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Objectgegevens
Objectnummer:
Debiteurennummer:
Object:
Gelegen te:
Gemeente:
Monumentnummer:

Inspectieplan
Algemeen
Risicoklasse:
Frequentie inspectie (maanden):
Inspecties mogelijk vanaf (tijd):
Eigenaar:
Contactpersoon:
Sleuteladres:

2781
4218
Mausoleum
Achter de Ljouwerterdyk 6 te Akkrum
Heerenveen
R 514873

3
1x in de 5 jaar
8 uur
Monumentenstichting Boarnsterhim
Boarnsterdyk 66 te Akkrum
Kees de Boer
De heer Kooistra
Nummer 14 te Coopersburg

Telefoon: (06) 533 10 841

Locatie bus:
Op parkeerterrein van “Coopersburg”.
Materialen op locatie:
Bijzonderheden:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Het interieur is goed toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

Inspectiegegevens
Inspectie uitgevoerd door:
Datum inspectie:

S. Brouwer
14 juni 2018

Inleiding
Dit Inspectierapport is tot stand gekomen volgens de uniforme en onafhankelijke Inspectiemethode van de gezamenlijke provinciale Monumentenwachten.
De 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. Er wordt niet gecontroleerd op niet-zichtbare delen c.q. verborgen gebreken en er wordt geen
asbestinventarisatie uitgevoerd. Het inspectierapport is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming van verval.
Op onze website www.monumentenwachtfryslan.nl kunt u aanvullende informatie vinden, waaronder een onderhoudswijzer
met infobladen en duurzaamheidtips.
Voor uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om te informeren bij de gemeente of hiervoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt.
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht
●
Kit aansluitingen in de goten waarnodig vervangen.
●
Goten schoon gemaakt.
Verwerkte materialen
●
Klein materiaal
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Algemeen
De constructieve toestand (casco) van het gebouw is redelijk. De onderhoudstoestand is redelijk dit betreft vooral de
coating van de goot.
Ter oriëntatie: De voorzijde is de zijde met de entree. Dit is – bij benadering - de westzijde.
Belangrijkste aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit
onderdelen
rubriek

technische staat termijn





Matig
n.v.t.
n.v.t.

Coating herstellen.
Onderhoud schilderwerk.
Indien mogelijk meer ventilatie openingen creëren.
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2.4.1
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1.71./1.8
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TOELICHTING

HERSTELADVIES

1. GEVELS
1.1 Funderingen
Algemeen
- metselwerk fundering

G

Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgaande
werk.

1.2 Gevels
1.2.2 Natuursteen
Alle zijden (vierkant)
- zandsteen achtergevel

-

overige zandsteen gevels
granieten plint
zandsteen lijstwerk
gevelstenen
zandsteen beeldhouwwerk
granieten stoep
(twee treden)
voegwerk

R

R
G
G
G
G
G

Een bouwlaag met hoeklisenen.
Bij de aansluiting met de noordgevel 
scheurvorming in het zandsteen en
doorlopend in de voegen.
Enkele elementen zijn gebroken.


Nog geen herstel noodzakelijk.

Nog geen herstel noodzakelijk.

G

1.4 Vensters
1.4.4 Diversen
Achter (oost)
- rond venster
1.5 Deuren, poortjes, toegangen
Entree
- granieten kozijn
- opgeklampte deur
- gesmeed hang- en sluitwerk

G

G
G
G

1.7 Glas/schilderwerk
1.7.1 Beglazing
- beglazing rondvenster

G

-

G
R

Wel veel condensvorming aanwezig.
Optie was geweest om tijdens de
vervanging van het glas op de beglazing ventilatie opening aan te
brengen.

Veel condens vorming.

glas in lood
bindroeden

Roestig.

G = Goed | R = Redelijk | M = Matig | S = Slecht
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houtwerk rondom glas in
lood

1.7.2 Schilderwerk
Entree
- deur gelakt
1.8 Diversen
Ventilatie
- door middel van roosters

G

HERSTELADVIES

Voor zover waarneembaar en bereikbaar.

G

R

Vermoedelijk te weinig ventilatie,

hierdoor is het binnen zeer vochtig
(veel landpissebedden in het mau
soleum aanwezig.) De roosters op
de noord- en zuidzijde zijn zeer
roestig. Aan de zuidzijde is het rooster weggeroest en er zijn horizontale
en verticale scheuren ontstaan. Tijdens deze inspectie was droog. De
heer Kooistra vertelde mij dat in de
afgelopen periode de deur vak
openstaat hierdoor droogt het interieur.

De rooster ontroesten en behandelen, eventueel vervangen.
Indien mogelijk meer ventileren.

2. DAKEN
2.1 Kapconstructies
2.1.3 Beton
Ingesnoerd koepeldak.
- zandsteen koepel
- beelden op hoeken dak

G
R

De beelden op de noordwest- en
noordoosthoek is in het verleden
met cementmortel hersteld. De voet
van het beeld op de noordwest- en
zuidwesthoek is licht gescheurd,
vermoedelijke oorzaak roestige doken.



Bij herstel gebruik maken van
een juiste natuursteen reparatiemortel.

In het verleden hersteld met een cementmortel.

2.4 Goten en hemelwaterafvoeren
2.4.1 Goten
Goten langs topgeveltjes
- coating

R

Aan de zuidoosthoek en de zuidzijde 
is de coating licht gescheurd. Op diverse plaatsen bladdert de coating.

G = Goed | R = Redelijk | M = Matig | S = Slecht

Schoonmaken en herstellen met
identieke coating.
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Loszittende coating.

“Bakgoten”
- granieten goten
- kitvoeg tussen elementen

G
R

2.4.2 Hemelwaterafvoeren
“Bakgoten”
- loden spuwers

G

2.8 Diversen
Coating
- scheef aflopende delen
koepel naar goot

R

Tijdens deze inspectie zijn de kitvoegen waar noodzakelijk vervangen.

Op enkele plaatsen zit de coating
los en is gescheurd.



Gelijktijdig met herstel goten ook
deze coating herstellen.

3. INTERIEUR
3.0 Algemeen
Interieur
- algemeen

3.1 Binnenwanden
Algemeen
- binnenmuren

Voor zover bereikbaar en zichtbaar
zijn door ons in het constructieve
gedeelte van het interieur enkele
noemenswaardige gebreken geconstateerd.

R

Plaatselijk scheurvorming.

G = Goed | R = Redelijk | M = Matig | S = Slecht
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3.2 Dragende constructies/vloeren
3.2.1 Dragende constructies
Algemeen
- pilaren

G

3.2.2 Vloeren
Algemeen
- terrazzo vloer

R

3.3 Gewelven
Algemeen
- gewelf

Gescheurd, met name bij de pilaren.

G

3.7 Binnenpleisterwerk
3.7.1 Pleisterwerk
Algemeen
- pleisterwerk op binnenmuren
- plinten
3.9 Diversen
Algemeen
- natuurstenen grafmonumenten

R

Plaatselijk gescheurd.



Herstellen binnen pleisterwerk.

R

Plaatselijk gescheurd.



Herstellen binnen pleisterwerk.

R

Van de noordelijke grafmonument is
de zijplaat gescheurd en de bovenplaat ligt los. Van het zuidelijk grafmonument is de zijplaat gescheurd.



Herstellen platen van grafmonumenten.

4. DIVERSEN
4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid
4.2.1 Interieur (toegankelijkheid)
Algemeen
- interieur

G

4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid)
Dakvlakken
- algemeen

G

G = Goed | R = Redelijk | M = Matig | S = Slecht
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Overzicht foto’s

Voorgevel (west).

Rechter zijgevel (zuid).

Linker zijgevel (noord).

Achtergevel (oost).

Detail foto’s

Beelden op hoeken dak.

Beeldhouwwerk topgevel voor.

Beeld naast entree.

Beeld naast entree.
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