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Objectgegevens 
Objectnummer: 0645 
Debiteurennummer: 4325 
Object: Klokkenstoel 
Gelegen te: Nr. 14 

8528 DT Teroele 
Gemeente: De Fryske Marren 
Monumentnummer: 13256 
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd 

 
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.nr. : 140514 
 
 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.  
 
Locatie 
Parkeren op de oprit voor de klokkenstoel. 
 
Materialen om mee te nemen 
Normaal materiaal uit de inspectiebus. 
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Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van de klokkenstoel is goed. De onderhoudstoestand is redelijk.  

 
Aanbevolen werkzaamheden: 
onderdelen rubriek technische staat termijn 
Klokkenstoel    
 Klippen herstellen. 1.1 Matig 1-3 jaar 
 Uitvoeren schilderwerk. 1.7.2 Matig 0-2 jaar 
 Ontroesten en behandelen onderdelen luiwerk. 1.8 Slecht 0-2 jaar 
    
Baarhuisje    
 Vervangen deurkozijnen. 1.5 Slecht 0-1 jaar 
 Houtworm bestrijden. 2.1.1/2.2.2 Redelijk 0-1 jaar 
 Lood vervangen door een bruine opnieuw verbeterde holle 

dakpan. 
2.2.2 Redelijk 0-1 jaar 

 Vervangen/herstellen p.v.c. bakgoten. 2.4.1 Matig 0-1 jaar 
 Ontroesten en behandelen ankers. 1.2.1 Matig 3-7 jaar 
    

 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
● Uitgezakte dakpannen herlegd. 
● De zwaar vervuilde bakgoten van het baarhuisje schoongemaakt. 
● Kapotte dakpan vervangen door strook lood. 

 
Uitgezakt dakpannen en kapotte dakpan. 

 
Verwerkte materialen 
1,5 kg Lood. 
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Rubriek  Toelichting  
 

Hersteladvies                         0645  
Klokkenstoel 

1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Poeren / klippen    
- metselwerk G   
- voegwerk R Bijgewerkt. Verspreid, onder andere 

langs het maaiveld, nog open / uit-
gesleten. 

 Herstel voegwerk (“moderne 
machinaal gevormde bak-
steen”). 

- specie afdekking M Ook “recent” bijgewerkt. Echter weer 
scheuren in het pleisterwerk en 
open aansluitingen. 

 
Open aansluitingen en scheurvorming. 

 Losse delen pleisterwerk verwij-
deren, schoonmaken en aanhe-
len met een geschikte (zachte) 
pleistermortel.  

 De klippen geheel afdekken met 
lood. 

1.7  Glas/schilderwerk   

 

1.7.2 Schilderwerk 
   

Algemeen    
- constructie M Op diverse plaatsen bladderend 

schilderwerk, bij de verbindingen 
plaatselijk kaal hout. De nieuwe verf-
laag hecht niet aan de oude verflaag 
en kitwerk. 

 
Bladderend bij verbinding. 

 Uitvoeren schilderwerk.  

- gepotdekselde delen kap R Plaatselijk lichte barstvorming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijwerken schilderwerk 
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Hersteladvies                         0645  
Klokkenstoel 

1.8  Diversen   

 

Bilinga constructie klokkenstoel    
- staanders R Enkele ondereinden oppervlakkig 

aangetast door houtrot. Plaatselijk is 
er ruimte tussen de schoren/staan-
ders en het lood op de poeren/klip-
pen ontstaan. 

 
Ruimte tussen poer en staander/schoor. 

 Tijdig schilderen. 

- liggers G   
- schoren G   
- doken G   

Luiwerk    
- klok G   
- klepel R Licht roestig. De klepel “roert” licht.  
- bevestiging klok aan as M Sterk door roest aangetast.  Demonteren, ontroesten en 

roestwerend behandelen. 
- luidas G   
- lagers / lager stoelen S Sterk geroest. Plaatselijk bijna door-

geroest. 

 
Zeer roestige lager/lagerstoel. 

 Vervangen lagers. 

- luidtouw G   
- bevestiging touw aan stok M Sterk geroest. Ook de harpsluiting is 

geroest. 
 Vervangen bevestiging. 

- luidstok G   
- bevestiging luidstok aan as M De beugels zijn sterk geroest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demonteren, ontroesten en 
roestwerend behandelen. 
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Klokkenstoel 

    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Algemeen    
- kromspanten G Voor zover waarneembaar, de 

spantjes zijn aan de bovenzijde niet 
te controleren.  

 

- verankeringen van de kap R Geroest.  
- gepotdekselde delen G Enige / minimale houtrot bij bevesti-

gingsmiddelen. 
 Tijdig onderhoudsschilderwerk 

uitvoeren. 
- koningsstijltje G Voor zover waarneembaar.   

2.3  Loodaansluitingen   

 

Algemeen    
- indeklood hoekkepers G   
- loden muts G Ouder lood, wat verwrongen.  

2.8  Diversen   

 

Algemeen    
- haan en kruis G De afwerking van de haan is licht 

schraal / dof. Kruis staat licht achter 
over. 

 

    

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   

4.4  Hekwerken/toegangshekken   

 

Hek    
- hekwerk G   
- schilderwerk G   

Dam    
- metselwerk G Een lichte verticale scheur onder de 

baluster aan de rechterzijde (vanaf 
de weg gezien). 

 

- voegwerk R Verspreid enig open voegwerk.  
- ankers G   

4.6  Vogels en vleermuizen   

 

Algemeen    
- uilenkast G 

 
In de kap is een uilenkast aange-
bracht.  
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Baarhuisje 

1. GEVELS  

  

1.1  Funderingen 

   

Algemeen    
- fundering R De gebreken aan het opgaande 

muurwerk zijn hersteld. Wij weten 
niet of de funderingen hierbij is ge-
controleerd op gebreken of hersteld. 

 

1.2  Gevels 

   

1.2.1  Baksteen 
   

Voor    
- metselwerk / voegwerk 

(halfsteens metselwerk in 
halfsteens verband en een 
platvolle voeg, vermoedelijk 
origineel met dagstreep) 

R Recent is het muurwerk hersteld. 
Voornamelijk door te voegen. 
Een loszittende/openstaande voeg / 
naad boven het deurkozijn. 

 Herstellen loszittende/open-
staande voeg. 

Linker gevel    
- metselwerk / voegwerk G   

Rechter gevel    
- metselwerk / voegwerk R Op de hoek met de achtergevel bij 

het maaiveld is een deel metselwerk 
licht gescheurd. 

 

Achter    
- metselwerk / voegwerk R Scheuren zijn door te voegen her-

steld. Scheurvorming onder deur-
opening. 

 

Overige onderdelen in / aan 
muurwerk 

   

- verankeringen balklagen M Sterk geroest. Met name in het met-
selwerk. 

 Bij gelegenheid demonteren, 
ontroesten en roestwerend be-
handelen. In te metselen delen 
omwikkelen met vethoudend 
band. 

1.4  Vensters 

   

1.4.3  IJzer 
   

Algemeen    
- spijlen in gevelopeningen 

zijgevels 
R Vermoedelijk roestig in het metsel-

werk. 
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1.5  Deuren, poortjes, toegangen 

   

Voor    
- deurkozijn M De rechterstijl is vervangen. De lin-

kerstijl is boven en onder gerot. Een 
vreemde rechte las / herstelling in 
de bovendorpel. De bovendorpel is 
op de linkerzijde, boven linkerstijl, 
door houtrot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 

 Vervangen deurkozijn. 

- deur G   
- gehengen G   

Achter    
- deur G   
- gehengen G   
- deurkozijn S De linkerstijl is aan het boveneinde 

en ondereinde door houtrot aange-
tast. De rechterstijl is in het verleden 
hersteld met een kunsthars / pla-
muur. De rechterstijl is onder en bo-
ven door houtrot aangetast. De bo-
ven stijl is plaatselijk door houtrot 
aangetast. 

 Vervangen kozijn. 

1.7  Glas/schilderwerk 

   

1.7.2 Schilderwerk 
   

Algemeen    
- schilderwerk  Er is over het houtrot van de deurko-

zijnen heen geschilderd. 
 

Voor    
- deur G   
- deurkozijn G   
- windveren G   

Achter    
- deurkozijn G   
- deur G Vuil verfwerk.  
- windveren G  
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2. DAKEN 

   

2.1  Kapconstructies 

   

2.1.1  Hout 
   

Zadeldakje    
- grenen constructie R Aanname. Het baarhuisje was niet 

toegankelijk vanwege het ontbreken 
van de sleutel. Wel actieve aantas-
tingen door houtworm (vanaf buiten 
zichtbaar). Een oplegging van een 
gording in de achtergevel is gerot. 

 Aantastingen houtworm bestrij-
den. 

 Aangetaste gording bij gelegen-
heid aanlassen. 

2.2  Dakbedekking 

   

2.2.2  Pannen 
   

Zadeldakje    
- dakbeschot R Actieve aantastingen door hout-

worm. 

 
Houtworm aantastingen. 

 Aantastingen houtworm bestrij-
den. 

- panlatten R Geroeste vernageling. Aantastingen 
door houtworm. 

 

- bruine opnieuw verbeterde 
holle dakpannen 

R Op het rechter dakvlak is een ka-
potte pan vervangen door lood.  

 Lood vervangen door een bruine 
opnieuw verbeterde holle dak-
pan. 

- halfronde nokvorsten met 
kraag 

R Bevestigingsmiddelen zijn geroest.  

2.4  Goten en hemelwaterafvoeren 

   

2.4.1  Goten 
   

Bakgoten    
- p.v.c. bakgoot rechts M Een gat is gedicht met kit. Bij de af-

voer is echter een scheur aanwezig. 
 Afdichten scheur. 

- p.v.c. bakgoten links R   Overwegen de bakgoten te ver-
vangen door zinken bakgoten op 
beugels. 

2.4.2  Hemelwaterafvoeren 
   

Algemeen    
- p.v.c. afvoeren R   Overwegen zinken afvoeren te 

plaatsen. 

2.8  Diversen 

   

Topgevels    
- windveren voor G   
- windveren achter G  
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3.  INTERIEUR 

   

3.0  Algemeen 

   

Interieur    
- algemeen  Niet geïnspecteerd. Het baarhuisje 

zat op slot. 
 

    

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 


