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Objectgegevens 
Objectnummer: 0634 
Debiteurnummer: 4325 
Object: Toren op begraafplaats Westermeer 
Gelegen te: Geert Knolweg 4 

8501 MK Joure 
 Gemeente De Fryske Marren 
Monumentnummer: R 18207 
Bouwjaar of periode 1550 
Oorspronkelijke functie: 03 Kerkelijke gebouwen 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  J. Binnema en P.D. van Vliet 
Datum inspectie: 10-09-2015 en 01-10-2015 
  

 
Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 3 
Frequentie inspectie (maanden): 1 x per 2 jaar 
Inspecties mogelijk vanaf (tijd): 08.00 uur 
Eigenaar/abonnee: De Fryske Marren 

Postbus 101  
8500 AC  Joure 

   
   

Contactpersoon: Dhr. Lanting  telefoon  : 140514 (geen kengetal) 
   

Sleuteladres: Beheerder begraafplaats  
Dhr. R. Hoekstra 

telefoon  :  (06) 51 63 21 66 
   

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet het gebouw aan de eisen. 
 
Locatie bus 
Parkeren bij de toren 
 
Materialen om mee te nemen 
Inventaris inspectiebus. 
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Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van de toren is matig. De onderhoudstoestand is ook matig. 
   

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische  

staat 
termijn 

Toren op begraafplaats Westermeer    
� Regelmatig toren schoonmaken. 2.1.1  Regelmatig. 
� Herstellen metsel- en voegwerk. Herstellen ankers. 1.2.1/3.2.1 Slecht 0-2 jaar 
� Herstellen fundering. 1.1 Matig 0-2 jaar 
� Herstellen pleisterwerk. 1.3 Matig 0-2 jaar 
� Herstellen door houtrot aangetaste onderdelen. 1.4.2/1.8 Redelijk 0-2 jaar 
� Herstellen onderdelen entree. 1.5 Matig 0-2 jaar 
� Uitvoeren schilderwerk. 1.7.1 Slecht 0-2 jaar 
� Vervangen begazing. 1.8 Matig 0-2 jaar 
� Houtrot aangetaste onderdelen herstellen/vervangen. 2.1.1 Matig 0-2 jaar 
� Verdekken dakvlakken. 2.2.2/2.3 Matig 0-2 jaar 
� Ontroesten en behandelen of vervangen spuwers. 2.4.2 Matig 0-2 jaar 
� Ontroesten en behandelen goten. 2.4.1 Redelijk 0-2 jaar 
� Vervangen kozijn. Vervangen loodbekleding/aansluitingen. 

Vervangen dakbeschot. 
2.5.1 Slecht 0-2 jaar 

� Ontroesten en behandelen dakraam.. 2.5.3 Matig 0-2 jaar 
� Vervangen luik en herstellen loodaansluiting. 2.5.4 Redelijk 0-2 jaar 
� Ontroesten en behandelen bekroning. Vervangen loden muts. 2.8 Matig 0-2 jaar 
� Inboeten metselwerk. 3.1 Matig 0-2 jaar 
� Aanlassen/vervangen houtwerk. 3.2.1 Matig 0-2 jaar 
� Vervangen vloerdelen. 3.2.2 Matig 0-2 jaar 
� Herstellen binnen pleisterwerk. 3.7.1 Matig 0-2 jaar 
� Herstellen vervangen/onderdelen van klok/klokkenstoel 3.9 Matig 0-2 jaar 
� Ontroesten en behandelen ijzeren profielen. 3.9 Matig 0-2 jaar 
� Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen. 4.2. Slecht 0-2 jaar 
    

 
Uitgevoerde werkzaamheden  
● Dakpannen herlegd. 
● Kapotte scheerpan vervangen. 
● Goten schoongemaakt. 
● Kapotte vorsten vervangen. 
 
 
Verwerkte materialen 
3 gesmoorde Hollandse dakpannen. 
3 r.v.s. panhaken. 
2 nokvorsten met bevestigingsmateriaal. 
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1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Algemeen    
- fundering M De toren is geleidelijk verzakt.  

Met name de fundering aan de 
westzijde bevat veel loszittend met-
selwerk. Scheurmeters aanwezig, 
deze zijn niet door ons aangebracht.  

� Herstellen fundering. 
� Loszittend metselwerk opnieuw 

opmetselen. 

1.2  Gevels   

 

1.2.1  Baksteen 
   

Algemeen    
- metselwerk M Verspreid over de gevels zijn stenen 

stukgeraakt / verpulverd.  
Tevens zijn op diverse plaatsen ste-
nen losgeraakt. Aan de westzijde is 
het muurwerk in sterke mate verti-
caal gescheurd. Het muurwerk is 
plaatselijk gescheurd. Vermoedelijk 
mede veroorzaakt door het roesten 
van de ankers en door het roesten 
van de stalen spuwers. Door het 
roesten van de muurduimen van de 
deuren is het muurwerk zowel bin-
nen als buiten stukgeraakt. 

 
Scheurvorming. 

� Gehele renovatie van het met-
sel- en voegwerk uitvoeren. 

� Alle losse delen metselwerk 
verwijderen / scheuren inboeten 
en niet dicht voegen; Rondom 
de scheuren metselwerk verwij-
deren (een steen aan beide zij-
den) en nieuwe stenen inboeten. 
Het is hierbij van belang stenen 
van eenzelfde kwaliteit (hard-
heid, textuur, formaat en kleur) 
toe te passen. De stenen “vol en 
zat” vermetselen zodat weer een 
constructief geheel met het om-
ringende muurwerk ontstaat. 
Hierna het voegwerk herstellen 
met een aan de  bestaande 
voeg aangepaste voegmortel. 
Inboeten:  
- Westzijde.    Ca. 25 m² 
- Noordzijde.   Ca.   5 m² 
- Oostzijde.     Ca.   5 m² 
- Zuidzijde.      Ca.   5 m² 

- voegwerk M Plaatselijk is het voegwerk (diep) 
uitgesleten. 
Ook van afzaten en waterlijsten is 
het voegwerk uitgesleten. Bij/onder 
de galmborden plaatselijk planten- 
en mosgroei.  

 
Plantengroei. 
 

� Herstellen voegwerk als be-
staand.  
- Westzijde.   Ca. 48 m² 
- Noordzijde.  Ca. 48 m² 
- Oostzijde.    Ca. 48 m² 
- Zuidzijde.     Ca. 72 m² 
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- muurankers S De meeste ankers zijn in het muur-
werk sterk door roest aangetast  
Een aantal ankers is  in het verleden 
vervangen en verkeren in een rede-
lijke staat.  
Enkele schotels ontbreken.  

� De aangetaste ankers demonte-
ren, ontroesten en roestwerend 
behandelen. Het in te metselen 
deel moet met vethoudend band 
worden omwikkeld.                  
43 stuks 

� Vermoedelijk moeten enkele an-
kers worden vervangen. 
 

- waterlijsten op geledingen R Op enkele plaatsen stukgeraakt. 
Voegwerk is uitgesleten. 

� Herstellen bij de gehele renova-
tie van het metsel- en voegwerk. 

- afzaten S Het voegwerk is uitgesleten en los-
zittend metselwerk. 

 
Open voegwerk. 

� Idem. 

1.3 Buitenpleisterwerk   

 

Algemeen    
- pleisterwerk velden M Op enkele plaatsen is het pleister-

werk los, verzand, gescheurd en 
weggevallen. Zout uitbloei op het 
pleisterwerk. 
De wapeningsfolie is op diverse 
plaatsen zichtbaar.  

� Herstellen na de gehele renova-
tie van het metsel- en voegwerk. 
Herstel: 
- Westzijde. Ca.  5 m² 
- Zuidzijde.  Ca. 10 m² 

1.4  Vensters   

 

1.4.2  Hout 
   

Oostzijde    
- kozijn en raam R Voor zover waarneembaar, in ver-

band met de bereikbaarheid. De 
scharnieren zijn sterk geroest.  

� De scharnieren demonteren, 
ontroesten en roestwerend be-
handelen of vervangen door 
exemplaren als bestaand. 

Westzijde    
- kozijn  R De onderdorpel is aan de onderzijde 

door houtrot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 

� Houtrot tot aan het gezonde ge-
deelte uitfrezen en uitvullen met 
een twee componenten kunst-
hars. 

- luiken G  
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- gehengen / duimen R De plaatduimen zijn roestig. � Bij het onderhoudsschilderwerk 
de scharnieren demonteren, ont-
roesten en roestwerend behan-
delen. 

1.5  Deuren, poortjes, toegangen   

 

Oostzijde    
- deuren R Scheurvorming in de panelen. De 

weldorpel is aan de onderzijde licht 
door houtrot aangetast.  

� Herstellen met een twee com-
ponenten kunsthars bij het on-
derhoudsschilderwerk. 

- schuifgrendel deur M Sterk geroest en één kram ont-
breekt. 

� De schuif demonteren, ontroes-
ten en roestwerend behandelen. 

� De oude kram verwijderen en 
een nieuwe kram plaatsen. 

- gehengen / duimen M De duimen zijn met name in het 
muurwerk roestig.  

� De duimen demonteren, ont-
roesten en roestwerend behan-
delen. 

- ijzeren bevestigingen (ha-
ken) bovenlicht 4 stuks 

M Plaatselijk zeer roestig in het met-
selwerk. 

� Ontroesten en behandelen.       
4 stuks 

1.7  Schilderwerk   

 

1.7.2 Schilderwerk 
   

Algemeen    
- vuil schilderwerk  Het regelmatig schoonmaken van 

het schilderwerk verhoogt de duur-
zaamheid van het verfsysteem. 

� Regelmatig schoonmaken 

Oostzijde    
- deuren S Glansverlies, bladderend, barstvor-

ming, afkrijting. Plaatselijk roest door 
de verflaag en kaal hout. 

� Uitvoeren schilderwerk. 

- kozijn en raam S Kaal hout, barstvorming, glansver-
lies en afkrijting. Ook de stopverf is 
gescheurd. 

� Uitvoeren schilderwerk. 

Westzijde    
- kozijn en luiken S Barstvorming, bladderend, glansver-

lies, kaal hout en afkrijting.  
� Uitvoeren schilderwerk.. 

1.8  Diversen   

 

Galmopeningen    
- galmborden R Het hout is licht gescheurd / ver-

weerd. Enkele delen zijn door hout-
rot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 

� De door houtrot aangetaste de-
len vervangen.  

� De scheuren bijwerken met een 
tweecomponenten kunsthars bij 
het onderhoudsschilderwerk. 

- schilderwerk R Bladderend, glansverlies, barstvor-
ming en afkrijting. Plaatselijk ver-
vuild door vogels.  

� Uitvoeren schilderwerk. 

- begazing M Op enkele plaatsen beschadigd / 
stuk (smalle begazing). Grove bega-
zing is goed. 

� Nieuw gaas aanbrengen. 
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2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Tentdak    
- top tentdak M Met name in het hoogste deel van 

de constructie zijn aantastingen van 
boktor zichtbaar. Vermoedelijk zijn 
diverse aantastingen actief.  Op de 
zuidwestzijde lekkage. 
Ook zijn houtrot aantastingen aan-
wezig:  

• Een dekbalk over een spant 
is aangetast. 

• Hoekkeperbalken zijn aan-
getast. 

• Sporen zijn aangetast. 

• Liggers boven het hoogste 
bordes zijn aangetast. Eén 
is uit de verbinding geraakt. 

 
Lekkage. 

� De kapruimte schoon maken, 
waardoor nieuwe / nog aanwe-
zige aantastingen beter zicht-
baar worden.  

� De door houtrot aangetaste de-
len herstellen. Ook kunnen dan 
de gebreken aan de scheerpan-
nen, vorsten en de loden muts 
worden hersteld (zie rubriek 
2.2.2 en 2.8). 

- muurplaten R Delen muurplaat zijn vernieuwd.  
De oudere delen zijn licht aangetast 
door houtrot en houtborende insec-
ten. De muurplaat aan de zuidwest-
zijde en noordoostzijde in de hoek 
door houtrot aangetast. 
Voor nader onderzoek zijn er borin-
gen in de muurplaten uitgevoerd. 
Resultaten zijn ons niets bekend. 

� De door houtrot aangetaste de-
len tot het gezonde hout verwij-
deren en aanlassen.                
Ca. 6 m¹ 

- sporen R Langs de dakvoet zijn de sporen 
met een schuine liplas hersteld / 
aangeheeld. Deze liplas kan echter 
geen grote krachten opvangen. 

 

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.2  Pannen 
   

Tentdak    
- dakbeschot R Langs de dakvoet en langs de hoek-

kepers is het dakbeschot door hout-
rot aangetast. Tevens is enige aan-
tasting van boktor zichtbaar. 

� Bij het verdekken van de dak-
vlakken de aangetaste delen 
verwijderen en vervangen. 

- panlatten R De vernageling van panlatten zijn 
door roest aangetast. 

� De dakvlakken verdekken.      
Ca. 120 m² 

- oude holle dakpannen G In panhaken. Enkele kleine delen 
afgebroken. 
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- scheerpannen langs kepers M De scheerpannen hangen enigszins 
los in panhaken.  
Met name nabij de top van het tent-
dak zijn de scheerpannen losgeraakt 
/ stuk. Enkele zijn vastgezet met na-
gels welke door roest zijn aangetast. 
Hierdoor scheuren de scheerpannen 
en vallen ze weg. De aansluiting 
scheerpannen / hoekkepers is niet 
geheel dicht. Hierdoor treedt houtrot 
op aan dakbeschot en ruiters. 

� Vervangen/herstellen bij verdek-
ken dakvlakken. 

- oude holle hoekkeper-
vorsten 

M Door het roesten van de bevestigin-
gen raken de hoekkepervorsten 
stuk.  

� Vervangen/herstellen bij verdek-
ken dakvlakken. 

2.3  Loodaansluitingen   

 

Tentdak    
- voetlood R Op een enkele plaats gescheurd, 

waardoor houtrot aantasting in het  
onder gelegen dakbeschot en muur-
plaat kan ontstaan. 

� Bij het verdekken van de dak-
vlakken het lood vervangen. 
Gebruik maken van 25 ponds 
lood. 

2.4  Goten en hemelwaterafvoeren   

 

2.4.1  Goten 
   

Bakgoten    
- ijzeren goten / beton R De goot is door roest aangetast. Bij 

enkele stuiknaden is lichte lekkage 
zichtbaar. De voering in de goot is 
plaatselijk gescheurd. Doordat de 
toren is scheef gezakt, blijft er op de 
westzijde water in de goot staan. 

� De goot herstellen bij het her-
stellen van het metsel- en 
voegwerk. 

2.4.2  Hemelwaterafvoeren   
 

Spuwers    
- spuwers aan bakgoten M Met name aan de oostzijde sterk 

door roest aangetast. Het metsel-
werk aan de oostzijde wordt door 
het roesten van de spuwer opgetild. 

� De spuwers demonteren, ont-
roesten en roestwerend behan-
delen of vervangen door RvS 
exemplaren. 

2.5  Dakopeningen   

 

2.5.1  Dakkapellen 
   

Als toegang tot dak    
- luik G   
- gehengen van luik R Roestig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� De gehengen demonteren, ont-
roesten en roestwerend behan-
delen. 
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- kozijn S Op diverse plaatsen houtrot aantas-
ting, zoals onderdorpel, bovendorpel 
en rechter stijl.  

 
Bovendorpel en stijl door houtrot aangetast. 

� Het gehele kozijn vervangen.  
90 x 90 cm.  

- schilderwerk algemeen M Zeer vuil, barstvorming, glansverlies, 
afkrijting en plaatselijk bladderend. 
Er is in het verleden over de houtrot 
aantasting heen geschilderd zonder 
de houtrot aantasting te behandelen. 

� Uitvoeren schilderwerk. 

- loodbekleding M Het lood is reeds met bitumen gere-
pareerd. Plaatselijk zijn geroeste 
onverdekte vernageling zichtbaar.  

� Bij het verdekken van de dak-
vlakken het lood geheel vervan-
gen. 

- loodaansluitingen S De aansluiting van het lood op het 
hout is onvoldoende ver doorgezet 
waardoor het kozijn aan de boven-
zijde kan inwateren.  

� Bij het verdekken van de dak-
vlakken het lood geheel vervan-
gen. 

- zijwangen en dakbeschot S Door zwam aangetast. 

 
Zwam aantasting. 

� De aangetaste delen vervangen. 
Ca. 0.5 m² hout vervangen. De 
delen zijn 22 cm breed. 

2.5.3  Dakramen 
   

Algemeen    
- ijzeren dakraam M Door roest aangetast. De stopverf is 

gescheurd, los en ontbrekend. 
� Het dakraam bij het verdekken 

van de dakvlakken demonteren, 
ontroesten en roestwerend be-
handelen. 

2.5.4  Luiken 
   

Tentdak    
- trespa luik nabij top R Licht beschadigd en algengroei.  � Bij het verdekken van de dak-

vlakken vervangen door zink wat 
beter past bij monumentale 
kerkgebouwen. 

- loodaansluitingen rond luik R Plaatselijk licht gescheurd. � Vervangen bij het verdekken 
van de dakvlakken. 
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2.8  Diversen   

 

Bekroning    
- ijzeren bekroning M Plaatselijk sterk door roest aange-

tast.  
� Demonteren, ontroesten en 

roestwerend behandelen. 
- loden muts om makelaar M Het lood ziet er rommelig uit. Enkele 

bevestigingen zijn niet meer over-
dekt door trotseerloodjes. De verna-
geling van het lood is sterk geroest.  

� De loden muts vervangen. 

- windvaan R Het bladgoud ontbreekt. De wind-
vaan is op uiteinde verbogen. 

� Bij de behandeling van de be-
kroning en loodaansluiting de 
windvaan opnieuw laten vergul-
den. 

    

3.  INTERIEUR   

 

3.0  Algemeen   

 

Interieur    
- algemeen  Voor zover bereikbaar en zichtbaar 

zijn door ons in het constructieve 
gedeelte van het interieur enkele 
ernstige en noemenswaardige ge-
breken geconstateerd. 

 

3.1  Binnenwanden   

 

Binnenzijde buitengevel    
- metselwerk / voegwerk M Op meerdere plaatsen is het muur-

werk gescheurd. Plaatselijk zijn de-
len metselwerk losgeraakt. 
Bij de scheurvorming zijn meerdere 
meetpunten geplaatst, de resultaten 
zijn ons niet bekend. Volgens de 
beheerder worden de scheuren 
steeds groter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� De scheurvorming inboeten.  
Ca. 20 m² 



 

G = goed R = redelijk M = matig S = slecht  pagina 11 

Rubriek  Toelichting  
 

Hersteladvies                           0634    
Toren 

3.2  Dragende constructies/vloeren   

 

3.2.1 Dragende constructies 
   

Algemeen    
- trekbalken / onderslagen M Van meerdere balken zijn de opleg-

gingen door houtrot aangetast. En-
kele zijn compleet weg. 
Strijkbalken langs de zuidelijke gevel 
zijn tevens door houtrot aangetast. 
De balken van de eerste verdieping 
en de balken in de ruimte hierboven 
verkeren, voor zover zichtbaar, in 
wat betere staat. 
Eén sleutelstuk boven de klokken-
vloer ontbreekt en één sleutelstuk zit 
los. Voor nader onderzoek zijn er 
boringen in de balk(opleggingen) 
uitgevoerd. Hierover is ons verder 
niets bekend. Verspreid mogelijk ac-
tieve aantasting houtborende insec-
ten aanwezig.  

 
Ontbrekend sleutelstuk. 

� De door houtrot aangetaste on-
derdelen tot het gezonde verwij-
deren en aanlassen, eventueel 
geheel vervangen. 

� Bij het bestrijden van de houtbo-
rende insecten in de kapcon-
structie (rubriek 2.1.1) adviseren 
wij deze onderdelen nader te 
onderzoeken en zo nodig (pre-
ventief) te behandelen.  
- Zoldervloer :                      

ca. 4 balkkoppen aanlassen 
en 2 complete balken ver-
vangen. 

- Begane grond:                        
3 balkkoppen aanlassen.  

 
Door houtrot aangetast. 

- verankeringen balken S De meeste ankers zijn in het muur-
werk sterk door roest aangetast (een 
aantal ankers zijn in het verleden 
vervangen en verkeren in een rede-
lijke staat.  
Enkele schotels ontbreken. Zie ook 
rubriek 1.2.1 

� De aangetaste ankers demonte-
ren, ontroesten en roestwerend 
behandelen. Het in te metselen 
deel moet met vethoudend band 
worden omwikkeld. 

� Vermoedelijk moeten enkele an-
kers worden vervangen.  

- verankeringen door (ver-
moedelijk) kistwerk 

S Met name de ankers door het kist-
werk van de westgevel zijn sterk ge-
roest / doorgeroest. Meerdere an-
kers hebben hierdoor geen functie 
meer. 

� Vervangen.  
- westzijde 5 stuks 
- oostzijde 4 stuks. 

� Overige ankers eventueel ont-
roesten en behandelen.          
Ca. 5 stuks 

- trekstangen M Met name in het muurwerk door 
roest aangetast. Ter hoogte van 1e 
verdieping is een gedeelte trekstang 
verlengd/vervangen 

� De trekstangen demonteren, 
ontroesten en roestwerend be-
handelen. 

3.2.2  Vloeren 
   

Begane grond vloer    
- beton G   

Eerste verdieping    
- houten vloerdelen M De vloer zakt plaatselijk door. Enke-

le delen zijn verweerd, met name 
aan de zuidwestzijde.  
 
 
 

� Nieuwe vloerdelen aanbrengen. 
Ca. 5 m² 
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Vloer ter hoogte van de klok    
- houten vloerdelen M De vloer zakt plaatselijk door. Bij de 

klok zijn enkele delen verweerd. De 
balk op de noordzijde onder de vloer 
is vermoedelijk niet zwaar genoeg.   

� Nieuwe vloerdelen aanbrengen. 
Ca. 5 m² 

Overige    
- houten vloerdelen R Oude vloerdelen.  

3.7  Binnenpleisterwerk   

 

3.7.1  Pleisterwerk 
   

Algemeen    
- pleisterwerk M Het pleisterwerk is grotendeels 

weggevallen, gescheurd en plaatse-
lijk holklinkend.  

� Het is niet noodzakelijk dit bij 
restauratie weer aan te brengen. 

3.9  Diversen   

 

Klok    
- eiken klokkenstoel R De stoel is met name bij de verbin-

dingen door bonte knaagkever aan-
getast. Een deel van de klokkenstoel 
is niet veilig bereikbaar. 
Voor zover waarneembaar zijn de 
aantastingen niet meer actief. 

� Met enige regelmaat controleren 
op mogelijke activiteit van hout-
borende insecten.  

- houten luidwiel R Vernageling is door roest aangetast. 
Een plank van het wiel is gebroken. 

 
Plank van wiel is gebroken. 

� Nog geen herstel noodzakelijk. 

- houten luidas R In het midden gescheurd (lengte).  
- klok G   
- bevestiging klok aan as M Roestig. � De bevestiging demonteren en 

vervangen door RvS. 
- klepel met bevestiging R Roestig. Het draaipunt is gesleten. � Nog geen herstel noodzakelijk. 

Ter hoogte van klok    
- ijzeren profielen tegen gevel M De ijzeren profielen, onder andere 

ter ondersteuning van de balklaag, 
zijn sterk geroest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� De profielen demonteren, ont-
roesten en roestwerend behan-
delen, eventueel vervangen 
door r.v.s.   2 stuks. 
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Rubriek  Toelichting  
 

Hersteladvies                           0634    
Toren 

    

4. DIVERSEN   

 

4.1  Technische installaties   

 

4.1.2  Bliksembeveiliging 
   

Algemeen    
- installatie  N.B. De inspectie van de bliksembe-

veiliging heeft uitsluitend betrekking 
op de uitwendige installatie. Betref-
fende de juiste functionering, dient u 
de installatie periodiek te laten 
doormeten door een gespecialiseerd 
bedrijf. 

 

- leidingen en bevestigingen R   

4.2  Bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid   

 

4.2.1 Interieur (toegankelijk-
heid) 

   

Verlichting    
- algemeen G   

Bordessen/trapgat openingen    
- algemeen S Er ontbreken leuningen.  � Leuningen  aanbrengen. 

 
Ladders    
- houten M Oude ladders in de toren aanwezig. 

Op diverse plaatsen zijn de ladders 
in het verleden aangetast door 
houtworm. De sporten zijn plaatselijk 
diep ingesleten en ze zitten plaatse-
lijk los. 

� Enkele oude ladders vervan-
gen/herstellen.. 

Luiken    
- algemeen G   

Vervuiling    
- algemeen S De toren is vervuild door stof, kada-

vers en rommel. Zie rubriek 2.1.1. 
 

� Om een veilige en vooral goede 
inspectie mogelijk te maken is 
het noodzakelijk de toren 
schoon te maken en schoon te 
houden. 

4.2.2 Exterieur (bereikbaar-
heid) 

   

Klimhaken    
- algemeen G   

Veiligheidsogen    
- algemeen G   
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Foto Blad 

  

Westzijde Noordzijde 

  

  

Oostzijde Zuidzijde 

 
 


