
Koningstijl

fixatiespil

Grondhout 96x246 t.b.v. "roeven" 
lodenvloerbekleding

loden bekleding nhl 35

spiraalmat

plaatselijk nieuw vloerhout

lodenpijp ø150 mm t.b.v. ventilatie en 
afvoer van het water wat door het 
stenen dak komt.

Lood nhl 25 met spiraalmat achter 
Eikenbalk. Lood behandelen met 
bitumenverf en patineerolie.

Loden spuwer

bij oplegging plaatselijk een 
rvs-kramplaat
bij oplegging plaatselijk een 
rvs-kramplaat
bij oplegging plaatselijk een 
rvs-kramplaat

bij oplegging plaatselijk een 
rvs-kramplaat

loden bekleding nhl 35loden bekleding nhl 35

Bij 3e en 4e vloer lood nhl 20 rondom, 
minimaal halfsteens inboeten in het 
metselwerk.

bij oplegging plaatselijk een 
rvs-kramplaat
bij oplegging plaatselijk een 
rvs-kramplaat

Grondhout 96x246 t.b.v. "roeven" 
lodenvloerbekleding

t.b.v. ventilatie spiraalmat en afvoer 
condensvocht onder lodenbekleding, 
ventilatiegaten boren in het vloerhout

spiraalmat

AANLASSEN KONINGSSTIJL MET SPIL

Het slechte deel van de Koningstijl verwijderen.
De Koningsstijl te zetten op de nieuwe blokken t.b.v. de roeven 
in de lodenvloerbekleding.
De Koiningsstijl van onderaf fixeren met een spil.

Koningsstijl behandelen tegen zwamaantstingen.
Aangetast hout uithalen en voorzien van nieuw hout.

LODEN VLOERBEKLEDING (3e EN 4e VLOER)

De nieuwe Eikenvloervelden in voor loodgeschikte vlakken 
verdelen met platte balken 96x246 mm. Het lood, nhl 35 
behandelen met patineerolie en waarnodig met bitumenverf. 
Onder het lood en tegen de opstaande kanten, een 8 mm dikke 
spiraalmat Grid sec® van KLÖBER aanbrengen. Vloerhout 
rondom 25 mm los houden van metselwerk en doorvoeren, 
tevens ventilatiegaten te boren in het vloerhout, zodat de 
spiraalmat kan ademen. 
De balken -ala roevensysteem- ook afdeken met lood nhl 35. 
Rondom in het metselwerk een loden, nhl 20 afdekslabbe in het 
metselwerk inkrozen. Tien centimeter diep.

8 spuwers en 2x 4 buizen ø150mm aanbrengen van lood, nhl 
35. 

Grondhout is aan elke zijde circa 2 cm 
minder breed, dan Koningsstijl of 
Bokken klokkenstoel

D O O R S N E D E   N O O R D - Z U I D D O O R S N E D E   W E S T - O O S T

peil = bk betonvloer bk stoep 190+

bk eerste vloer ca. 5095+

bk tweede vloer ca. 11045+

bk derde vloer ca. 17805+

bk vierde vloer ca. 21355+

bk 1e tafelment ca. 26265+

bk 2e tafelment ca. 28695+

bk eerste vloer ca. 5095+

bk tweede vloer ca. 11045+

doorsnede torenspits ca. 31265+

voet van de spits rondom voorzien van een loden
afdekslabbe; e.e.a. voldoende in het bestaande

metselwerk inkrozen

bk derde vloer ca. 17805+

bk vierde vloer ca. 21355+

bk 1e tafelment ca. 26265+

bk 2e tafelment ca. 28695+

doorsnede torenspits ca. 31265+

bk derde bordes  13910+

nieuwe verlichting  aanbrengen, een spatwaterdichte 
" Bully" inclusief een dubbele wcd op elke vloer
voeding via: drie aderige gewapende grondkabel. 
Zie voor exacte beschrijving,besteksparagraaf 70.10

RENVOOI:

bestaand metselwerk kloostermop

bestaand metselwerk tufsteen

bestaand metselwerk rooswinkel 

RVS verankering M20

RVS verankering 

v ventilatiegat en waterafvoer ø 150 mm

bestaande betonvloer

ventilatie 5 cm rondom vloeren vrijhouden van metselwerk

bk tweede bordes ca. 8045+

bk eerste bordes 2550+

Alle ruimtes dienen voldoende te worden geventileerd. 

koppelbalk verplaatsen

vloer bekleden met lood nhl 35

luidaskonstruktie aanpassen door systeem met vliegende 
klepel, volgens opgave Kuipers

nieuwe eiken strijkbalk 190 x 350 mm

rvs verankering M 20 met volgplaten dik 10 mm en
kramplaat tussen verbinding

nieuwe eiken balken 270 x 350 mm

stabilisatiestangen rvs ø30 mm

stabilisatiestangen rvs ø30 mm 

uurwerk herstellen en 
verbeteren volgens opgave Kuipers

onderste deel gelamineerder koningsstijl vervangen

aangetaste trekstangen van hout vervangen door 
gemoffeld rvs 50 x 50 mm

eiken balk 75 x 250 mm

nieuwe vloer dik 38 mm van grenenhout, bekleden met lood 
nhl 35, conform andere beschrijvingen. Overig nieuw 
vloerhout, dik 32 mm.

vlaggenmast-luik te controleren op 
waterdichtheid en en voldoende 
ventilatie doorvoer.

speklagen van tufsteen

kast uurwerk

rondom vloer 5 cm vrijhouden, i.v.m. ventilatie van toren

nieuwe valkist gevuld met zand gemixt met dakpanscherven

kabels gewichten uurwerk vernieuwen

rondom vloer 5 cm vrij houden tussen metselwerk en vloer

8 loden spuwers

balkeinden 5 cm van af muurwerk afkorten en verwijderen;
gaten in metselwerk aanhelen met afwijkende kleur steen

balkeinden 5 cm van af muurwerk afkorten en verwijderen;
gaten in metselwerk aanhelen met afwijkende kleur steen

uitgemetselde bogen tpv knik in 
metselwerk

aangetaste trekstangen van hout vervangen door 
gemoffeld rvs 50 x 50 mm
aangetaste trekstangen van hout vervangen door 
gemoffeld rvs 50 x 50 mm
aangetaste trekstangen van hout vervangen door 
gemoffeld rvs 50 x 50 mm

onderste deel gelamineerde Koningstijl inkorten

stabilisatiestangen rvs ø30 mm 

ladderboom door laten lopen

koppelbalken aan muurzijde 5 cm inkorten; 
inkassingen dichten met steen in afwijkende kleur

rvs verankering M 20 met volgplaten dik 10 mm en 
kramplaat tussen verbinding

"Niet meer functionele" bestaande  klokkenstoel 
conserveren, conform bestek

raveelbalkkonstructie; maatvoering als bovenste balklaag

vloer met lood bekleden

nieuwe eiken balk 75 x 250 mm

nieuwe eiken strijkbalk 190 x 350 mm

rondom voorzien van een loden afdekslabbe; e.e.a.
voldoende in het bestaande metselwerk inkrozen

rvs verankering M 20 met volgplaten dik 10 mm
 en kramplaat tussen verbinding

lood N 25 tussen muurwerk en strijkbalk

stabilisatiestangen (2 schioren en 1 drukker) koker
80.80.5 met kop- en voetplaat van L120.120.10 mm

thermisch verzinkt

luidaskonstruktie volgens opgave Kuipers

onderstel bestaande klokkenstoel

nieuwe luiksparing met houten luik t.b.v. klok

ballkeinden aanlassenballkeinden aanlassenballkeinden aanlassen

rvs verankering M20 met volgplaten dik 10 mm en kramplaat 
tussen verbinding

nieuwe eiken balken 270 x 350 mm

nieuw te maken trapgatsparing met draaibaar luik

DUBBELE RELING, § 24.40.03

nieuwe tafelementen naar 
voorbeeld bestaande

nieuw luikgat met draaibaar luik; luik afsluiten met kistslot

nieuw "open" trapgat te maken

rekening houden met luiksparing grootste 
klok en trapsparing; 
trapsparing voorzien van een hekwerk

nieuw trapgat te maken

nieuw balkhout van eiken, maatvoering als 
bestaand (ca.240 x 240 mm)

aluminium ladders, thermisch verzinkte 
bordessen en traphekken, conform H32.
aluminium ladders, thermisch verzinkte 
bordessen en traphekken, conform H32.
aluminium ladders, thermisch verzinkte 
bordessen en traphekken, conform H32.

Bordes moet vermoedelijk nog wat omlaag, om een 
goede schuinte van de bovenste lader te krijgen!

onderste deel gelamineerde Koningstijl inkorten

vloer bekleden met lood nhl 35

nieuw te maken trapgatsparing met draaibaar luik

principe zaklijn klok: 1100  bepaald maatvoering!

uurwerk herstellen volgens rapport Kuipers

lood N 25 tussen muurwerk en strijkbalk

trapgat voorzien van doorvalbeveiliging

verlichting en elektra aanpassen, conform 
besteksparagraaf 70.10. Posities in het werk vooraf 
nog even nalopen met de directie.

nieuw te maken  thermisch verzinkt bordes met 
hekwerk, conform besteksparagraaf 32.20. 
Maatvoering in het werk op te nemen.

bk eerste bordes 2550+

bk tweede bordes 8045+

bk derde bordes 13910+

nieuw te maken  thermisch verzinkt bordes met 
hekwerk, conform besteksparagraaf 32.20. 
Maatvoering in het werk op te nemen.

1814
1818
1853

bordes aan muurwerk verankeren

principe zaklijn klok: 1100  bepaald maatvoering!

bordes aan muurwerk verankeren
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bk extra tafelment ca. 24.030+ bk extra tafelment ca. 24.030+
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hekwerk in het werk bepalen

verankering bordes aan bestaand muurwerk
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MAATVOERING TE CONTROLEREN

uitvoering
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