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Objectgegevens 
Objectnummer: 0363 
Debiteurennummer: 4218 
Object: Klokkenstoel 
Gelegen te: Kleasterwei 12 

8494 NM  Nes 
Gemeente: Heerenveen 
Monumentnummer: 35942 
Oorspronkelijke functie: 13 Overig los object 

 
Inspectiegegevens 
Inspectie uitgevoerd door:  J. Binnema en W. Punter 
Datum inspectie: 03-11-2015 
  
Inleiding 
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.monumentenwacht-fryslan.nl. 
Voor uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om te informeren bij de gemeente of deze een vergunnings- of 
meldingsplicht hebben. 

 

Inspectieplan 
Algemeen  
Risicoklasse: 3 
Frequentie inspectie (maanden): 1x per 5 jaar 
Inspecties mogelijk vanaf (tijd): 08.00 uur 
Eigenaar/abonnee: Monumentenstichting Boarnsterhim    

 
Contactpersoon: Dhr. de Boer 

Boarnsterdyk 66 
8491 AW Akkrum 

telefoon 
e-mail 

: 
: 

06-53 31 08 41 
mail@monumentenstichting.nl   

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het interieur is goed toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed be-
reikbaar voor reparaties.  
 
Locatie bus 
● Bij het hekwerk. 
 
Bijzonderheden 
● Geen. 
 
Materialen op locatie 
● Geen. 
 
Materialen om mee te nemen 
● Inventaris inspectie bus. 
 

 
 
Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van het gebouw is redelijk. De onderhoudstoestand is ook redelijk.  

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische staat termijn 
Klokkenstoel    
 Herstellen pleisterwerk. 1.1 Matig 0-1 jaar 
 Herstellen door houtrot aangetaste onderdelen. 1.8/2.2.2 Redelijk 0-1 jaar 
 Uitvoeren schilderwerk. 1.7.2 Matig 0-1 jaar 
 Herstellen onderdelen hekwerk. 4.4 Matig 1-3 jaar 
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1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen   

 

Algemeen    
- hardsteen voetplaatjes G Een plaatje onder een staander is 

wat verschoven. 
 

- metselwerk (bepleisterd) R Plaatselijk verwaterd.  
- pleisterwerk M Het pleisterwerk is gescheurd, loszit-

tend en plaatselijk zijn er stukken af-
gebroken. 

 Herstellen pleisterwerk. 

1.7  Glas/schilderwerk 

   

1.7.2 Schilderwerk 
   

Klokkenstoel    
- schilderwerk R Barstvorming en plaatselijk vuil verf-

werk. 
 Bijwerken schilderwerk. 

Helmdakje    
- schilderwerk M Barstvorming, afkrijting en plaatselijk 

bladderend. 
 Uitvoeren schilderwerk. 

1.8  Diversen   

 

Constructie    
- houten geschilderde con-

structie 
R Verspreid reparaties met plamuur / 

kunsthars zichtbaar. 
 

 Kleine aangetaste delen kunnen 
met behulp van een goede 
kunsthars worden hersteld. De 
grotere aantasting moet worden 
hersteld door het inzetten en 
watervast verlijmen van nieuwe 
houten delen. 

- constructie onderdelen  2 makelaars; 255 x 255 mm. 
6 staanders; 235 x 235 mm. 
6 trekbalken; 205 x 100 mm. 
1 (onderste) ligger; 220 x 160 mm. 
1 (hoogste) ligger; 265 x 265 mm. 
2 schoren (tussen de liggers); 220 x 
160 mm. 
4 schoren naar kapje; 160 x 115 
mm. 

 

- staanders R Het ondereind van de staander op 
de zuidwestzijde is licht door houtrot 
aangetast. De zuidelijke staander 
onder liggers (trekbalken) door hout-
rot aangetast. 

 
Door houtrot aangetast. 
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- korbelen R Op de zuidzijde aan de onderzijde 
door houtrot aangetast. 

 
Korbeel door houtrot aangetast. 

 

- verankering klokkenstoel G   
    

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies   

 

2.1.1  Hout 
   

Helmdakje    
- kapconstructie G   
- verankering constructie G Roestig.  
- onderdelen  1 koningsstijl (makelaar) kapje: 125 

x 125 mm. 
muurplaten 4-zijdig; 115 x 150 mm. 
8 sporen; 120 x 55 mm. 

 

2.2  Dakbedekking   

 

2.2.2  Pannen 
   

Helmdakje    
- gepotdekselde delen R Het bovenste deel (onder loden 

muts op de zuidzijde) is door houtrot 
aangetast, het lood is te kort aange-
bracht. Enkele gepotdekselde delen 
zijn gescheurd. 

 Kleine aangetaste delen kunnen 
met behulp van een goede 
kunsthars worden hersteld. De 
grotere aangetaste delen ver-
vangen. 

- vernageling G   
- hoekkeperlood G   
- sierlijst R Op de noordwestzijde bij verstek 

door houtrot aangetast. 
 Houtrot tot aan het gezonde ge-

deelte uitfrezen en uitvullen met 
een twee componenten kunst-
hars. 

2.8  Diversen   

 

Bekroning    
- ijzerwerk R Roestig.  Dit bij onderhoudsschilderwerk 

ontroesten en roestwerend be-
handelen. Hierna schilderen. 

- windvaan R Licht roestig.  

 
Plaatselijk roestig. 

 Bij gelegenheid demonteren, 
ontroesten en roestwerend be-
handelen. 
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3.  INTERIEUR 

   

3.0  Algemeen 

   

Luidwerk    
- luidas hout G   
- luidas ijzerwerk G   
- luidklok G   
- bevestiging klok aan as G   
- klepel met bevestiging G De moeren zijn roestig.  
- luidstok met touw G   

    

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   

 

Toegang terrein    
- beton palen M De wapening van drie (oudere, on-

geschilderde) palen is geroest. Hier-
door is het beton stukgeraakt (be-
tonrot). 
Door het roesten van een duim van 
een draaiend deel van het hekwerk 
is een betonpaal licht gescheurd. De 
rechter paal zakt naar de slootzijde. 

 
Paal zakt naar de oostzijde. 

 Op termijn moeten de duimen 
worden uitgenomen, ontroest en 
roestwerend behandeld. 

 Palen herstellen. 
 Paal opnieuw aanbrengen. 

 
Beton rot. 

- houten hekwerken R De klos van het kleine draaihek zit 
los. 

 Klos opnieuw vastzetten. 

- schroeven door verbindin-
gen 

R De schroeven zijn roestig.  Op termijn / bij gelegenheid de 
schroeven vervangen door RvS 
schroeven. 

- schilderwerk R Barstvorming en bladderend.  
 
 
 
 

 Op termijn onderhoudsschilder-
werk uitvoeren. 

 


