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INSPECTIERAPPORT 2020 

Objectgegevens 

Object: Klokkenstoel 

Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag 

Gemeente: DE FRYSKE MARREN 

Objectnummer: 1050.4044 

Monumentnummer: 20854 

Inspectieplan 

Abonnee/Contactpersoon: St. tot Behoud van Rijksmonumenten 06 53 47 02 11 

 De heer J. Belksma jellebelksma@me.com 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en bereikbaar voor reparaties. De toegankelijkheid van het interieur is goed.  

Inspectiegegevens 

Inspectie uitgevoerd door: P.D. van Vliet, J. Binnema 

Datum inspectie: 25 augustus 2020 

Inleiding 

Dit Inspectierapport is tot stand gekomen volgens de uniforme en onafhankelijke Inspectiemethode van de gezamenlijke provin-
ciale Monumentenwachten. Het is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming 
van verval.   

Deze inspectie heeft betrekking op de staat van onderhoud en de gebreken aan die delen van het object, die zichtbaar en op 
redelijke wijze veilig bereikbaar zijn. Niet-zichtbare delen c.q. verborgen gebreken zijn niet gecontroleerd. Er is geen diepgaand 
bouwkundig onderzoek uitgevoerd en ook geen asbestinventarisatie. Eventueel aangeven hoeveelheden zijn een globale in-
schatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Algemeen 

De staat van het casco is slecht en de onderhoudsstaat is slecht.   

Uitgevoerde werkzaamheden door Monumentenwacht 

 Er zijn geen uitgevoerde werkzaamheden 

Verbruikte materialen 

 Klein inspectiemateriaal 
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INSPECTIERAPPORT 2020 

Prioriteitenlijst 

De belangrijkste aanbevolen werkzaamheden zijn hieronder samengevat, op volgorde van prioriteit. Daarna volgt op de vol-
gende pagina een uitgebreide checklist, waarin alle onderdelen van het object zijn benoemd en gekwalificeerd, zo nodig voorzien 
van een toelichting met eventueel een hersteladvies. 

Op onze website www.monumentenwachtfryslan.nl kunt u handige informatie vinden, zoals onderhoudswijzers en duurzaam-
heidtips. 

Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om bij de gemeente te informeren of hiervoor een vergun-
nings- of meldingsplicht geldt. 

Prioriteitenlij st     

Onderdelen Rubriek Technische staat Termijn 

    

Klokkenstoel    

 Herstellen door houtrot aangetaste onderdelen. 1.8/2.2.6/2.8 Slecht 0-1 jaar 

 Herstellen metselwerk. 1.1. Matig 0-1 jaar 

 Uitvoeren schilderwerk. 1.8/2.2.6/2.8 Matig 0-1 jaar 

 Enig herstel toegang kerkhof 4.4 Matig 0-2 jaar 
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RUBRIEK  TOELICHTING HERSTELADVIES Klokkenstoel 

1. GEVELS   
 

1.1  Funderingen   
 

Algemeen    

- metsel- en voegwerk poeren M Bakstenen in/ langs het maaiveld zijn 
plaatselijk losgeraakt. Enkele zijn be-
schadigd. Van de poer op de noord-
westzijde is het metselwerk gescheurd 
en los. Diverse poeren staan scheef. Het 
herstelde voegwerk is hard uitgevoerd. 
Hierdoor zijn bakstenen reeds bescha-
digd. Verspreid enig open voegwerk. 

 Herstellen metselwerk/ inboeten 
losse stenen. 

- hardsteen afdekking poeren G   

1.8  Diversen   
 

Houten constructie    

- algemeen/ constructief S Op diverse plaatsen overschilderd hout-
rot. Ten opzichte van onze vorige in-
spectie worden de aantastingen om-
vangrijker. De klokkenstoel is onstabiel. 
Bij storm kan gevaar optreden. In het 
verleden zijn onderdelen hersteld met 
een kunsthars/ kit of door stukken hout 
in te zetten. Hier raakt het houtwerk 
weer – en omvangrijker - aangetast. Bij 
ijzeren verbindingsmiddelen (draadein-
den/ bouten) zijn de gaten opgevuld 
met plamuur.  

 

Houten constructie    

- aangetaste delen S Alle staanders zijn aangetast door hout-
rot. Ook de meeste liggers en korbelen 
zijn aangetast. De specifiek vermelde 
staanders lijken in betere staat. 

 De constructie van de klokkenstoel 
moet waarschijnlijk grotendeels 
worden vervangen. 

 Overwegen de stoel dan niet meer 
te schilderen (dit is echter een erg 
grote wijziging wat wellicht niet 
wordt geaccepteerd door de eige-
naar, de diverse instanties en mo-
gelijk de directe omgeving). 

- kapschoor noordwest- en 
zuidoostzijde 

M Aan het ondereinde gerot.  Vervangen schoren. 

- overige kapschoren G Geroeste nagels bij de bevestiging met 
de staanders van de klokkenstoel. 

 

- verbindingen  M Met name de draadeinden/ bouten 
door verbindingen hoger in de klokken-
stoel zijn sterk geroest. 

 Wellicht is het beter om deze te 
vervangen door roestvaststaal. 

- schilderwerk S Vuil en gebladderd schilderwerk.  (Eventueel) schilderwerk uitvoeren 
na herstel klokkenstoel. 

 De kap kan wel worden behandeld 
omdat hieraan geen omvangrijke 
gebreken zoals houtrot zijn gecon-
stateerd. 
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RUBRIEK  TOELICHTING HERSTELADVIES Klokkenstoel 

Luiwerk    

- houten luidas inclusief opleg-
ging 

G   

- luistok met touw G   

- klok  R Oude scheuren aan de binnenzijde van 
de klok. De klank is niet mooi, vermoe-
delijk (mede) veroorzaakt door de oude 
scheuren. 

 

- ophanging klok G   

- klepel en ophanging G   

2. DAKEN   
 

2.1  Kapconstructies   
 

2.1.1  Hout 
   

Tentdak    

- sporenkap constructie G   

- makelaar R Lichte scheefstand naar het noorden.  Onder controle houden. 

2.2  Dakbedekking   
 

2.2.6  Overig 
   

Tentdak    

- gepotdekselde houten delen R Plaatselijk door houtrot aangetaste on-
derdelen. 

 Vervangen/herstellen door houtrot 
aangetaste onderdelen.  

- schilderwerk S Gescheurd en gebladderd schilderwerk.  Behandelen schilderwerk kap. 

2.3  Loodaansluitingen   
 

Tentdak    

- hoekkeperlood R De onoverdekte vernageling is geroest.  

2.8  Diversen   
 

Bekroning    

- ijzeren bekroning / windvaan G Het ijzerwerk lijkt enigszins geknikt. 
Vermoedelijke reeds lange tijd in deze 
toestand. 

 

- loden muts om makelaar R Ingevouwen lood (om de ijzeren bekro-
ning/ mantel). Het lood wil nog wel 
eens inwateren, waardoor er houtrot 
ontstaat.  

 

Vlaggenmast    

- houten mast M Licht gescheurd. Vermoedelijk is de 
vlaggenmast aan de bovenzijde door 
houtrot aangetast.  

 Herstellen vlaggenmast. 

- schilderwerk S Gebladderd schilderwerk, met name in 
de top. 

 Behandelen schilderwerk (na her-
stel mast). 

- ijzeren voetplaat R Geroest en overschilderd. Het ijzerwerk 
staat wat rond en is plaatselijk inge-
scheurd. 

 Op termijn/ bij gelegenheid de-
monteren, ontroesten en behande-
len. 
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RUBRIEK  TOELICHTING HERSTELADVIES Klokkenstoel 

- verankering aan makelaar R Geroest.  

4. DIVERSEN   
 

4.2  Bereikbaarheid en toegankelijk-
heid   

 

4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid) 
   

Dakvlakken    

- algemeen G   

4.4  Hekwerken/toegangshekken   
 

Toegang tot kerkhof    

- metselwerk dam R Aan de noord- en zuidzijde bovenlangs 
de versnijding lichte horizontale scheur-
vorming. Aan de noordzijde enige 
scheurvorming – horizontaal en diago-
naal – onder de versnijding. 
Enkele stenen ter hoogte van de water-
lijn/ onder de versnijding zijn verwaterd 
en losgeraakt. Aan de zuidzijde wat 
plantengroei aanwezig. 

 Herstellen metselwerk; losse ste-
nen inboeten. Overige (scheuren) 
herstellen door te voegen. 

- voegwerk rollaag over dam G   

- overig voegwerk dam M Voegwerk onder de versnijding is uitge-
spoeld. Tevens is op de versnijding 
voegwerk open en uitgespoeld. Boven 
de versnijding is het voegwerk aan de 
zijde gericht naar het westen wat ver-
waterd/ uitgesleten. Van de noordoos-
telijke kopse zijde is enig voegwerk uit-
gesleten. 

 Zorgvuldig herstel voegwerk. Gelijk 
de hierboven vermelde losse ste-
nen inboeten. 

- specie afzaat op versnijding 
onder hardsteen blokken ba-
lusters 

M Gescheurd en plaatselijk weggevallen.  Opnieuw aanbrengen specie afwer-
king/ aansluiting. 

- rozetankers/ trekankers G   

- hardsteen elementen G   

- ijzeren spijlenhekwerk G Een klein gaatje in de gietijzeren pijler.  

- schilderwerk S Bladderend verfwerk.   

 


