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Objectgegevens 
Objectnummer: 0982 
Debiteurennummer: 4044 
Object: Toren 
Gelegen te: Stinsenwei 16 te Harich 
Gemeente: De Fryske Marren 
Monumentnummer: R 15924 

 
 

Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 3 
Frequentie inspectie (maanden): 60 maanden 
Inspecties mogelijk vanaf (tijd): 8 uur 
Eigenaar / abonnee: Stichting Behoud Rijksmonumenten   
Contactpersoon: Dhr. J. de Vries     Telefoon: (0513) 43 63 40 

Wolsmastate 5 te Ouwsterhaule  
Sleuteladres: Mevr. Elgersma    Telefoon: (0514) 60 22 19 

It Heech 10 te Harich 
 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het interieur is goed toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is redelijk bereikbaar voor inspecties en matig bereikbaar voor 
reparaties.  

 
 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  W. Punter en D. Tolsma 
Datum inspectie: 6 november 2017 
Aantal uren (incl. reistijd): 10 uur 
 
Inleiding 
De inspectie heeft betrekking op de staat van onderhoud en de gebreken aan die delen van het object, die zichtbaar en op rede-
lijke wijze veilig bereikbaar zijn. Er wordt niet gecontroleerd op niet-zichtbare delen c.q. verborgen gebreken en er wordt geen 
asbestinventarisatie uitgevoerd. Het inspectierapport is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek on-
derhoud ter voorkoming van verval. 
Op onze website www.monumentenwachtfryslan.nl kunt u aanvullende informatie vinden, waaronder een onderhoudswijzer 
met infobladen en duurzaamheidtips.  
Voor uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om te informeren bij de gemeente of hiervoor een vergunnings- of mel-
dingsplicht geldt. 

 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
- 
 
Verwerkte materialen 
- 
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Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van het gebouw is goed. De onderhoudstoestand is eveneens goed.  

 
Belangrijkste aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische staat termijn 
    
 Herstel pleisterwerk dagkanten van galmborden en metselwerk 

binnenzijde boven galmborden. 
1.8/3.1 Matig 0-1 jaar 

 Herstel koningsstijl. 2.1.1 Matig 0-2 jaar 
 Opnieuw vastzetten verankering aan trekbalk. 3.2.1 Redelijk 0-2 jaar 
 Onderhoudsschilderwerk uitvoeren. 1.5/1.7.2/1.8 Redelijk 0-2 jaar 
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RUBRIEK  TOELICHTING HERSTELADVIES 0982 

     

1. GEVELS   
 

1.1  Funderingen   
 

Algemeen    
- funderingen G Voor zover waarneembaar en gezien de 

kwaliteit van het opgaande muurwerk. 
 

1.2  Gevels   
 

1.2.1  Baksteen 
   

Noord    
- metselwerk  G   
- voegwerk  G   

Oost    
- metselwerk G Lichte scheurvorming onder en boven 

de galmborden. 
 

- voegwerk G Verspreid over de gevel enkele uitgesle-
ten en openstaande voegen. 

 

Zuid    
- metselwerk G Bij de bovenste ankers onder de poes-

ters is lichte scheurvorming aanwezig. 
 

 

- voegwerk R Onder de spits plaatselijk plantengroei. 
Plantengroei begint op het grensvlak 
van voegmortel en baksteen, worteltjes 
groeien in de mortel en scheiden zuren 
af. Deze zuren tasten vervolgens het 
bindmiddel kalk en/of cement aan, 
waardoor de voegmortel los gaat zit-
tend en wegvalt. 

 

West    
- metselwerk G   
- voegwerk G   

Algemeen    
- tufsteen spekbanden R Meerdere stenen zijn gangbaar tot 

zwaar verweerd. Deze stenen zijn ver-
moedelijk niet hersteld vanuit esthe-
tisch en historisch oogpunt. 
 

 

- zandstenen waterlijsten R De profilering is verwaterd / bescha-
digd. Met name op de westzijde een 
zwaar beschadigd deel. Constructief zijn 
er geen directe gevolgen. 

 

1.5  Deuren, poortjes, toegangen   
 

Entree west     
- deuren G De deuren zijn bij de slotbouten licht 

beschadigd. 
 

 

- deurkozijn R Aan de binnenzijde tegen het metsel-
werk en ondereinden stijlen licht door 
houtrot aangetast. 

 Geen herstel noodzakelijk. 

- gehengen  G De gehengen zijn licht roestig. De slot-
bouten zijn licht geroest. 

 De slotbouten bij het eerstvol-
gende onderhoudsschilderwerk 
ontroesten en roestwerend behan-
delen. 
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     - gepleisterde tracering  R Plaatselijk beschadigd door zout uit-
bloei. 

 

1.7  Glas/schilderwerk   
 

1.7.1  Beglazing 
   

Boven deur west    
- gaaswerk G   

1.7.2 Schilderwerk 
   

Entree west    
- deuren R Plaatselijk lichte barstvorming, licht be-

schadigd en vuil verfwerk. 
 Plaatselijk bijwerken. 

1.8  Diversen   
 

Galmopeningen    
- galmborden G   
- schilderwerk R Zeer sterk vervuild en glansverlies.  Het schilderwerk schoonmaken en 

plaatselijk bijwerken. 
- vogelwering gemoffeld koper-

gaas 
G   

- zandsteen afzaten  R Verweerd. 
 

 

- pleisterwerk dagkanten M Met name aan de zuid-, west- en oost-
zijde loszittend, verzand en weggeval-
len pleisterwerk. Aan de zuid- en west-
zijde is het niet ondenkbaar dat er gro-
tere delen pleisterwerk naar beneden 
gaan vallen. 

 

 Losse delen pleisterwerk verwijde-
ren, schoonmaken en aanhelen 
met een geschikte pleistermortel. 
Eventuele stukgeraakte bakstenen 
vervangen door inboeten.  
Totaal 6 m2.   

Zuid    
- wijzerplaat / wijzers G   

2. DAKEN   
 

2.1  Kapconstructies   
 

2.1.1  Hout 
   

Spits    
- stalen trekstangen  G   
- verankeringen spits G   
- houten koningsstijl M Op meerdere plaatsen door houtrot en 

zwam aangetast. Met name bij bordes 
nr. 9, aan de onderzijde en aan de bo-
venzijde op de aansluiting met het met-
selwerk. Mogelijk stut het water bij 
harde wind bij het metselwerk op on-
der de loodaansluiting door of wordt 
het capillair omhoog gezogen tussen de 

 Op 2 plaatsen uitstukken aangetast 
hout tot maximaal ca.10 centime-
ter diepte (diepte aantasting).  

 Aanlassen boveneind koningsstijl 
en de loodaansluiting mogelijk ver-
beteren.  

 Na herstel de zwaar door vocht be-
laste delen bekleden met lood tot 
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     twee delen lood. 

 

op de bordessen/ vloeren.  

- ventilatie R Alleen via het trapgat is ventilatie mo-
gelijk. 

 

2.2  Dakbedekking   
 

2.2.6  Overig 
   

Baksteen metselwerk spits    
- metsel en voegwerk R De spits slaat door. Het voegwerk aan 

de buitenzijde geeft een goede indruk. 
Het metselwerk slaat echter door. Deze 
gebreken zijn nagenoeg structureel bij 
dergelijke gemetselde spits construc-
ties.  
Bij herstelwerkzaamheden accepteert 
men de vochtbelasting aan de binnen-
zijde van de spits en zorgt ervoor dat er 
geen gevolgschade kan optreden, door 
de inwendige constructie daarop aan te 
passen. De vloer aan de voet van de 
spits is met lood bekleed.  
Er is kans op vorstschade aan 
het metselwerk aan de buitenkant van 
de spits. Op de oostzijde tussen het 2e 
en 3e anker vanaf torenkruis zitten ver-
weerde stenen.  Op diverse plaatsen 
mos- en platengroei. Aan de binnen-
zijde is het pleisterwerk op enkele 
plaatsen weggevallen. 

 

2.3  Loodaansluitingen   
 

Algemeen    
- aansluiting boven spitsvloer G   

2.5  Dakopeningen   
 

2.5.4  Luiken 
   

Vlaggenluik    
- zink bekleed luik G Voorzien van een ventilatie opening.    

2.8  Diversen   
 

Bekroning spits    
- algemeen  Uitsluitend van afstand geïnspecteerd.  
- ijzeren kruis G   
- windvaan R Het verguldwerk is dof en bij het draai-

punt licht roestig. 
 

- loden muts R Egaal verweerd.  
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3. INTERIEUR   
 

3.0  Algemeen   
 

Totale indruk    
- interieur G Voor zover bereikbaar en zichtbaar zijn 

door ons in het constructieve gedeelte 
van het interieur geen ernstige of noe-
menswaardige gebreken geconstateerd 

 

3.1  Binnenwanden   
 

Binnenzijde gevels    
- metselwerk  R Boven de galmborden is scheurvorming 

aanwezig. Verspreid over de gevels is 
lichte scheurvorming aanwezig.  
Aan de zuidzijde boven het westelijke 
galmbord enkele loszittende stenen. 
 

 Het loszittende metselwerk herstel-
len doormiddel van inboeten. 
Totaal 1 m2.   

- voegwerk R Ter plaatse van de galmopeningen en 
verspreid in de toren is voegwerk licht 
uitgesleten. 

 

3.2  Dragende constructies/vloeren   
 

3.2.1 Dragende constructies 
   

Algemeen    
- trekbalken onder spitsvloer R Aan de zuidzijde is de 2e balk kop vanaf 

de westzijde in het muurwerk sterk 
door houtrot aangetast. Herstel is ech-
ter niet noodzakelijk aangezien de balk 
geen trekkrachten op hoeft te nemen 
en in het midden nog wordt onder-
steund. 

 

 Overwegen om de balk alsnog aan 
te lassen. 

- trekbalken onder nieuwere 
klokkenstoel 

G   

- trekbalken onder oude klok-
kenstoel 

R In het muurwerk licht door houtrot aan-
getast. Constructief echter nog wel vol-
doende. 
 

 

- trekbalken onder 2e verdieping R Naast de westelijke trekbalk is een ex-
tra balk aangebracht. De ankers zijn 
vastgezet aan de oude westelijke trek-
balk welke ter plaatse van het muur-
werk mogelijk door houtrot is aange-
tast. Het zuidelijke anker sluit niet aan 
op de balk waardoor deze een beperkte 
functie heeft. 

 Het zuidelijke anker aan de weste-
lijke trekbalk opnieuw bevestigen.  
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- trekbalken onder 1e verdieping R De zuidoostelijke balkkop is in het ver-

leden sterk door houtboorders aange-
tast. De constructie lijkt nog voldoende 
te zijn. 
 

 

- verankeringen balken G Tijdens de laatste restauratie hersteld. 
De ankers zijn voor zover waarneem-
baar ingewikkeld in vetband nadat deze 
ontroest en behandeld zijn. 

 

3.2.2  Vloeren 
   

Houten vloeren    
- algemeen G   

Loden vloeren    
- vloer onder spits G Voorzien van meerdere afvoeren.  De resten pleisterwerk wat naar 

beneden is gevallen met enige re-
gelmaat schoonmaken om aantas-
ting van het lood te voorkomen. 

- vloer onder luidklokken G Alleen ter plaatse van de galmborden is 
muurlood toegepast. 

 

Luik in vloer onder klokkenstoel    
- houtwerk G   
- zink G   

Betonnen vloer    
- begane grond G   

3.7  Binnenpleisterwerk   
 

3.7.1  Pleisterwerk 
   

Begane grond    
- pleisterwerk R In de rondboog scheurvorming, loszit-

tend en weggevallen pleisterwerk. 
 Herstel is niet noodzakelijk. 

Spits    
- pleisterwerk  R Plaatselijk een gedeelte weggevallen.  

3.9  Diversen   
 

Oude klokkenstoel     
- oorspronkelijke klokkenstoel 

eiken in museale opstelling 
R Op veel plaatsen is het houtwerk aan-

getast door houtborende insecten. Mo-
gelijk zijn enkele aantastingen nog ac-
tief. Delen zijn verweerd / vermolmd en 
uit elkaar gevallen. Door vele reparaties 
ziet het geheel er erg rommelig uit.  
De ijzeren verbindingen zijn sterk ge-
roest waardoor het houtwerk is ge-
scheurd. 
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     Nieuwere klokkenstoel    
- constructief/ onderslagen juk-

ken 
G    

- verankeringen G Nog wel aanwezig, maar niet construc-
tief. 

 

Klokken    
- ijzeren krukassen G   
- klokken G Van de grote klok is de slagrand bescha-

digd. Kleine klok diameter resp. 81 cm 
en de grote klok heeft resp. een diame-
ter van 96 cm. (p. Overney) 

 

- bevestigingen klok / as G   
- klepel met bevestiging aan 

kleine klok 
G   

- klepel met bevestiging aan 
grote klok 

G   

- slaghamer G   
- luidwielen G De bouten en moeren zijn licht geroest.  

Uurwerk    
- uurwerkkast  G   
- valkist uurwerk gewichten G   

4. DIVERSEN   
 

4.1  Technische installaties   
 

4.1.2  Bliksembeveiliging 
   

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

ging heeft uitsluitend betrekking op de 
uitwendige installatie.  

 Betreffende de juiste functionering, 
dient de installatie periodiek door-
gemeten te worden door een ge-
specialiseerd bedrijf. 

- leidingen met bevestigingen G Voor zover waarneembaar zijn geen 
ernstige gebreken geconstateerd. 

 

4.2  Bereikbaarheid en toegankelijk-
heid   

 

4.2.1 Interieur (toegankelijkheid) 
   

Oriëntatieverlichting    
- spits G   

Ladders en trappen    
- algemeen G   

Trapgaten en openingen    
- algemeen G   

Bordessen    
- algemeen G   
- bordessen in spits R De bordessen worden afgeschermd 

door de trekstangen. Hier zijn echter 
geen knieregels aanwezig. 

 De bordessen voorzien van kniere-
gels 

4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid) 
   

Goten en/of platte daken    
- spits X Het is niet mogelijk de spits aan de bui-

tenzijde te betreden. 
 Eén keer per 5 jaar met behulp van 

een hoogwerker de toren aan de 
buitenzijde inspecteren, eventueel 
kleine reparaties uitvoeren. 

    

 


