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E E R S T E   V L O E R
ca. 5095+

B E G A N E   G R O N D
peil 

NIEUW   O N D E R S L A G F R A M E    3e    V L O E R
ca. 17805+

peil 

ingeneste strijkbalk 190 x 350 mm met lood en 
spiraal mat tuissen het metselwerk

eiken balk 270 x 350 mm met oplegging 220 mm. 
Inkassingen in het metselwerk te maken. 
Opleggingen rondom vrijhouden in het metselwerk 
en opleggen op lood N30 (bitumenverf en 
patineerolie).

eiken balk 75 x 250 mm

schotel ankers, voorzien van Denzoband

onderliggende onderslag onder koningsstijl
onderliggende vloerbalklaag

valkist(24.80.02.01) gevuld met zand 
gemixt met gebroken dakpannen

balkkop aanlassen en anker vernieuwen

uurwerk: volgens specificaties Kuipers

huidig trapgat dichten met materiaal als 
bestaand

E E R S T E  B O R D E S
ca. 2550+

V I E R D E   V L O E R
ca. 21355+

v Zinken vloerbekleding verwijderen.
Nieuwe loden vloerbekleding, nhl 35 in 4 vlakken, 
gelegd op Spiraalmat Gridsec.
In de hoeken minimaal 4 
condensafvoeren/ventilatievoorzieningen ø150 mm 
te maken. De condensdrup moet eigenlijk niet op 
onderliggende houtkonstructies vallen.

v

v v

Rondom vloer, loden afdekslabbe, nhl 20, minimaal 
10 cm in het metselwerk aanbrengen. Spiraalmatr 
Gridsec tussenvoegen.

Rondom vloer, loden afdekslabbe, nhl 20, minimaal 
10 cm in het metselwerk aanbrengen. Spiraalmatr 
Gridsec tussenvoegen.

voet koningsstijl inkorten i.v.m. aantasting. Voet 
verankeren met pen vanaf onderzijde vloer. 

Platte Grenen balken 96x246 mm i.v.m. 
roevensysteem t.b.v. loden bekleding en het niet 
hoeven inkrozen van de Koningsspil. Balken 
afdekken met loodslabben nhl 35.

Platte Grenen balken 96x246 mm i.v.m. 
roevensysteem t.b.v. loden bekleding en het niet 
hoeven inkrozen van de Koningsspil. Balken 
afdekken met loodslabben nhl 35.

vloerhout rondom 5 cm vrij van metselwerk 
t.b.v. ventilatie

nieuwe raveelbalkkonstructie (afm. bes.)

eiken balk 270 x 350 mm met oplegging 220 mm. 
Opleggingen rondom vrijhouden in het metselwerk 
en opleggen op lood N30 (bitumenverf en 
patineerolie).

stabilisatieverband (twee schoren en één drukker) 
kokers 80.80.5 met kop- en voetplaat van 
L120.120.10 mm thermisch verzinkt

minimale ruimte tussen muurwerk en balk 50 mm

ingeneste strijkbalk 190 x 350 mm met lood en 
spiraal mat tuissen het metselwerk

Met rvs draadeinden M20 voorzien van volgplaten 
dik 10 mm; de klokkenstoel aan het eiken frame 
verankeren. Tussen alle lagen ter plaatse van elke 
draadeindverbinding rvs-kramplaten.

Met rvs draadeinden M20 voorzien van volgplaten 
dik 10 mm; de klokkenstoel aan het eiken frame 
verankeren. Tussen alle lagen ter plaatse van elke 
draadeindverbinding rvs-kramplaten.

D E R D E    V L O E R
ca. 17805+

luikgat ca 1100 x 1100 mm met nieuwe luiksparing 
met afneembaar deksel; e.e.a. met 4 rsv 
kistluiksloten fixeren

Met rvs draadeinden M20 voorzien van volgplaten 
dik 10 mm; de klokkenstoel aan het eiken frame 
verankeren. Tussen alle lagen ter plaatse van elke 
draadeindverbinding rvs-kramplaten.

Nieuwe loden vloerbekleding nhl 35 in 8 vlakken, 
gelegd op Spiraalmat Gridsec. Het lood op de 
einden ca. 10 cm omhoog doorzetten tegen 
metselwerk en "roevenbalken", met tussenvoeging 
van de spiraalmat. Voor elk vlak een 
afwateringsspuwer naar buiten door een galmgat. 
Minimaal 4 ventilatievoorzieningen ø150 mm te 
maken voor onderliggende ruimte. 

v Rondom vloer, loden afdekslabbe, nhl 20, minimaal 
10 cm in het metselwerk aanbrengen/inboeten. 
Spiraalmat Gridsec tussenvoegen.

Platte Grenen balken 96x246 mm i.v.m. 
roevensysteem t.b.v. loden bekleding, max. lengtes 
lood en het niet hoeven inkrozen van de 
Klokkenstoel-bokken. Balken afdekken met 
loodslabben nhl 35.

Rondom vloer, loden afdekslabbe, nhl 20, minimaal 
10 cm in het metselwerk aanbrengen/inboeten. 
Spiraalmat Gridsec tussenvoegen.

Rondom vloer, loden afdekslabbe, nhl 20, minimaal 
10 cm in het metselwerk aanbrengen/inboeten. 
Spiraalmat Gridsec tussenvoegen.

Platte Grenen balken 96x246 mm i.v.m. 
roevensysteem t.b.v. loden bekleding, max. lengtes 
lood en het niet hoeven inkrozen van de 
Klokkenstoel-bokken. Balken afdekken met 
loodslabben nhl 35.

Oude vloerhout verwijderen en vloer voorzien van 
nieuw vloerhout, dik 38 mm i.v.m. grotere 
overspanning. Vloerhout vrijhouden van het 
metselwerk. Nieuwe trap- en luiksparing 
aanbrengen, beide met luik bekleed met lood. T.b.v. 
ventilatie spiraalmat, ventilatiegaten rond ø25 mm 
te boren.

Nieuwe loden vloerbekleding nhl 35 in 8 vlakken, 
gelegd op Spiraalmat Gridsec. Het lood op de 
einden ca. 10 cm omhoog doorzetten tegen 
metselwerk en "roevenbalken", met tussenvoeging 
van de spiraalmat. Voor elk vlak een 
afwateringsspuwer naar buiten door een galmgat. 
Minimaal 4 ventilatievoorzieningen ø150 mm te 
maken voor onderliggende ruimte.

v
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Nieuwe loden vloerbekleding nhl 35 in 8 vlakken, 
gelegd op Spiraalmat Gridsec. Het lood op de 
einden ca. 10 cm omhoog doorzetten tegen 
metselwerk en "roevenbalken", met tussenvoeging 
van de spiraalmat. Voor elk vlak een 
afwateringsspuwer naar buiten door een galmgat. 
Minimaal 4 ventilatievoorzieningen ø150 mm te 
maken voor onderliggende ruimte.

nieuw te maken sparing met afsluitbaar 
scharnierend deksel 
Nieuwe loden vloerbekleding nhl 35 in 8 vlakken, 
gelegd op Spiraalmat Gridsec. Het lood op de 
einden ca. 10 cm omhoog doorzetten tegen 
metselwerk en "roevenbalken", met tussenvoeging 
van de spiraalmat. Voor elk vlak een 
afwateringsspuwer naar buiten door een galmgat. 
Minimaal 4 ventilatievoorzieningen ø150 mm te 
maken voor onderliggende ruimte.

4 stuks balken bij de oplegging aanlassen i.v.m. 
houtrot

nieuw te maken hangend thermisch verzinkt bordes 
met hekwerk, conform besteksparagraaf 32.20. 
Vloer van thermisch verzinkt stalen DEJO rooster. 
Maatvoering in het werk op te nemen.

eiken balk 75 x 250 mm

trapgat verplaatsen (nieuwe raveelkonstructie / oude 
gat dichtzetten) en voorzien van thermisch verzinkt 
traphek

huidige trapgat te dichten met materiaal als bestaand

nieuw hekwerk rondom trapgat met 
luiksparing t.b.v. klok

nieuwe luiksparing t.b.v. klok in vloer 

sparing in vloer voor uurwerkgewichten 
voorzien van hekwerk

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

nieuw te maken  thermisch verzinkt stalen bordes 
met hekwerk. Maatvoering in het werk op te nemen.

aluminium steekladder

A

A

aluminium steekladder

aluminium steekladder vrijhouden van luikgat klok

B

B

E

F

F

G

F

G

H

G

verankering bordes aan bestaand metselwerk

T W E E D E   V L O E R
ca. 11045+

I. III.II.

huidige vloersparing dichten met materiaal als 
bestaand

vloer rondom 5 cm vrijmaken van het metselwerk 
t.b.v. ventilatie

nieuw te maken  hekwerk met doorvalbeveiliging 
rondom trapgat

nieuw te maken vloerluik t.b.v. luidklok, vormt met 
trapgat een vloersparing voor de klok
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K L O K K E N S T O E L
ca. 17805+

IV. V. VI.

klok Ø 960 mm klok Ø 810 mm

aangetaste delen van bok vervangen

luidaskonstrukties volgens opgave Kuipers

Aangetast metsel- en voegwerk tussen 
muurdammen en rond galmgaten herstellen met 
steen als bestaand; scheuren inboeten

ca. 20 posities vervallen opleggingen klokkenstoel, 
steens dichtmetselen met nieuw metselwerk 
(22.10.02)

ca. 20 posities vervallen opleggingen klokkenstoel, 
steens dichtmetselen met nieuw metselwerk 
(22.10.02)

stabilisatiestangen t.b.v. bokken, rvs ø30 mm. 4 
stuks, bijvoorbeeld met band om middeste bok.
stabilisatiestangen t.b.v. bokken, rvs ø30 mm. 4 
stuks, bijvoorbeeld met band om middeste bok.

bestaande jukken, rondom inkorten (5 cm voor het 
metselwerk afzagen) en tijdelijk demonteren
bestaande jukken, rondom inkorten (5 cm voor het 
metselwerk afzagen) en tijdelijk demonteren
bestaande jukken, rondom inkorten (5 cm voor het 
metselwerk afzagen) en tijdelijk demonteren

koppelbalk inkorten aan beide zijden (en tijdelijk 
demonteren)

koppelbalk inkorten aan beide zijden en verplaatsen
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D O O R S N E D E   T O R E N S P I T S
ca. 31265+

vlaggenmastluik te controleren op 
waterdichtheid en voldoende 
ventilatie-doorvoer.
verrotte multiplexdorpel verwijderen en 
aanvullen met specis.

verankering nalopen en behandelen*

T W E E D E   T A F E L M E N T
ca. 28695+

Tafelment en reling vervangen, conform 
bestek.
Vloerhout rondom 5 cm vrijhouden en 
alleen rvs-bevestigingsmiddelen te 
gebruiken.

verankering nalopen en behandelen*

vlaggenmast bedienen op de bestaande manier

ruimte vrijhouden i.v.m. het heisen en 
kantelen van de vlaggenstok.

T W E E D E  B O R D E S
ca. 8045+

verankering bordes aan bestaand metselwerk

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

D E R D E  B O R D E S
ca. 13910+

vlaggenmast bedienen op de bestaande manier

E X T R A   T A F E L M E N T
ca. 24030+

Vijf stuks aangetaste trekstangen van hout 
vervangen door rvs 50 x 50 mm.

ruimte vrijhouden i.v.m. het heisen en 
kantelen van de vlaggenstok.

Tafelment en reling vervangen, conform 
bestek.
Vloerhout rondom 5 cm vrijhouden en 
alleen rvs-bevestigingsmiddelen te 
gebruiken.
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E E R S T E   T A F E L M E N T
ca. 26265+

ruimte vrijhouden i.v.m. het heisen en 
kantelen van de vlaggenstok.

Extra Tafelment met reling invoegen, 
conform bestek.
Vloerhout rondom 5 cm vrijhouden en 
alleen rvs-bevestigingsmiddelen te 
gebruiken.

vlaggenmast bedienen op de bestaande maniervlaggenmast bedienen op de bestaande manier

verankering nalopen en behandelen*
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MAATVOERING TE CONTROLEREN

uitvoering

Stichting BMG A. Stellingwerfstraat 4, 8561 CL Balk
Restauratie Interieur Toren Herv. Kerk te Harich
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verankering trekstangen d.m.v. UNP 100
thermish verzinkt;trekstang voorzien van
M16 draadeind en zelfborgende bouten

verankering trekstangen d.m.v. UNP 100
thermish verzinkt;trekstang voorzien van
M16 draadeind en zelfborgende bouten

stripstaal =/= 10.75

stang Ø 20 met draadeind M16 aan
onderzijde

dejo-roosters

stripstaal =/= 4.40 gaten M6  verzonken
h.o.h. 250 mm

UNP 100 voorzien van vastgelaste
kopplaat =/= 10 mm met gaten voor

ankerboutverbinding M16 zelfborgend

stang Ø 12 in het werk gelast

stang Ø 12 in het werk gelast
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aluminium ladder RAL 7016

stripstaal =/= 10.75

trekstang Ø 20 met draadeinden M16
stang Ø 20 met draadeind M16 aan 
onderzijde

UNP 100 met gat Ø 21 mm voor trekstang;
boutverbinding M16 zelfborgend UNP 100 voorzien van vastgelaste 

kopplaat =/= 10 mm met gaten voor 
ankerboutverbinding M16 zelfborgend

ladder aan vloer verankeren

35

dejo-roosters

verankering trekstangen d.m.v. UNP 100 
thermish verzinkt;trekstang voorzien van 
M16 draadeind en zelfborgende bouten

leuning met gat Ø 21 mm voor trekstang;
verbinding in het werk vast te lassen

15°a 25º

PRINCIPE STALEN BORDESSEN schaal 1: 10


