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Objectgegevens 
Objectnummer: 1673 
Debiteurennummer: 4044 
Object: klokkenstoel 
Gelegen te: Tsjerkehofleane 2, Ruigehuizen 
 Gemeente De Friese Meren 
Monumentnummer: 15931 
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: Stichting Behoud Monumenten Gemeente 

De Friese Meren  
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 om mee te nemen 
Vetspuit om de luidas mee te smeren. 
 

 
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 gebouw vooruit gaat. 
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 / behandelen. 1.8/2.2.6 

4.4 
slecht 0-1 jaar 

 Herstel hoekkeperlood. 2.3 n.v.t. 2-5 jaar 
 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
● De lagering van de luidas is gesmeerd. 

 
Verwerkte materialen 
Vet. 
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1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Poeren of klippen    
- metsel- en voegwerk G Langs het maaiveld is enig / mini-

maal open voegwerk aanwezig. 
 

- beton afdekking poeren G   
- coating beton afdekking G   

1.8  Diversen   

 

Constructie    
- houten staanders G Goede ventilerende aansluiting op 

de klippen. 
 

- verankeringen aan poeren G   
- houten constructie overig G De door houtrot aangetaste ligger 

van het dwars geplaatste juk is met 
kunsthars hersteld. Ook de ligger 
waar de makelaar van de kap op 
rust is met kunsthars hersteld. 

 

- schilderwerk R Bij enkele verbindingen is de 
verflaag gebladderd. 

 De in weer en wind staande 
klokkenstoelen moeten tijdig 
worden onderhouden. Verder 
adviseren wij het schilderwerk 
regelmatig schoon te maken. Dit 
verhoogt de duurzaamheid van 
het verfsysteem. 

Luiwerk    
- eiken luidas inclusief opleg-

ging  
G   

- luidstok met touw G   
- luidklok met klepel G   
- bevestiging klok aan as G   
- bevestiging klepel G   

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Helmdak    
- tafelement G   
- kapconstructie G   
- makelaar R De makelaar is (boven de gepotdek-

selde dakbedekking) licht gescheurd 
/ verweerd. 

 

- verankeringen G  
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2.2  Dakbedekking   

 

2.2.6  Overig 
   

Helmdak    
- gepotdekselde houten delen G De houten delen zijn verweerd en 

vertonen lichte scheurtjes. Enkele 
delen staan hol. 

 Tijdig onderhoudsschilderwerk  
uitvoeren. 

- bevestigingen (schroeven) 
houten delen 

R Door roest aangetast.  

- schilderwerk S Gescheurd en gebladderd. 
 

 
Schilderwerk verkeert in slechte staat. 

 Behandelen. 

2.3  Loodaansluitingen   

 

Helmdak    
- hoekkeperlood R Het lood vertoont enkele scheurtjes.   Gescheurde delen vervangen. 

2.8  Diversen   

 

Bekroning    
- ijzeren kruis G   
- bevestiging kruis G   
- loden muts G   
- windvaan verguld G   

4. DIVERSEN   

 

4.2  Bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid   

 

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

beidsinspectie – en de veiligheidsuit-
rusting van monumentenwacht Frys-
lân – is de klokkenstoel op veilige 
wijze door ons te inspecteren en te 
repareren. 

 

4.4 Hekwerken/toegangshekken 

   

Toegang kerkhof    
- houten hek G   
- betonpalen G   
- duimen R Geroest.  
- schilderwerk R Vuil, plaatselijk gebladderd.  Schoonmaken en bijwerken. 

   
 
 
 

 

 


