
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            
 

 
 

   
 
  INSPECTIERAPPORT 2014 
  objectnummer 0230 
  Klokkenstoel 
  Mirnserdijk 24  
  8573 WP  Mirns 

Monumentenwacht Fryslân 
Emmakade 59 
Postbus 137 
8900 AC Leeuwarden 
tel. 058-2157365 / fax 058-2157336 
info@monumentenwacht-fryslan.nl 
www.monumentenwacht-fryslan.nl 
Bezoekadres:Emmakade NZ (1e etage, 
rechts) 



 INSPECTIERAPPORT  objectnummer 0230 

 

  pagina 2 

Objectgegevens 
Objectnummer: 0230 
Debiteurennummer: 4044 
Object: Klokkenstoel 
Gelegen te: Mirnserdijk 24, 8573 WP  Mirns 
 Gemeente De Friese Meren 
Monumentnummer: 15925 
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd. 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  P.D. van Vliet 
Datum inspectie: 16 juni 2014 

 

Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 4 
Eigenaar/contactpersoon/ 
sleuteladres: 

Stichting Behoud Monumenten Gemeente 
Gaasterlân-Sleat 
t.a.v. De heer De Vries 
A. Stellingwerfstraat 4 
8561 CL  Balk 

telefoon  : 0514 - 60 36 14 

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.  
 
Materialen op locatie 
Geen. 
 
Materialen om mee te nemen 
Vet en olie om de luidas te smeren. 
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Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van de klokkenstoel is goed. De onderhoudstoestand is ook goed.  
Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het object gelijk blijft. 
Dit is een gevolg van het feit dat er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd.  

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische 

staat 
termijn 

Klokkenstoel    
 Schilderwerk schoonmaken / bijwerken. 1.7.2/2.2.6 n.v.t. 0-1 jaar 
 Voegwerk en afdekplaat herstellen. 1.1 matig 1-3 jaar 
Baarhokje    
 Buitenschilderwerk bijwerken / behandelen. Houtrot herstellen. 1.5/1.7.2 

2.8 
matig 0-1 jaar 

 Metselwerk, voegwerk en ankers herstellen. 1.2.1/2.1.1 matig 1-3 jaar 
 
Bijlagen 
Geen. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
● Een van de panlat gezakte dakpan van het baarhuisje is goed gelegd en met een panhaak vastgezet. 
● Een ontbrekende nokvorst is aangebracht. 
● De lagers van de luidas zijn gesmeerd. 
 
Verwerkte materialen 
● Rvs panhaak. 
● Een machinaal vervaardigde oude holle nokvorst; uit onze voorraad. 
● Vet. 
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1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Poeren klokkenstoel    
- metselwerk G   
- voegwerk M Het voegwerk is aan de achterzijde 

van de poeren uitgespoeld. 
 Bij gelegenheid het voegwerk 

zorgvuldig herstellen. 
- hardsteen afdekking R De plaat aan de westzijde is ge-

scheurd, wellicht als gevolg van de 
druk van de staander.  

 De scheur afdichten met repara-
tiemortel, zodat er geen water in 
het muurwerk kan dringen en er 
vervolgschade kan optreden. 

Baarhokje    
- metselwerk fundering G Voor zover waarneembaar en ge-

zien de kwaliteit van het opgaande 
muurwerk. 

 

1.2  Gevels   

 

1.2.1  Baksteen 
   

Baarhokje    
- metselwerk M Naast het kozijn is het muurwerk 

gescheurd door het roesten van ko-
zijnankers.  
In de topgevels is het muurwerk licht 
gescheurd en zijn enkele delen met-
selwerk wat losgeraakt. 
Lichte scheuren zichtbaar bij de an-
kers van de trekbalkjes. 
In de ventilatieopening (staande 
strekken met open voegen) in de 
achtergevel ontbreekt een steen. 
 

 
Ontbrekende baksteen van ventilatieopening. 

 

 Herstel door te voegen en losse 
delen muurwerk in te boeten. 

 Het is van belang de kozijnan-
kers te vervangen om grotere 
schade te voorkomen. 

- voegwerk van / onder ver-
snijding langs maaiveld 

S Het voegwerk van – / onder - en op 
de versnijding is uitgesleten. Stenen 
zijn hierdoor verwaterd / stukgeraakt 
Een enkele steen ontbreekt. 

 Zorgvuldig herstel voegwerk. 
Enkele stenen vervangen / weer 
aanbrengen door inboeten. 

- overig voegwerk R Verspreid is voegwerk licht uitgesle-
ten / open. In de topgevels is het 
voegwerk wat uitgesleten / losge-
raakt en weggevallen. 
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1.5  Deuren, poortjes, toegangen   

 

Baarhokje    
- deur  R Een kraaldeel is aan het ondereinde 

gescheurd waarlangs enige houtrot 
is ontstaan. 

 Houtrot wegsteken bij onder-
houdsschilderwerk. 

1.7  Glas/schilderwerk   

 

1.7.2 Schilderwerk 
   

Klokkenstoel    
- schilderwerk G De verflaag is wat vervuild. 

Van een enkel ondereinde va n een 
staander is de verf gebladderd. 

 Het regelmatig schoonmaken 
van het schilderwerk verhoogt 
de duurzaamheid van het verf-
systeem. Op termijn worden 
door schoonmaakwerkzaamhe-
den dus kosten bespaard. 

Baarhokje    
- deur en kozijn R Ondereinde kozijnstijl is gebladderd. 

Ondereinden deur is licht gescheurd 
/ schraal. 

 Bijwerken. 

- windveren S De verflaag is verschraald / ge-
scheurd. 

 Herstel houtrot windveren ach-
tergevel (rubriek 2.8). 

- dekveren R Schraal.  

1.8   Diversen   

 

Constructie klokkenstoel    
- staanders  G   
- liggers G   
- schoren G   
- makelaars G   

Luiwerk    
- eikenhouten luidas G   
- luidklok G   
- bevestiging klok aan as G   
- luidstok G   
- oog aan luidstok t.b.v. touw R Geroest. Het luidtouw ontbreekt, 

wellicht om overlast te voorkomen. 
 

- klepel G   
- bevestiging klepel G   

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Schilddak klokkenstoel    
- kapconstructie G   
- verankeringen R Geroest. 
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Zadeldak baarhokje    
- muurplaten M Het uiteinde van een muurplaat bij 

de achtergevel is door houtrot aan-
getast. Vermoedelijk elders ook 
aangetast. 

 Nog te behouden. 

- trekbalkjes R Bij de oplegging op muren door 
houtrot aangetast. Voor zover zicht-
baar nog wel voldoende draagkrach-
tig. 

 

- balkankers S Sterk door roest aangetast.  
 

 
Ankers sterk geroest. 

 De ankers demonteren ontroes-
ten en roestwerend behandelen. 
Wellicht moeten enkele ankers 
worden vervangen.  

- spantjes G   

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.2  Dakpannen 
   

Zadeldak baarhokje    
- dakbeschot G OSB plaat.  
- panlatten en folie G   
- rode oude holle dakpannen G   
- oude holle nokvorsten G 

 
Ontbrekende vorst is door ons weer aange-
bracht. 

 

2.2.6  Overig 
   

Schilddak klokkenstoel    
- gepotdekselde houten delen G   
- schilderwerk M Verspreid gebladderd (onthechting 

verflaag). Vervuild. 
 

 
Gebladderde verf. 

 
 
 

 Bijwerken / behandelen schil-
derwerk. 
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2.3  Loodaansluitingen   

 

Schilddak klokkenstoel    
- hoekkeperlood R De vernageling is door roest aange-

tast en overschilderd. 
 

2.8  Diversen   

 

Schilddak klokkenstoel    
- pironnen plaatstaal G   

Zadeldak baarhokje    
- windveren achtergevel M Door houtrot aangetast.  Vervangen. 
- windveren voorgevel G   
- dekveren G Deze zijn wel recent vervangen.  
- makelaars G   

4. DIVERSEN   

 

4.2  Bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid   

 

Bereikbaarheid    
- algemeen G Gezien de huidige eisen van de ar-

beidsinspectie – en de veiligheidsuit-
rusting van Monumentenwacht Frys-
lân – zijn de klokkenstoel en het 
baarhuisje op veilige wijze door ons 
te inspecteren en te repareren. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


