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Objectgegevens 
Objectnummer: 0629 
Debiteurennummer: 4325 
Object: Klokkenstoel 
Gelegen te: J. Veldstraweg 85,  

Ouwster Nijega 
Gemeente: De Fryske Marren 
Monumentnummer: 13248 
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  J. Binnema 
Datum inspectie: 22-09-2015 
  

 

Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 4 
Frequentie inspectie (maanden): 24 
Eigenaar/abonnee: Gemeente De Fryske Marren 

Postbus 101 
8500 AC  Joure 

   
   

Contactpersoon: De heer Lanting tel.nr. : 140514 
   
   

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.  
 
Locatie 
Parkeren op de oprit aan het einde van de laan naar de klokkenstoel. 
 
Materialen om mee te nemen 
Normaal materiaal uit de inspectiebus. 
 

 
Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van de klokkenstoel is slecht. De onderhoudstoestand is redelijk.   

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
Onderdelen Rubriek technische 

staat 
termijn 

Klokkenstoel    
 Stabiliteit klokkenstoel waarborgen. 1.8 Slecht z.s.m. 
 Vervangen door houtrot aangetaste onderdelen. 1.8/2.1.1 Matig. 0-1 jaar 
 Bijwerken schilderwerk (is net uitgevoerd maar onvoldoende). 1.8/2.2.6 Redelijk 0-1 jaar (garantie?) 
 Vervangen luidtouw. 1.8 Matig 0-1 jaar 
 Aangetaste delen vervangen. 2.2.6 Matig 0-1 jaar 
    

 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
● Overleg met de schilders. 
 
Verwerkte materialen 
Geen. 
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1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Klokkenstoel    
- zwerfkeien  G   

1.8  Diversen   

 

Constructie klokkenstoel    
- stabiliteit S Er is ruimte ontstaan tussen drie 

schoren / staanders en de zwerf-
keien. De klokkenstoel zakt om naar 
het oosten. 

 
Ruimte tussen staanders en zwerfkeien. 

 Spoedig herstel / waarborgen 
stabiliteit. 

 De open ruimten tussen staan-
ders en veldkeien opvullen. Wel-
licht extra afschoren van de 
klokkenstoel. 

Constructie klokkenstoel    
- houten constructie alge-

meen 
R Verspreid is houtrot aangetroffen.  

Diverse houtrot aantastingen zijn op-
gevuld met een kunsthars. Veelal 
raakt rondom dergelijke reparaties 
het houtwerk op termijn wederom 
(en omvangrijker)  aangetast. 
Er is enige ruimte ontstaan in verbin-
dingen van constructie onderdelen. 

 Vervangen aangetaste delen. 

- staanders algemeen R De ondereinden van enkele staan-
ders zijn licht door houtrot aange-
tast. Een ondereinde is gescheurd / 
gespleten. 

 

- staander oostelijke M Bij las door houtrot aangetast.  
- staander westelijke R Las staat open.   
- staander noordoostzijde  In behandeling. 

 
Door houtrot aangetast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De staander ligt al klaar naast 
de klokkenstoel.  

 
Staander ligt naast de klokkenstoel. 
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- staander noordwestzijde M Bij de las en bij kapschoor door 
houtrot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 

 

- verticale staander oost R Door houtrot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 

 

- staander zuidoostzijde R Plaatselijk licht door houtrot aange-
tast. 

 

- dekbalk R Op de zuidoostelijke zijde door hout-
rot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 

 

- liggers  R Plaatselijk door houtrot aangetast.  
- schilderwerk R Plaatselijk bladderend en barstvor-

ming. Enkele delen zijn geschuurd 
en schoongemaakt, maar niet ge-
verfd. 

 
Bladderend schilderwerk. 

 Uitvoeren schilderwerk (Garan-
tie?. 

 
Bladderend schilderwerk. 

- verankeringen G  
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Luidwerk    
- luidklok R Geen mooie zuivere klank. Mogelijk 

een scheurtje o.i.d. in de klok. 
 Controle door specialist. 

- luidas G   
- bevestiging klok aan as G   
- luidstok G   
- luidtouw M Gesleten nabij de bevestiging aan 

de luidstok en aan de onderzijde. 
 Vervangen touw. 

- klepel met bevestiging G   
    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Helmdak klokkenstoel    
- algemeen  Enigszins scheefgezakt.  
- liggers onder spantjes G Plaatselijk aangetast door houtrot. 

Nog te behouden. 
 

- eiken spantjes R De fraaie oude spantjes zijn wat ver-
weerd en licht door rot aangetast. 
Het hout is tevens wat gespleten.  

 

- makelaar R Dit is recent dik in de verf gezet. 
Enige ruimte op de verbinding met 
de dekbalk over het juk. 

 Bij gelegenheid ondereinde aan-
lassen en weer hechten aan de 
dekbalk. 

- ankers aan onderconstructie R Geroest.  Op termijn / bij gelegenheid de-
monteren en behandelen tegen 
roest. 

- kapschoren naar constructie 
stoel 

R Enkele (met name noordelijke  en 
westelijke schoren) zijn aan het on-
dereinde gescheurd en aangetast 
door houtrot. 
De draadnagels door de verbindin-
gen (aan de staanders) zijn, met 
name aan de noord- en noordoost-
zijde door roest aangetast. 

 
Roestige vernageling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Op termijn de aangetaste scho-
ren vervangen. De bevestigin-
gen vervangen. 

 
Door houtrot aangetast. 
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2.2  Dakbedekking   

 

2.2.6  Overig 
   

Helmdak    
- gepotdekselde houten delen M “Recent” geschilderd.  

Er is een aantasting van zwam aan-
wezig. Het potdekselwerk is langs 
hoekkeper zuidoostzijde plaatselijk 
door houtrot aangetast. Ook bij 
scheuren zijn de houten delen gerot. 

 
Zwam aantasting. 

 Aangetaste delen vervangen. 

- schilderwerk R Behalve de sierbetimmering op de 
zuidzijde, is aan de onderzijde kap 
bladderend. 

 Bijwerken schilderwerk. 

2.3  Loodaansluitingen   

 

Helmdak    
- hoekkeperlood G   

2.8  Diversen   

 

Bekroning klokkenstoel    
- ijzeren bekroning G   
- windvaan G   
- loden muts G   

    

4. DIVERSEN   

 

4.2  Bereikbaarheid en toegankelijk-
heid   

 

4.2.1 Interieur (toegankelijk-
heid) 

   

Algemeen    
- interieur  Niet van toepassing  

4.2.2 Exterieur (bereikbaar-
heid) 

   

Dakvlakken    
- algemeen G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


