vervangen panlatten/betengeling en voetlood 4.7 slecht 2-4 jaar 
 vervangen zinken bekleding bakgoten 4.7 slecht 2-4 jaar 
 herstellen gebreken schoorsteen noordzijde s01 4.7 matig 2-4 jaar 
Domineeswoning    
 vervangen zinken bekleding bakgoten en stroken bitumen ter 

plaatse van achteropstanden 
4.7 slecht 1 jaar 

 vervangen onderbetimmering bakgoot bekleding 4.7 matig 1 jaar 
 vervangen platte dak en zinken deklijsten en muurlood pd04 4.7 matig 1 jaar 
Kosterswoning    
 vervangen zinken bakgoten 4.7 matig 6 jaar 
 vervangen vergaarbakken, uitlopen en afvoeren 4.7 matig 6 jaar 
 herleggen/vervangen gescheurde kepervorsten 4.7 matig 6 jaar 
 

 
Bijlagen 
● dakplattegrond met voorkomende gebreken. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
Kerk  
● dakgoten schoongemaakt; 
● platte daken schoongemaakt; 
Toren  
● dakgoot rondgang schoongemaakt; 
● 2 scheurvormingen in loden bekleding bakgoot rondgang afgekit; 
Hal/zalen  
● enkele scheuren in het bitumen met kit afgedicht; 
● dakgoten en platte daken schoongemaakt; 
Domineeswoning  
● overhangende takken terug gesnoeid; 
● 4 gebroken dakpannen vervangen (uit voorraad eigenaar); 
● dakgoten en dakramen schoongemaakt. 
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Verwerkte materialen 
● ½ tube kit; 
● klein materiaal.   
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Rubriek  Toelichting  Hersteladvies 
a. Kerk 

KERK 
 

 
 

 

1. GEVELS 
 

 

 

1.1  Funderingen 

 

 

 

- algemeen G Voor zover waarneembaar en ge-
zien de kwaliteit van het opgaande 
muurwerk. 

 

1.2  Gevels 

 

 

 

1.2.1  Baksteen 
   

Gevels g01 t/m g07    
- metselwerk algemeen R Gebreken: 

- door zetting verspreid scheur-
vorming muurwerken; 

- uitbuikend metselwerk tussen de 
muurankers onder de muurplaat; 

- verspreid horizontale scheur-
vorming onder muurplaat noord- 
en zuidzijde g03 en 07; 

- ter plaatse van de ramen aan de 
zuidzijde g03 aan de boven- en 
onderzijde verticale scheurvor-
ming en plaatselijk los metsel-
werk; 

- ter plaatse van gevel westzijde 
g05 scheurvorming/zetting ter 
plaatse van een verwijderde 
schoorsteen uit het verleden; 

- door zetting verspreid los met-
selwerk in de ontlastingsbogen 
boven kerkvensters zuidzijde; 

- lichte scheurvorming muurwer-
ken door roestend anker noord-
oosthoek. 

- oostgevel is op de hoeken los-
getrokken. 

In verleden zijn al eens scheurvor-
mingen met een mortel dichtgezet, 
deze trekken in geringe mate los. 
Zover te beoordelen zijn de scheur-
vormingen en zettingen de laatste 
jaren niet verergerd en is direct her-
stel niet direct noodzakelijk. 

 op termijn onderhoud uitvoeren 
aan het metsel- en voegwerk 

 in verband met steigerwerk ge-
lijktijdig de werkzaamheden aan 
de toren uitvoeren 
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a. Kerk 

Plaatselijk scheurvormingen onder muurpla-
ten en worden muurankers in geringe mate 

naar binnen getrokken. 
 

- voegwerk, algemeen R Type: gesneden. 
Plaatselijk licht uitgesleten voeg-
werk. 

 

- voegwerk onder zandsteen 
pinakels oostgevel 

M Rondom onder de pinakels en aan 
de oostgevel onder de pinakels komt 
uitgesleten voegwerk voor. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er lekwater van 
de zandstenen afdekplaten langs 
het metselwerk loopt. 

 voordat het voegwerk hersteld 
wordt de afwatering van de 
zandstenen afdekplaten verbe-
teren 
 

1.2.2  Natuursteen 
   

- zandsteen gevel afdekpla-
ten en pinakels, oostgevel 

G Een hoekblok aan de zuidzijde ligt 
los. 

 gelijktijdig met herstelwerk-
zaamheden voegwerk herstellen 

- gevel gedenkstenen, hard-
steen 

G   

1.4  Vensters 

 

 

 

1.4.1  Baksteen en natuursteen 
   

- zandsteen kozijndorpels R Enkele dorpels zijn gebroken.  
- geglazuurde lekdorpel ste-

nen noordzijde 
G Het voegwerk is verspreid uitgesle-

ten. 
 

1.4.2  Hout 
   

- kerkramen zuidzijde R Rekening houdende met enige op-
vulwerken.  

 

- kerkramen noordzijde G   

1.7  Glas/schilderwerk 

 

 

 

1.7.1  Beglazing 
   

- dubbelglas algemeen G   

1.7.2 Schilderwerk 
   

Buitenschilderwerk    
- kerkvensters algemeen G   

Binnenschilderwerk    
- algemeen G   

1.8  Diversen 

 

 

 

- gevelankers R Aan de voorkomende ankers komt 
oppervlakte roestvorming voor. 
Plaatselijk worden de ankers in ge-
ringe mate naar binnen getrokken. 
Zover te beoordelen is het stabiel. 

 eventueel bij een volgende 
schilderbeurt ontroesten en be-
handelen 
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a. Kerk 

2. DAKEN 
 

 

 

2.1  Kapconstructies 

 

 

 

2.1.1  Hout 
   

- kapconstructie, algemeen  G Type: dennenhouten sporenkap. 
De naaldhouten bouwdelen van de 
sporenkap zijn door het ontbreken 
van een veilige loopbrug niet geïn-
specteerd. 
De bouwdelen ter plaatse van dak-
voet zijn door ontbreken van ladders 
eveneens niet geïnspecteerd. 
Zo op afstand te beoordelen zijn 
geen noemenswaardige gebreken 
geconstateerd.  

 

2.1.2  Gietijzer/staal 
   

- trekstangen G Zover van afstand te inspecteren.  

2.2  Dakbedekking 

 

 

 

2.2.2  Pannen 
   

Dakvlakken hd01 t/m hd05    
- geglazuurde verbeterde 

Hollandse pannen alge-
meen 

R Plaatselijk vorstschade kop- en zij-
sluitingen. 
Door geen optimale ventilatie onder 
dakpannen komt plaatselijk afschil-
fering aan de onderzijde van de 
dakpannen voor. 

 

- nok- en hoekkeperafwerking R Opmerkingen: 
- de kepervorsten zijn met pur-

schuim vastgezet; 
- de overlappen van de stroken 

lood zijn met siliconenkit beves-
tigd, doordat geen zuurvrije kit is 
toegepast wordt het loodwerk 
aangetast door loodwit; 

- op de overgang van nok naar 
hoekkepers is geen origineel 
broekstuk toegepast. 

 

- betengeling algemeen R Onder de pannen ligt verspreid 
rommel en gruis van de dakpannen, 
waardoor de ventilatie onder de 
dakpannen niet optimaal is.  

 

- dakbeschot, eternietplaat G Dit is mogelijk asbesthoudend.  

2.3  Loodaansluitingen 

 

 

 

- voetlood zandstenen afdek-
platen, oostgevel g01 en 02 

M Verspreid plooi- en scheurvorming 
doordat het lood in te lange lengtes 
is aangebracht.  
 

 gelijktijdig met verbeteren afwa-
tering zandstenen afdekplaten 
het voetlood vervangen 

 bij vervanging minimaal 20 
ponds lood toepassen en aan-
brengen in meterstukken 

- muurlood noordzijde, boven 
plat dak 

R Het muurlood is onvoldoende hoog 
in de muren aangebracht en loopt te 
ver door op het platte dak. Dit kan 
capillair werken.  

 gelijktijdig met bitumen daken 
vervangen 

- muurlood west- en zuidzij-
de, boven plat dak pd03 

S Verspreid plooi- en scheurvorming 
en loswerking uit muurwerken.  
Diverse scheurvormingen zijn in ver-

 gelijktijdig met bitumen dak pd03 
vervangen 

 plaatselijk het muurlood hoger in 
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leden door ons afgekit 
Plaatselijk is het muurlood foutief in 
de gevel aangebracht. 

Muurlood foutief in de gevel aangebracht. 
 

 

gevel aanbrengen 

2.4  Goten en hemelwaterafvoeren 

 

 

 

2.4.1  Goten 
   

- koperen mastgoten, alge-
meen 

G   

- loden zalinggoot achter pi-
nakels 

R Lichte plooivorming.  gelijktijdig met voetlood zand-
stenen afdekplaten vervangen 

2.4.2  Hemelwaterafvoeren 
 

 
 

- koperen afvoeren  G Voorzien van gegalvaniseerde on-
dereinden, de afvoeren onder het 
maaiveld zijn niet geïnspecteerd. 

 

- riolering  De leidingen onder maaiveld zijn 
door ons tijdens inspectie niet geïn-
specteerd.  

 

3.  INTERIEUR 
 

 

 

3.0  Algemeen 

 

 

 

- algemene indruk interieur G   

3.1  Binnenwanden 

 

 

 

- pleisterlaag muurwerken G Plaatselijk komen lichte scheurvor-
mingen voor, deze zijn echter niet 
verontrustend. 

 

3.2  Dragende constructies/vloeren 

 

 

 

3.2.1  Dragende constructies 
   

- balkon  G   

3.2.2  Vloeren 
   

- kerkvloer G   

3.3  Gewelven 

 

 

 

- algemeen  Door het ontbreken van een loop-
brug en de afdekking met isolatiede-
kens zijn de gewelven niet geïn-
specteerd. 
Het gewelf is aan de onderzijde 
voorzien van Zwitsers doek. 

 

3.9  Diversen 

 

 

 

- preekstoel G   
- kerkbanken G   
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- kerkorgelkast G   

4. DIVERSEN 
 

 

 

4.1  Technische installaties 

 

 

 

4.1.1  Algemeen 
   

  NB Controle op de werking van de 
zich in of op een gebouw bevinden-
de installatie valt buiten de inspectie 
van de Monumentenwacht. 

 

4.2  Bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid 

 

 

 

- interieur, kapconstructie S Door het ontbreken van brede loop-
bruggen is de kapconstructie niet 
geïnspecteerd. 
De ingang vanaf de toren is vrij 
nauw voor toegang naar de kapcon-
structie. 

 opening voor toegang kapcon-
structie vergroten 

 over de onderste balklaag kan 
een loopbrug aangebracht wor-
den 

 door aan de buitenzijde een 
eternietplaat weg te halen zou-
den de planken aangevoerd 
kunnen worden 

- exterieur G De goten en dakvlakken zijn vanaf 
de ladder te inspecteren. 

 

4.3  Bestrating/terrein 

 

 

 

- algemeen G   

4.4  Hekwerken/toegangshekken 

 

 

 

- algemeen G   

4.5  Bomen/begroeiing 

 

 

 

- algemeen G Geen overlast.  

4.6  Vogels en vleermuizen 

 

 

 

- algemeen G Geen overlast.    
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TOREN 
 

 
 

 

1. GEVELS 
 

 

 

1.1  Funderingen 

 

 

 

- algemeen  Voor zover waarneembaar en ge-
zien de kwaliteit van het opgaande 
muurwerk. 

 

1.2  Gevels 

 

 

 

1.2.1  Baksteen 
   

Gevels g08 t/m g11    
- metselwerk algemeen R Plaatselijk beschadigde bakstenen 

door zoutuitbloei boven plint oostge-
vel g08 

 

- muurwerken ter hoogte van 
klokkenzolder 

M Gebreken: 
- ter hoogte van de klokkenzolder 

komen verspreid uitbuikingen 
voor in het metselwerk; 

- door roestvorming aan de ijze-
ren trekstang en balklaagankers 
onder de dakvoet is scheurvor-
ming aan het metselwerk ont-
staan; 

- plaatselijk komen beschadigde 
bakstenen en vorstschade voor. 

De balklaag ankers onder de dak-
voet zijn als blinde muurankers uit-
gevoerd, roestvorming van deze an-
kers kan mogelijk de oorzaak zijn 
van eerdergenoemde buikvormingen 
in de muurwerken. 

 nader onderzoek doen naar 
blinde muurankers in het met-
selwerk 

 daarna zou op termijn van 6-8 
jaar gelijktijdig met de kerk on-
derhoud kunnen worden uitge-
voerd aan het metsel- en voeg-
werk 

- baksteen leklijsten, zuidzijde 
g09 

S Aan de leklijst komt scheurvorming 
gen los metselwerk voor.  

Scheurvorming en los metselwerk bakstenen 
leklijst. 

 deze leklijst verwijderen en op-
nieuw opmetselen 
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- voegwerk, algemeen R Plaatselijk matig. Uitgesleten en los 
voegwerk trasraam, borstwering, 
muurwerken ter hoogte van de klok-
kenzolder en bovendaks metselwerk 
westzijde. 

 gelijktijdig met constructief her-
stel van metselwerk het voeg-
werk waar nodig herstellen 

1.2.2  Natuursteen 
   

- zandstenen hoekblokken en 
basementblokken 

G   

- betonnen hoekblok-
ken/kantelen en zandstenen 
pinakels 

R De zandstenen pinakel aan noord-
west zijde g11 wordt in geringe mate 
opgedrukt. 

Zandsteen pinakel wordt in geringe mate op-

gedrukt. 
 

 

1.3 Buitenpleisterwerk 

 

 

 

- gepleisterde deuromlijsting G Lichte scheurvorming in de sluiting 
van de boog. 

 

- gepleisterde banden R Plaatselijk komt lichte scheurvor-
ming voor. 

 

1.4  Vensters 

 

 

 

1.4.1  Baksteen en natuursteen 
   

- lekdorpel, zandsteen G   

1.4.2  Hout 
   

- houten venster G Plaatselijk zijn bij vorige schilder-
beurten opstopwerken gebruikt.  

 

1.4.3  Gietijzer 
   

- gietijzeren roosvenster G Aan de binnenzijde lichte roestvor-
ming. 

 

1.5  Deuren 

 

 

 

- toegangsdeuren g08 G   

1.6  Uitpandige elementen 

 

 

 

Voorgevel g08    
- baksteen stoep G Enkele uitgesleten voegen.  
- buitenlamp R Lichte roestvorming. 

Aan de bouten voor bevestiging van 
de lamp aan de gevel komt roest-
vorming voor. 

 bij gelegenheid ijzeren bouten 
vervangen door roestvaste bou-
ten 

1.7  Glas/schilderwerk 

 

 

 

1.7.1  Beglazing 
   

- enkelglas G   
- glaslatten R   
- stopverfzomen roosvenster 

binnenzijde 
R Deze zijn in lichte mate losgetrok-

ken. 
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1.7.2 Schilderwerk 
   

Buitenschilderwerk    
- algemeen G Dit is in de afgelopen periode be-

handeld. 
 

Binnenschilderwerk    
- gietijzeren roosvenster R   
- houten venster R Afbladdering vernis laag liggende 

delen. 
 

1.8  Diversen 

 

 

 

- klankborden G   
- afgazing galmgaten G   
- wijzerplaten G De wijzerplaat aan de noordzijde is 

door inslag van bukskogels bescha-
digd. De bevestiging is niet te con-
troleren. 

 op termijn de bevestiging contro-
leren 

- bladgoud cijfers en wijzers R Schraal en vervuild verguldwerk.  

2. DAKEN 
 

 

 

2.1  Kapconstructies 

 

 

 

2.1.1  Hout 
   

- kapconstructie spits, naald- 
en hardhout 

G   

2.2  Dakbedekking 

 

 

 

2.2.3  Leien 
   

Dakvlakken hd06    
- natuurstenen leien, Franse 

F2 leien 
G Leibedekking is in 1986 aange-

bracht. 
Door ons zijn tijdens inspectie geen 
gebroken en weggevallen leien ge-
constateerd. 

 

- dakbeschot, naaldhout G   

2.3  Loodaansluitingen 

 

 

 

- loodwerken, algemeen G   

2.4  Goten en hemelwaterafvoeren 

 

 

 

2.4.1  Goten 
   

- loden goot omloop M Door foutief afschot blijft ca. 4 cm 
water in de goot staan. Door het 
ontbreken van expansiestukken ko-
men plooivorming en lichte scheur-
vormingen voor.  
Tevens komen verspreid beschadi-
gingen en puntgaten voor in loden 
bekledingen. 
Door ons zijn tijdens inspectie 2 
scheurvormingen die lekkage ver-
oorzaakte afgekit. 

 gelijktijdig met herstel metsel-
werk en voegwerk uitvoeren re-
paraties en/of goot bekleden 
met EPDM 
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Scheurvorming in loden bekleding is door ons 
afgekit om lekkage te voorkomen. 

 

2.4.2  Hemelwaterafvoeren 
 

 
 

- kunststof R Plaatselijk zitten er knikken in de af-
voeren, waardoor afvoer eerder kan 
verstoppen. 

 

2.5  Dakopeningen 

 

 

 

2.5.4  Luiken 
   

- dakluik, zink R   

2.8  Diversen 

 

 

 

Torenkruis    
- toegankelijkheid S Het torenkruis is door ontbreken van 

klimhaken niet ter plaatse geïnspec-
teerd. onderstaande onderdelen zijn 
op afstand beoordeeld. In de kap-
constructie zijn door ons geen lek-
kages waargenomen. 

 zie 4.2 

- ijzeren kruis R Zover van afstand te inspecteren. 
Het horizontale deel is uit 2 delen 
samengesteld waartussen het op-
roest en het ijzerwerk rond staat.  

 de bevestiging dient gecontro-
leerd te worden 

 het torenkruis op termijn afha-
len, ontroesten en behandelen 

 gelijktijdig de pijnappel en weer-
haan laten vergulden 

- houten manchet S Overgenomen uit het vorige inspec-
tierapport. 
De houten manchet boven de pijn-
appel is gescheurd en plaatselijk 
weggevallen waardoor inwatering 
ontstaat. 

 

- weerhaan S Zover van afstand te inspecteren 
puntslijtage en scheurvorming zin-
ken weerhaan. 

 

- pijnappel M Beschadigingen pijnappel door ko-
gels. 

Beschadigingen en verwering en pijnappel. 
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- bladgoud pijnappel en 
weerhaan 

S Afschilfering en vervuiling door al-
gengroei. 

 

- loden muts R Zover van afstand te inspecteren.  

3.  INTERIEUR 
 

 

 

3.2  Dragende constructies/vloeren 

 

 

 

3.2.1 Dragende constructies 
   

- trekstang klokkenzolder M De trekstang is aan de westzijde 
ernstig door roestvorming aangetast 
en verzwakt. 

De trekstang is ter plaatse van binnenmuur 

westzijde g10 behoorlijk ingesleten. 
 

 gelijktijdig met herstel metsel-
werk/voegwerk vervangen trek-
stang 

- balklaag dakvoet M Houtrot balklaag onder de dakvoet 
in: 
- vier balken en twee sleutelstuk-

ken aan de oostzijde; 
- twee balken en twee sleutel-

stukken aan de westzijde; 
- de achterzijde van de vier muur-

stijlen. 
Tevens ontbreken plaatselijk de 
strijkbalken. 
De aangetaste balklaag wordt ge-
deeltelijk ondersteund door een hou-
ten jukconstructie en wordt door een 
betonnen ringbalk ontlast. 
Plaatselijk zijn de verdiepingsbalken, 
wegens ontoegankelijkheid, niet ge-
inspecteerd. 

Balken en blokkelen zijn in muren ernstig 
door houtrot aangetast. 

 

 gelijktijdig met herstel metsel-
werk nazien en waar nodig con-
structief herstellen 

- overige balklagen en beton-
zolder 

 Door aftimmeringen niet geïnspec-
teerd. 

 

3.2.2  Vloeren 
   

- zoldervloeren algemeen R Zover te inspecteren.  
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3.7  Binnenpleisterwerk 

 

 

 

3.7.1  Pleisterwerk 
   

- algemeen R Naast de toegangsdeur is een deel 
pleisterwerk weggevallen. Op de 
klokkenzolder is het pleisterwerk 
verspreid weggevallen en zijn de 
hoekijzers plaatselijk doorgesleten. 

Losse en weggevallen delen pleisterwerk en 
oproestende ijzeren hoekijzers. 
 

 op termijn herstellen pleister-
werk 

3.9  Diversen 

 

 

 

Klokkenstoel algemeen    
- klok gietijzer G Hier komt oppervlakte roestvorming 

aan voor. 
 

- luiwiel R Roestvorming.   
- bevestiging klok aan luidas R Plaatselijk zijn bouten vervangen 

door roestvaste bouten. 
Aan de oude ijzeren bouten komt 
roestvorming voor.  

 

- tuigleer R Zover te beoordelen  
- luidas, naaldhout G Deze dienen regelmatig gesmeerd 

te worden. 
 

4. DIVERSEN 
 

 

 

4.1  Technische installaties 

 

 

 

4.1.1  Algemeen 
   

  NB Controle op de werking van de 
zich in of op een gebouw bevinden-
de installatie valt buiten de inspectie 
van de Monumentenwacht. 

 

4.2  Bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid 

 

 

 

Exterieur    
- bereikbaarheid G De daken en goot zijn aan de bin-

nenzijde door middel van een luik 
veilig bereikbaar 

 

- toegankelijkheid S De veiligheid en bereikbaarheid voor 
inspectie om de toren zijn, gezien de 
huidige Arbo-eisen, onvoldoende. 
Door het ontbreken van veiligheids-
haken is de loden bakgoot niet 
overal veilig bereikbaar. 

 op termijn aanbrengen 4 veilig-
heidshaken 

- torenkruis S Door het ontbreken van klimhaken is 
het torenkruis niet ter plaatse geïn-
specteerd. 
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De aanwezige ladderhaken zijn niet 
meer volgens de huidige eisen te 
gebruiken. Kunt er voor kiezen om 
eventueel gelijktijdig met aanbren-
gen van veiligheidshaken, klimhaken 
aan te brengen.  

Interieur     
- ladder naar torenspits R Plaatselijk zijn nieuwe sporten aan-

gebracht en zijn overige treden op-
nieuw vastgezet. 

 

- oriëntatieverlichting  G   

4.3  Bestrating/terrein 

 

 

 

- algemeen G   

4.5  Bomen/begroeiing 

 

 

 

- algemeen G Geen overlast.  

4.6  Vogels en vleermuizen 

 

 

 

- algemeen G Geen overlast.  

4.7 Diversen 

   

Hal/zalen   

 
 

 

- constructieve toestand  G   
- onderhoudstoestand R   
- metselwerk R Aan de noordzijde g22 komen plaat-

selijk lichte scheurvormingen voor. 
Deze zijn zover te beoordelen sta-
biel en behoeft voorlopig geen her-
stel. 

 

- voegwerk R Uitgesleten voegwerk afgegraven 
maaiveld noordzijde g22. 

 

- ijzeren muurroosters M Zijn door roest al behoorlijk dun ge-
worden. 

 

- raamkozijnen binnenplaat-
sen pd01 en 02 

G Rekening houden met opstopwer-
ken. 

 

- overige ra-
men/deuren/kozijnen 

R Rekening houden met opstopwerken 
en plaatselijk lichte houtrotaantas-
tingen. 
Ter plaatse van de achtergevel g19 
komt plaatselijk houtrot voor in be-
timmering ter plaatse van bestrating. 

 

- betonlatei noordzijde g22 S Door roestvorming van de wapening 
gescheurd. 

 op termijn herstellen, 6-8 jaar 

- overige betonlateien g22 G   
- buitenschilderwerk alge-

meen 
R Aan de noordzijde g22 komt plaatse-

lijk afschilfering liggende delen voor. 
 

- schilderwerk kozijn en deur 
dakkapel dk02 

S Schraal.  op termijn uitvoeren onder-
houdsbeurt 

- binnenschilderwerk R Plaatselijk lichte afschilfering liggen-  
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de delen met aansluiting venster-
glas. 

- bitumen bedekking platte 
daken binnenplaatsen pd01 
en 02 

R Zover te beoordelen is kwaliteit van 
bitumen bedekkingen nog redelijk. 

 

Plat dak pd03    
- bitumen bedekking alge-

meen 
M In de toplaag komt craquelé voor en 

plaatselijk trekken de naden los. 
Tevens komen plaatselijk scheur-
vormingen voor ter plaatse van over-
lappen. 

 op termijn vervangen bitumen 
bedekking door eventueel duur-
zamer EPDM bekleding 

- muurlood aansluiting pd03 S Het muurlood met aansluiting op-
gaande gevel van kerk g05, 06 en 
07 komen verspreid scheurvormin-
gen voor en plaatselijk onvoldoende 
diep of foutief in gevel aangebracht.  
Het lood met aansluitingen van 
trespa ter plaatse van hd10 en 11 is 
eveneens door scheurvormingen 
slecht. 

Verspreid doorgesleten en scheurvorming 

loodwerk onder trespa beplating. 
 

 gelijktijdig met bitumen bedek-
king vervangen muurlood op-
gaande gevels kerk 

 verwijderen trespa beplating en 
vervangen loodwerken 

- kunststof dakbedekking ho-
ge platte dak 

R Inclusief randafwerking.  

- plakstukken dakdoorvoeren S Enkele doorvoeren zijn los ge-
scheurd van de bitumen bedekking. 
Deze zijn door ons plaatselijk met kit 
hersteld. 

 

Platte daken pd05 en 06    
- bitumen bedekking pd05 R   
- bitumen bedekking pd06 R Onder bedekking is isolatie aange-

bracht. Bedekking is niet op puntga-
ten en haarscheuren te controleren. 
Zo op het oog is de bedekking nog 
redelijk. 

 

- koperen stadsuitlopen R Deze zijn plaatselijk losgetrokken 
van de dakbedekking. 

 

- gecoate en zinken daklijsten M Roestvorming en onvoldoende over-
lap voorzijde. 
Verspreid komen gescheurde/open 
getrokken soldeernaden voor. 

 gelijktijdig vervangen door zin-
ken deklijsten en met klangen 
vastzetten 

- uitlopen over panbedekking S Plaatselijk lopen de uitlopen precies 
op de wel van de dakpan uitkomt, 
komt er water onder de panbedek-
king en geeft lekkagesporen op de 
onderliggende muurwerken. 

 gelijktijdig vervangen/aanpassen 
uitlopen met vervangen bitu-
menbedekking 

Hellende daken hd09 t/m hd14    
- tuile du Nord pannen alge-

meen 
R Verspreid komt vorstschade ter 

plaatse van de sluitingen voor. 
 gelijktijdig met vervangen be-

tengeling en zinkwerk goten na-
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zien en uitsorteren 
- kepervorsten afwerkingen R Plaatselijk komen gescheurde ke-

pervorsten voor. 
 gelijktijdig met vervangen be-

tengeling herleggen keper-
vorsten en vastzetten met roest-
vaste schroeven 

 onder vorsten aanbrengen lood 
en/of ribbellood 

- betengeling en bevestiging M De vernageling is verspreid doorge-
roest waardoor enkele panlatten 
kantelen en verzakken. 

 op termijn vervangen betenge-
ling 

- trespa beplating en lood met 
aansluiting platte daken 
pd05 en 06 

M Het loodwerk onder trespa beplating 
is verspreid gescheurd. 

 verwijderen trespa beplating en 
vervangen loodwerken 

- zinken bakgoot bekleding S Door de aangebrachte coating is de 
kwaliteit moeilijk in te schatten. Ver-
spreid komen er oude reparaties en 
lekkages voor. Door ons zijn enkele 
lekkages met kit afgedicht. 
Plaatselijk komt door lekkage hout-
rot in gootklossen voor. 

 op termijn vervangen door zin-
ken of koperen bekleding 

 rekening houden met vervangen 
door houtrot aangetaste goot-
klossen en/of onderbetimmering 

- Velux dakramen hd12 R   
- schoorsteen noordzijde s02 M 

 
Gebreken: 
- uitgesleten voegwerk; 
- scheurvorming metselwerk; 
- loswerking loden zalinggoot uit 

muurwerken; 
- betonnen afdekplaat vertoont 

scheurvorming en grespotjes 
zijn kapot gevroren. 

 loodwerk gelijktijdig vervangen 
tijdens dakrenovatie 

- zinken deklijst hoge platte 
dak 

M De gespijkerde zinkelementen kun-
nen niet werken waardoor de sol-
deernaden lostrekken. De soldeer-
naden dienen met een flexibele kit 
hersteld te worden. 

 gelijktijdig met bitumen dak ver-
vangen door nieuwe zinken dek-
lijsten en met klangen vastzetten 

Domineeswoning   

 
 

 

- interieur  Het interieur is tijdens inspectie niet 
opgenomen. 

 

- constructieve toestand G   
- metsel- en voegwerk G   
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- kozijnen, ramen en deuren R Rekening houdende met enige op-
vulwerken.  

 

- gootlijsten en boeidelen R Rekening houdende met enige op-
vulwerken.  

 

- onderbetimmering bakgoot M Door langdurige lekkages in de zin-
ken bakgoot komt er verspreid hout-
rot voor in de onderbetimmering. De 
onderbetimmering is gemaakt van 
niet duurzamer multiplex. 
De gootklossen zijn door aftimme-
ringen niet geïnspecteerd. 

Houtrot onderbetimmering. 

 

 na vervangen zinken bakgoot de 
onderbetimmering vervangen 
door een meer duurzamer hout-
soort 

 nazien gootklossen en waar no-
dig door houtrot aangetaste 
klossen vervangen 

- kozijn en deur zuidzijde M Schraal.  
- schilderwerk kozijnen/ramen 

westzijde g15 
M Plaatselijk afschilfering en verwe-

ring. 
Rekening houden met plaatselijk 
lichte houtrot beschieting en ter 
plaatse van verbindingen. 

 op termijn uitvoeren onder-
houdsbeurt 

- schilderwerk betimmering 
bakgoot g12 en 14 

S Dient gelijktijdig met zinken bekle-
ding vervangen te worden door 
meer duurzamer houtsoort. 

 

- overige buitenschilderwerk 
g12 en 13 

R   

Hellende daken hd07 en 08    
- opnieuw verbeterde Hol-

landse pannen 
R Plaatselijk zijn gebroken dakpannen 

door ons vervangen door niet goed 
passende dakpannen. Deze zouden 
bij gelegenheid door goed passende 
pannen vervangen kunnen worden. 

 

- betengeling en isolatiepla-
ten 

R Aan de vernageling van panlatten 
komt roestvorming voor. 
Zover te beoordelen functioneel. 

 

- zinken verholen goten hd07 
en 08 

R   

- bitumen stroken ter plaatse 
van bakgoten 

S De bitumen stroken ter plaatse van 
bakgoten is verweerd en verspreid 
gescheurd. 

 gelijktijdig met zinken bekleding 
vervangen door voetlood 

- zinken bekleding in bakgoot S Op enkele plaatsen is het zink door-
gesleten en zijn soldeernaden losge-
trokken. De uitloop aan de noordzij-
de is door onvoldoende omtrekspe-
ling in de gootbodem afgescheurd. 
Deze is door ons met kit hersteld. 

 op korte termijn vervangen zin-
ken bekleding 
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Diepe putcorrosie ter plaatse van de uitloop. 
 

- zinken afvoeren algemeen R   
- Velux dakramen in hd07 en 

08 
R Zijn verouderd. 

Het voetlood onder dakramen wordt 
dunner. 

 

- schoorsteen s01 R Aan de bakstenen kop zijn geen ge-
breken geconstateerd. 
Loketlood is in te grote lengte aan-
gebracht en zakt wat onderuit. 

 

Plat dak pd04    
- bitumineuze bedekking plat 

dak berging 
M Voor zover zichtbaar in verband met 

grindafdekking. 
Gezien kwaliteit van zinken deklijs-
ten is vervanging van bitumen op 
termijn wenselijk. 

 op termijn vervangen bitumen-
bedekking 

- zinken deklijst S Verschillende gesprongen solderin-
gen. Deze zijn door ons met een 
flexibele kit hersteld. Met het op 
termijn vervangen van de dakbe-
dekking dient dit vervangen te wor-
den. 

 gelijktijdig vervangen zinken 
deklijsten 

- muurlood S Verspreid scheurvormingen en los-
werking muurlood. 

 gelijktijdig vervangen muurlood 

Kosterswoning   

 
 

 

- constructieve toestand G Het interieur van de woning is niet 
geïnspecteerd. 

 

- onderhoudstoestand R   
- baksteen muurwerken R Scheurvorming in het metselwerk 

boven het zinken platje van de er-
ker. Is stabiel en behoeft voorlopig 
geen herstel. 

 

- kozijnen, ramen en deuren 
algemeen 

R In raamkozijn van erker komt plaat-
selijk houtrot/opstopwerken voor. 

 

- pleisterwerken algemeen R In de gepleisterde deuromlijsting 
noordzijde g23 komen lichte scheur-
vormingen voor. 

 

- buitenschilderwerk R   
Hellende daken hd15 t/m hd18    
- geglazuurde verbeterde G   
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Hollandse pannen alge-
meen 

- betengeling en bevestiging 
algemeen 

R   

- kepervorsten afwerkingen M Door het oproesten van de vernage-
ling zijn al diverse kepervorsten ge-
scheurd. 

Scheurvormingen kepervorsten door oproes-
ten vernageling. 
 

 gelijktijdig met vervangen zinken 
bakgoot gescheurde keper-
vorsten vervangen 

- zinken bakgoot M Diverse vooropstanden van de bak-
goot zijn onvoldoende doorgesol-
deerd, waardoor deze open trekken. 
ter plaatse van uitlopen komt al be-
hoorlijke putcorrosie voor. 

 vervangingstermijn zinken bak-
goot circa 6 jaar 

- zinken vergaarbak en uit-
loop zuidzijde 

S Is plaatselijk doorgesleten en door 
ons met kit waterdicht gemaakt. 

 gelijktijdig met bakgoot vervan-
gen uitlopen en vergaarbakken 

- geschilderde betonlijst on-
der zinken bakgoot 

G   

- zinken platje erker oostzijde 
pd08 

R Het platje is niet op afschot gelegd, 
er blijft ongeveer 2 cm water op 
staan waardoor bij opstuwing van 
wind water langs de gevel loopt. 
Het muurlood is foutief in gevel aan-
gebracht en is plaatselijk gescheurd. 

 

- Velux dakramen algemeen R   
- bitumineuze bedekking plat 

dak pd07 
G   

- muurlood pd07 G   
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