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Objectgegevens 
Objectnummer: 0542 
Debiteurennummer: 4325 
Object: Klokkenstoel en baarhokje 
Gelegen te: Schoterweg 11,  

8462 TE  Rotstergaast 
Gemeente: De Fryske Marren 
Monumentnummer: 20851 
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  J. Binnema 
Datum inspectie: 21-09-2015 
Totaal aantal uren: 3,50 manuren 

 

Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 4 
Frequentie inspectie (maanden): 18 
Eigenaar/abonnee: Gemeente De Fryske Marren 

Postbus 101  
8500 AC Joure 

   
   

Contactpersoon: De heer Lanting tel.nr. : 140514 
   

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
De klokkenstoel is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.  
 
Locatie bus 
Bus parkeren op de straat voor de klokkenstoel. 
 
Materialen om mee te nemen 
Normaal materiaal uit de inspectiebus. 
 

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

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
Onderdelen rubriek technische 

staat 
termijn 

Klokkenstoel    

 Vervangen door houtrot aangetast houtwerk. 1.8 Matig 1-3 jaar 
 Schilderwerk schoonmaken en behandelen. 2.2.6 Redelijk 0-2 jaar 
    
Baarhokje    
 Vervangen/herstellen venster. 1.4.2 Slecht 0-1 jaar 
 Uitvoeren schilderwerk. 1.7.2 Slecht 0-1 jaar 
 Vervangen door houtrot aangetaste onderdelen. 2.8 Slecht 0-1 jaar 
 Bestrijden houtworm. Verdekken dakvlakken. 2.2.2 Redelijk 0-2 jaar 
 Herstellen metsel- en voegwerk. 1.2.1/3.0 Slecht 0-2 jaar 
 Ontroesten en behandelen ankers. 1.2.1 Slecht 0-2 jaar 
 Behandelen hekwerk. 4.4 Redelijk 1-3 jaar 
    

 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
● Enkele uitgezakte dakpannen herlegd. 
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Rubriek  Toelichting  
 

Hersteladvies                         0542   
Klokkenstoel  

1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Algemeen    
- beton klippen G   
- stroppen / ankers R Plaatselijk licht roestig.  

1.8  Diversen   

 

Constructie    
- algemeen / constructief M In het oude hout is er bij scheuren 

en verbindingen houtrot aanwezig. 
Verbindingen staan open. Door deze 
gebreken kan water gemakkelijk in 
het hout dringen en houtrot / zwam 
veroorzaken.  

 
Noordwestelijke staander houtrot aantasting.. 

 Vervangen aangetast houtwerk. 

 
Noordwestelijke staander. 

- oude staanders M In de oude staanders is er bij verbin-
dingen en scheuren houtrot aantas-
tingen aanwezig. Ook enkele onder-
einden zijn aangetast door houtrot. 

 
Zuidoostelijke staander houtrot aantasting. 

 
Westelijke staander houtrot aantasting. 

- nieuwere staanders (bil-
linga) 

G   

- makelaars R De oostelijke is plaatselijk licht door 
houtrot aangetast. 

 

- liggers / koppelbalken G   
- schoren / korbelen G   
- draadeinden lage verbindin-

gen 
G De draadeinden van de verbindin-

gen lager in de klokkenstoel zijn van 
roest vast staal. 
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Hersteladvies                         0542   
Klokkenstoel  

- draadeinden en nagels hoge 
verbindingen 

R Plaatselijk roestig. 

 
Roestig. 

 Bij herstel van houtrot deze  
draadeinden ook door roest vast 
staal vervangen. 

- schilderwerk  Van de oude houten delen is de ver-
laag zeer schraal. Plaatselijk vuil 
verfwerk en kaal hout.  

 Vermoedelijk is er voor gekozen 
om de klokkenstoel niet meer te 
schilderen. 

Luiwerk    
- luidklok G De ijzeren onderdelen zijn licht ge-

roest. 
 

- houten luidas G   
- bevestiging klok aan as R Licht geroest.  
- klepel met bevestiging G   
- luidstok met touw G   

    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Algemeen    
- spanten en makelaar G   

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.6  Overig 
   

Algemeen    
- gepotdekselde delen R De vernageling van de delen is 

enigszins geroest. Aan de binnen-
zijde zijn enige oude leksporen 
zichtbaar.  

 

- schilderwerk R De verflaag is plaatselijk schraal.   Opnieuw behandelen. 

2.8  Diversen   

 

Bekroning  Hersteld en opnieuw op de klokken-
stoel geplaatst omstreeks 2008. 

 

- ijzeren kroon G   
- windvaan G   
- loden muts om makelaar G  
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Klokkenstoel  

    

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   
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Baarhokje 

1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Algemeen    
- fundering onder voorgevel R Gezien het opgaande metselwerk.  Bij herstel van het muurwerk ad-

viseren wij de fundering nader te 
onderzoeken en eventuele ge-
breken te herstellen. 

- overige fundering G   

1.2  Gevels   

 

1.2.1  Baksteen 
   

Voor    
- metselwerk, gele baksteen 

in kruisverband 
S Het muurwerk is (ook om de hoeken 

met de zijgevels) gescheurd en 
plaatselijk los. 

 Scheurvorming inboeten na her-
stel van de verankering. 

- voegwerk, platvol met dag-
streep 

M Bij scheuren is voegwerk losgeraakt. 
Langs het maaiveld is open voeg-
werk aanwezig. 

 Het (partieel) herstellen van het 
voegwerk moet zorgvuldig – en 
geheel volgens het bestaande 
(originele) voegwerk – worden 
uitgevoerd.  

Overig    
- metselwerk R Geen ernstige gebreken aanwezig. 

Wel op de hoeken met de voorgevel 
beschadigd metselwerk door het 
roesten van ankers. 
Binnen is scheurvorming zichtbaar 
bij de geroeste ankers van de balk-
jes.  

 Zie de teksten in deze rubriek. 

- voegwerk G   
- muurankers S Zeer roestig en loszitten.   De ankers demonteren, ontroes-

ten en roestwerend behandelen. 
Ingemetselde delen moeten met 
vethoudend band worden om-
wikkeld. De ankers opnieuw 
vastzetten. Mogelijk moeten en-
kele ankers worden vervangen. 

1.4  Vensters   

 

1.4.2  Hout 
   

Achterzijde    
- kozijn R Het hout is verweerd. Bij de aanslui-

tingen langs het muurwerk is houtrot 
ontstaan. 

 Houtrot tot aan het gezonde ge-
deelte uitfrezen en uitvullen met 
een twee componenten kunst-
hars. 

 Het kozijn kan goed behouden 
worden. 

 Geen kit gebruiken als aanslui-
ting van het kozijn op het muur-
werk maar een kalkmortel. 

- luik en gehengen S Het luik is losgeraakt / stuk en door 
houtrot aangetast. De hengen zijn 
stuk. 
 
 
 
 

 Vervangen volgens het be-
staande ontwerp. 
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Baarhokje 

1.5  Deuren, poortjes, toegangen   

 

Voor    
- deur en kozijn G De naden rond het kozijn zijn met kit 

gedicht. Dit kan – doordat vocht 
langs het kozijn wordt opgesloten - 
tot houtrot leiden. 

 

- hang- en sluitwerk G   

1.7  Glas/schilderwerk   

 

1.7.2 Schilderwerk 
   

Algemeen    
- schilderwerk S Bladderend, kaal hout, vuil, barstvor-

ming, glansverlies en afkrijting. 
 Uitvoeren schilderwerk. 

    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Zadeldak    
- gording en muurplaten R Uiteinden zijn gerot.  Op langere termijn / bij gelegen-

heid de gerotte balkjes aanlas-
sen. 

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.2  Pannen 
   

Zadeldak    
- beschot en panlatten R Het houtwerk is enigszins verweerd. 

Actieve aantastingen door hout-
worm. Langs het overstek aan de 
achterzijde tevens gerot / vermolmd. 
De vernageling van de panlatten is 
door roest aangetast. 

 Verdekken dakvlakken. 

- Friese gegolfde dakpannen 
blauw gesmoord 

G   

- oude holle nokvorsten R Geroeste spijkers als bevestiging. 
Geen trotseerloodjes aanwezig. 

 

2.8  Diversen   

 

Zadeldak    
- dekveren, windveren en ma-

kelaar 
S Op diverse plaatsen door houtrot 

aangetast. 

 
Houtrot aantastingen. 
 
 
 
 
 

 Vervangen windveren en dekve-
ren.  

 Bij herstel is het te overwegen 
de dekveren met zink te bekle-
den. Intensief onderhoud en 
houtrot wordt hierdoor voorko-
men. 
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- vogelplanken R De linker is gescheurd en nog wel te 
behouden. 
De rechter is gescheurd, maar ook 
gerot. 

 Alleen de rechter vogelplank 
vervangen. 

- vernageling M Geroest.   
    

3.  INTERIEUR   

 

3.0  Algemeen   

 

Interieur    
- hoeken voorgevel S Ter weerszijde van de entree zijn 

ankers sterk geroest en veroorzaken 
schade aan het muurwerk. Zie ook 
rubriek 1.2.1. 
Ook de overige balkankers veroor-
zaken schade door roest. 

 Zie rubriek 1.2.1. 

    

4. DIVERSEN   

 

4.2  Bereikbaarheid en toegankelijk-
heid   

 

4.2.1 Interieur (toegankelijk-
heid) 

   

Algemeen    
- interieur G   

4.2.2 Exterieur (bereikbaar-
heid) 

   

Dakvlakken    
- algemeen G   

4.4  Hekwerken/toegangshekken   

 

Hek aan straat    
- spijlenhekwerk G   

Entree terrein    
- beton brug G   
- ijzeren spijlen hekwerk R Plaatselijk door roest aangetast. 

Ook de bevestigingen aan het be-
tondek zijn geroest. Een hekpunt is 
scheef. De verflaag is gebladderd, 
roest door de verflaag en vuil. 

 De roest aantasting verwijderen 
en roestwerend behandelen. 

 Het schilderwerk schoonmaken 
en uitvoeren. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


