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Objectgegevens
Object:

Klokkenstoel

Gemeente:
Objectnummer:
Monumentnummer:

J Veldstraweg bij 81 te Ouwster-Nijega
DE FRYSKE MARREN
0629.104044
13248

Inspectieplan
Abonnee/Contactpersoon:

St. tot Behoud van Rijksmonumenten
De heer J. Belksma

06 53 47 02 11
jellebelksma@me.com

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Het interieur is toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en bereikbaar voor reparaties.
Inspectiegegevens
Inspectie uitgevoerd door:
Datum inspectie:

P.D. van Vliet
20 juli 2022

Inleiding
Dit Inspectierapport is tot stand gekomen volgens de uniforme en onafhankelijke Inspectiemethode van de gezamenlijke
provinciale 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
inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Algemeen
De staat van het casco is goed en de onderhoudsstaat is goed.
Uitgevoerde werkzaamheden door Monumentenwacht
⚫ Er zijn geen uitgevoerde werkzaamheden
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Prioriteitenlijst
De belangrijkste aanbevolen werkzaamheden zijn hieronder samengevat, op volgorde van prioriteit. Daarna volgt op de
volgende 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
duurzaamheidtips.
Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om bij de gemeente te informeren of hiervoor een
vergunnings- of meldingsplicht geldt.
Prioritei tenlijs t

Onderdelen

Rubriek

Technische staat Termijn

Klokkenstoel
 Schilderwerk.

2.2.6

n.v.t.

3 jaar
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TOELICHTING

HERSTELADVIES

Klokkenstoel

De klokkenstoel staat op peulhouten (of
kliphouten) met ventilatiegroeven erin.
In de verbinding van de zuidelijke
makelaar met de onderste liggers lichte
(resterende) houtrot.



(Verder) herstel is niet aan de orde.



Controle door specialist.



Herstel is niet nodig.

1. GEVELS
1.1

Funderingen
Klokkenstoel
- zwerfkeien

1.8

G

Diversen
Constructie klokkenstoel
- algemeen/ constructief

G

- schilderwerk
- verankeringen

Niet meer geschilderd, wat ten goede
komt aan het constructieve houtwerk.
G

Luidwerk
- luidklok

R

- luidas

G

- bevestiging klok aan as

G

- luidstok

G

- luidtouw

G

- klepel met bevestiging

G

Geen mooie zuivere klank. Mogelijk een
scheurtje o.i.d. in de klok.

2. DAKEN
2.1

Kapconstructies

2.1.1 Hout
Helmdak klokkenstoel
- algemeen

De kap is met gaas afgesloten tegen
vogels. Het gaas is wel demontabel
t.b.v. inspecties.

- liggers onder spantjes

R

Plaatselijk aangetast door houtrot.

- eiken spantjes

R

De fraaie oude spantjes zijn wat
verweerd en oppervlakkig aangetast en
gelukkig behouden gebleven bij de
recent uitgevoerde werkzaamheden.

G = GOED | R = REDELIJK | M = MATIG | S = SLECHT
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TOELICHTING

HERSTELADVIES

Klokkenstoel

Ligger in hoek wat gerot. Ondereinde spantpoot
idem/ verweerd/ gescheurd.

2.2

- makelaar

R

- ankers aan onderconstructie

G

- kapschoren naar constructie
stoel

G

Enige ruimte op de verbinding met de
dekbalk over het juk.

Dakbedekking

2.2.6 Overig
Helmdak

2.3

- gepotdekselde houten delen

G

- sierlijstwerk dakvoet

G

- schilderwerk

G

Loodaansluitingen
Helmdak
- hoekkeperlood

2.8

G

Diversen
Bekroning klokkenstoel
- ijzeren bekroning

G

- windvaan

G

- loden muts

G

4. DIVERSEN
4.2

Bereikbaarheid en
toegankelijkheid

4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid)
Dakvlakken
- algemeen

G

G = GOED | R = REDELIJK | M = MATIG | S = SLECHT
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