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Objectgegevens 
Objectnummer: 0541 
Debiteurennummer: 4325 
Object: Klokkenstoel 
Gelegen te: Binnendijk,  

8461 LH Rottum 
Gemeente: De Fryske Marren 
Monumentnummer: 20852 
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  J. Binnema 
Datum inspectie: 21-09-2015 
Aantal uren inspectie en rapportage 
(incl. reistijd): 

2,50 uur 

  
 

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 bus 
Bus parkeren op het plein voor de klokkenstoel. 
 
Materialen om mee te nemen 
Rood geglazuurde kruispannen (kleiner formaat) / verder normaal materiaal uit de inspectiebus. 
 

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

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische 

staat 
termijn 

Klokkenstoel    
 Schilderwerk schoonmaken / bijwerken 1.1/1.8/  

2.1.1 
Redelijk Jaarlijks 

 Een kleine voorraad goed passende dakpannen aanleggen. 2.2.2 n.v.t. 0-1 jaar 
 Herstel metselwerk en maaiveld verhogen. 1.1 Matig 0-1 jaar 
 Herstellen betonrot. 1.8 Redelijk 1-3 jaar 
 IJzeren onderdelen luiwerk behandelen. 1.8 Matig 1-3 jaar 
 Dakvlakken verdekken. 2.2.2 Matig 1-3 jaar 
 Herstel hekwerk. 4.4 Matig 1-3 jaar 
    

 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
● Uitgezakte dakpannen herlegd. 
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Rubriek  Toelichting  
 

Hersteladvies                          0541  
Klokkenstoel 

1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Klippen    
- beton R Door het zakken van het maaiveld 

raakt het metselwerk onder de klip-
pen in zicht.  

 Wij adviseren het maaiveld rond 
de klippen op te hogen. 

- metselwerk M Stenen zijn stukgeraakt. Meerdere 
stenen zijn losgeraakt. Met name bij 
de klippen op de zuid- en oostzijde. 

 
Loszittend metselwerk. 

 Stukgeraakte en losse stenen 
vervangen / inboeten. 

- schilderwerk beton R Gebladderd verwerk van de klip op 
de westzijde. Plaatselijk vervuild. 

 Schoonmaken en behandelen. 

1.8  Diversen   

 

Beton constructie    
- constructie R De bovenste noordelijke ligger is bij 

het draaipunt van de luidbalk stuk. 
De wapening is hier zichtbaar, be-
tonrot. Verspreid zijn gebreken her-
steld / aangesmeerd. Bij deze her-
stellingen zijn weer scheurtjes zicht-
baar. Vermoedelijk door onderlig-
gend geroest ijzerwerk ( (betonrot) 
proces roestvorming gaat door). 
Verspreid zijn enkele roestplekjes 
zichtbaar. 
Twee westelijke schoren lijken een 
breuklijn te vertonen.  

 
Breuklijn. 

 Herstellen betonrot. 

 
Kapotte ligger en wapening in het zicht. 

- schilderwerk G Plaatselijk vuil.  
 
 
 
 
 
 
 

 Met regelmaat schoonmaken. 
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Luiwerk    
- algemeen herstel roestig ij-

zerwerk 
   Demonteren, ontroesten en 

roestwerend behandelen. 
- luidklok G   
- bevestiging klok aan as M Sterk geroest.  
- klepel en bevestiging G   
- luidas hout R De ijzeren onderdelen aan de as zijn 

geroest. 
 

- bevestiging luidas aan     
beton 

M Sterk door roest aangetast.  

- bevestiging luidtouw M Zeer roestig.  
- luidbalk G   
- bevestiging luidbalk M Plaatselijk zeer roestig.  

    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.3  Beton 
   

Zadeldakje    
- beton G Plaatselijk roest puntjes. Aan de 

binnenzijde plaatselijk lichte afblad-
dering van het schilderwerk. 

 

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.2  Pannen 
   

Zadeldakje    
- panlatten M De bevestigingen van de latten zijn  

zeer roestig. De latten splijten door 
het uitzetten van de roest. Er zijn 
inmiddels verspreid nieuwe schroe-
ven bijgeplaatst. 

 
Zeer roestige bevestiging, waardoor de pan-
latten scheuren. 

 Ondanks bijplaatsing van de 
schroeven moet het dakje wor-
den verdekt. 

- geglazuurde rode  
kruispannen 

R Enkele beschadigde dakpannen.  Een kleine voorraad goed pas-
sende dakpannen aanleggen. 

- gevelpannen / nokvorsten G Fraaie gevelpannen aan een zijde 
(zichtzijde). 
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4. DIVERSEN   

 

4.2  Bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid   

 

4.2.1 Interieur (toegankelijk-
heid) 

   

Algemeen    
-  interieur  Niet van toepassing  

4.2.2 Exterieur (bereikbaar-
heid) 

   

Dakvlakken    
- algemeen G   

4.4  Hekwerken/toegangshekken   

 

Entree kerkhof    
- ijzeren spijlen hekwerk M Met name bij verbindingen van on-

derlinge delen zeer roestig. 
Verder zijn de bevestigingen aan de 
beton pijlers zeer roestig. 

 
Zeer roestige bevestiging. 

 Het geheel demonteren, ont-
roesten en roestwerend behan-
delen. Mogelijk moeten de be-
vestigingen worden vervangen. 

- beton pijlers R De linker hekpaal is aan de onder-
zijde gescheurd. Mogelijk door het 
roesten van ingestort ijzer. 

 
Gescheurde pijler. 

 Nog geen herstel noodzakelijk. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


