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Objectgegevens 
Objectnummer: 1050 
Debiteurennummer: 4325 
Object: Klokkenstoel 
Gelegen te: Leeuwarderweg 2,  

8505 AA  Snikzwaag 
Gemeente: De Fryske Marren 
Monumentnummer: 20854 
Oorspronkelijke functie: 04 Deel van kerkelijk gebouw 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  J. Binnema 
Datum inspectie: 17-09-2015 

 

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

Postbus 101,  
8500 AC  Joure 

   
   

Contactpersoon: De heer Lanting Tel : 140514 
   
   

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.  
 
Locatie 
Parkeren op de oprit naar het kerkhof. 
 
Materialen om mee te nemen 
Normaal materiaal uit de bus. 
 

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

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
Onderdelen Rubriek technische 

staat 
termijn 

Klokkenstoel     
 Herstellen metselwerk. 1.1. Matig 0-2 jaar 
 Herstellen door houtrot aangetaste onderdelen. 1.8 Slecht 0-2 jaar 
 Uitvoeren schilderwerk. 1.8 Matig 0-2 jaar 
 Herstellen onderdelen toegang tot kerkhof 4.4 Matig 0-2 jaar 
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1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Algemeen    
- metsel- en voegwerk poeren M Van de poer op de noordwestzijde is 

het metselwerk gescheurd en zit los. 
Diverse poeren staan scheef. 
Recent is het voegwerk hersteld. Dit 
is wel hard uitgevoerd.  

 
Scheurvorming en loszittend metselwerk. 

 Herstellen metselwerk 

- hardsteen afdekking poeren G   

1.8  Diversen   

 

Constructie    
- houten constructie alge-

meen 
S Op diverse plaatsen overschilderd 

houtrot. Ten opzichte van onze vori-
ge inspectie worden de aantastingen 
omvangrijker. De klokkenstoel wordt 
onstabiel. Een tik tegen de schoor 
op de zuidoostzijde en de hele klok-
kenstoel gaat heen en weer.  
In het verleden zijn onderdelen her-
stel met een kunsthars / kit of door 
stukken hout in te zetten. Hier raakt 
het houtwerk weer – en omvangrij-
ker -  aangetast. 
Bij ijzeren verbindingsmiddelen 
(draadeinden / bouten) zijn gaten 
opgevuld met plamuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aanlassen door houtrot aange-
taste onderdelen.  

 Het is te overwegen een meer 
ventilerende aansluiting op de 
betonklippen te creëren, naar 
voorbeeld van de klokkenstoel 
in Broek en Akmarijp. 
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- aangetaste delen S Diverse schoren zijn op diverse 
plaatsen aangetast door houtrot. De 
westelijke verticale staander is op 
diverse plaatsen door houtrot aan-
getast. Diverse korbelen zijn aan de 
onderzijde door houtrot aangetast. 
De dekbalk over de verticale staan-
ders is plaatselijk licht gerot. Liggers 
zijn plaatselijk door houtrot aange-
tast. Diverse holklinkende delen (wat 
duidt op houtrot):  

 
Door houtrot aangetast. 

Door houtrot aangetast. 

Door houtrot aangetast. 

 Zie bovenstaande. 

 
Door houtrot aangetast. 

Door houtrot aangetast. 

Door houtrot aangetast. 

- kapschoor noordwest M Ondereinde gerot.  Aanlassen schoor. 
- overige kapschoren G   
- verbindingen  M Met name de draadeinden / bouten 

door verbindingen hoger in de klok-
kenstoel zijn sterk geroest. “Recent” 
overschilderd. 

 Demonteren, ontroesten en 
roestwerend behandelen van de 
verbindingsmiddelen. Wellicht is 
het beter om deze te vervangen 
door roestvaststaal. 

- schilderwerk M Op diverse plaatsen bladderend, 
barstvorming en vuil verfwerk.  
 
 
 
 

 Uitvoeren schilderwerk. 
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Luiwerk    
- houten luidas inclusief op-

legging en stroppen rond 
klok 

G   

- luistok met touw G   
- klok met klepel G Oude scheuren aan de binnenzijde 

van de klok. 
 

    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Tentdak    
- sporenkap constructie G   

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.6  Overig 
   

Tentdak    
- gepotdekselde houten delen G Geen aangetast houtwerk geconsta-

teerd. 
 

- schilderwerk R Plaatselijk barstvorming.  

2.3  Loodaansluitingen   

 

Tentdak    
- hoekkeperlood R De onoverdekte vernageling is ge-

roest. 
 

2.8  Diversen   

 

Bekroning    
- ijzeren bekroning / wind-

vaan 
G   

- loden muts om makelaar G   
Vlaggenmast    
- houten mast R Licht gescheurd. Vermoedelijk is de 

vlaggenmast aan de bovenzijde 
door houtrot aangetast.  

 Herstellen vlaggenmast. 

- schilderwerk R Plaatselijk bladderend met name in 
de top. 

 Bijwerken schilderwerk. 

- ijzeren voetplaat R Geroest en overschilderd. Het ijzer-
werk staat wat rond en is plaatselijk 
ingescheurd. 

 Op termijn / bij gelegenheid de-
monteren, ontroesten en be-
handelen. 

- verankering aan makelaar R Geroest.  
    

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   
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4.4  Hekwerken/toegangshekken   

 

Toegang tot kerkhof    
- metselwerk dam R Aan de zuidzijde langs de waterlijn 

een lichte horizontale scheur. Een 
enkele steen aan deze zijde zit los. 
De normaal boven water staande 
delen verkeren in feite in goede 
staat. Op de zuidzijde plantengroei. 

Plantengroei. 

 Herstellen metselwerk. 

- voegwerk rollaag over dam M Uitgesleten / open voegwerk aan-
wezig in de oostelijke delen (zijde 
kerkhof) van de rollaag. Plaatselijk 
plantengroei. 

 Het is van belang dat het voeg-
werk van rollagen over muren, 
afzaten e.d. in goede staat is. 
Herstel van dergelijk voegwerk 
moet hierom niet te lang op zich 
laten wachten. Herstel met een 
voeg(mortel) welke geheel is 
aangepast aan het bestaande 
werk. 

Toegang tot kerkhof    
- overig voegwerk dam M Voegwerk langs / onder de waterlijn 

is uitgespoeld. Tevens is op de ver-
snijding voegwerk open en uitge-
spoeld. 

 Zorgvuldig herstel voegwerk. 
Gelijk de hierboven vermelde 
losse stenen inboeten. 

- rozetankers / trekankers G   
- hardsteen elementen G   
- ijzeren spijlenhekwerk G   
- schilderwerk G   

    

 


