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1/CW.

BOUWKUNDIGE STAAT EN BEREIKBAARHEID Ned. Hervormde Kerk

De onderhoudsstaat is goed.

Het verloop van het onderhoud gaat vooruit.

De kwaliteit van de uitvoering is goed.

De toegankelijkheid voor inspecties is goed.

De bereikbaarheid voor inspecties is goed.

De bereikbaarheid voor reparaties is goed.

De bouwkundige staat van het casco is goed.

OPMERKINGEN BOUWKUNDIGE STAAT EN BEREIKBAARHEID

In 2014 is er ingrijpend funderingherstel uitgevoerd aan de kerk.

BIJLAGEN

1 Dakplattegrond.
RvCE B42  Onderhoud en restauratie van glas-in-lood



UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN VOLGORDE VAN PRIORITEIT

OBJECTNUMMER: ZH 0237

Ned. Hervormde Kerk

0 - 1 jaar

2.5.1 Een was- en bijwerkbeurt van het 

schilderwerk.

Kerkgebouw, dakkapel met platdak, dak 

nr. 9; schilderwerk

M

1.7.1.3 Het is raadzaam om komende 

jaren gefaseerd de stalen 

bindroeden te gaan vervangen 

door messing of RVS. 

exemplaren. Gelijktijdig kunnen 

dan de loodwartels hersteld 

worden. Deze werkzaamheden 

uit laten voeren door een 

deskundige (restauratie) 

glazenier.

Rondboog vensters met glas-in-lood en 

voorzetglas (11 stuks); bindroeden, ijzer

M

1.7.2.1 Het schilderwerk dient nagezien 

en bijgewerkt te worden.

oostelijk ingangsportaal, algemeen M

1.7.2.1 De deuren verdienen een 

vakkundige onderhoudsbeurt, 

waarbij het huidige verfsysteem 

dient te worden vervangen door 

een nieuw verfsysteem.

oostelijk ingangsportaal, deuren S

1.7.2.1 Schilderwerk nalopen en 

bijwerken.

westelijk ingangsportaal R

2.4.1.2 De zinken gootbekleding 

vervangen en uitvoeren in koper

zinkbekleding bakgoot M

2.4.1.3 De goten/afdekkingen nazien en 

vastzetten met klangen.

opengescheurde soldeernaden van de 

koperen deklijst op de vooropstand

R

2.4.2.2 Het is raadzaam om de 

bolroosters te verwijderen en 

boven het maaiveld bladvangers 

in de hemelwaterafvoerpijp(en) 

te plaatsen. Hierdoor zijn de 

hemelwaterafvoeren eenvoudig 

schoon te houden en op 

verstopping te controleren.

boldraadroosters in de uitlopen S

3.7.1 Herstel uit 

veiligheidsoverwegingen op korte 

termijn uitvoeren!

Bij herstel dient  de pleisterlaag 

opnieuw aan het achtergelegen 

rachelwerk gefixeerd te worden. 

Dit kan bijvoorbeeld door RVS 

schroeven met grote RVS 

volgplaten (In het pleisterwerk 

verzonken).

Stucplafond, westelijk ingangsportaal; 

eerste verdieping, pleisterwerk op riet

S

Ned. Hervormde Kerk

1 - 3 jaar

1.8.1 Het anker vrijhakken, ontroesten 

en duurzaam conserveren.

gevel 17 M

2.4.2.3 De afvoerpijpen dienen nagezien afvoerpijpen algemeen R



en hersteld te worden. 

Manchetten opnieuw fixeren in 

de gevels.

Ned. Hervormde Kerk

3 - 6 jaar

1.2.1.2 Door middel van een vochtmeting 

op verschillende diepten van het 

muurwerk kan bepaald worden of 

er sprake is van vochtdoorslag of 

van condensatie van binnenlucht.

Plaatselijk herstel. Het voegwerk 

van de gevels en steunberen 

dient zorgvuldig te worden 

nagezien en waar nodig 

vervangen te worden. De 

aangetaste en losse voegen 

uithakken, de uithakdiepte is 

twee keer de breedte van de 

voeg. Samenstelling voegmortel 

aanmaken in overeenstemming 

met de gebruikte legmortel. De 

samenstelling mag nooit harder 

zijn dan de baksteen. Voegmortel 

gebruiken op basis van 

hydraulische kalk. Proefstukken 

op laten zetten, nooit voegen in 

de maanden met kans op vorst of 

hoog zomer.

De genoemde gevels hebben de 

uitstraling van een 

"lappendeken", het valt te 

overwegen om de gehele gevel 

zorgvuldig van nieuw voegwerk te 

voorzien.

gevels 7, 8, 9, 10 en 11 diverse locaties 

voegwerk

S

2.3.3 Trotseerloodjes 

nazien/herstellen, vernageling 

waar nodig verbeteren in RVS 

materiaal. In samenhang 

uitvoeren met het vervangen van 

de zinken goot. Zie rubriek 

2.4.1.2.

westelijk ingangsportaal, hoekkeperlood R

2.3.4 Het voetlood vervangenvoetlood leien/goten

Ned. Hervormde Kerk

N.v.t.

3.7.1 Voordat herstel van het 

pleisterwerk wordt uitgevoerd 

dient eerst de oorzaak van het 

vocht in de gevel vastgesteld en 

verholpen te worden. Zie ook 

rubriek 1.2.1.2..

Binnenmuren; kerkzaal, zuidgevel, 

plaatselijk

S

4.5 Om calamiteiten door 

verstopping van de 

goten/afvoeren te voorkomen 

adviseren wij de goot van het 

westelijk ingangsportaal 

meerdere malen per jaar schoon 

te laten maken.

naaldboom t.p.v. westportaal



RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

11. GEVELS

21.1 Funderingen

########################################1.1.2 Op palen

########################################Galgemeen- De fundering van de kerk en de kerkvloer zijn in 2014 vernieuwd 

(Stalen buispalen).

71.2 Gevels

81.2.1 Baksteen

########################################1.2.1.1 Metselwerk

9Kerkgebouw, gevels met 

ingezwenkte steunberen

10Galgemeen, kruisverband- Het metselwerk is na 2014 hersteld. De ingeboete, dichtgevoegde 

scheuren zijn niet teruggekomen.

12Westelijk ingangsportaal

13Gmetselwerk, kruisverband-

########################################1.2.1.2 Voegwerk

########################################Gevels, algemeen

11Rvoegwerk, platvol-

########################################Gafzaten van de steunberen, 

voegwerk, algemeen

- Is na de inspectie van 2015 hersteld. Plaatselijk is nog niet al het 

open en poreuze voegwerk hersteld. Zie hieronder.
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Sgevels 7, 8, 9, 10 en 11 diverse 

locaties voegwerk

-PRIORITEIT Het voegwerk is op diverse plaatselijk verweerd/uitgesleten. Omdat 

de gevel sterk naar achter staat geheld kan hemelwater via de 

openingen tussen de voegen en bakstenen in het metselwerk 

dringen. Mogelijk is dit de oorzaak van het vocht- en 

stucwerkprobleem aan de binnenkant van de gevels. Zie hiervoor 

rubriek 3.7.1..

Veel voegwerk is met een te harde (cementgebonden) mortel 

uitgevoerd. Mogelijk is er geen goede nazorg geweest op het 

voegwerk, waardoor er geen goede hechting met de baksteen is 

ontstaan. Op veel plaatsen is het voegwerk verkruimeld.

Opening tussen baksteen en voeg.

Door middel van een vochtmeting op verschillende diepten van 

het muurwerk kan bepaald worden of er sprake is van 

vochtdoorslag of van condensatie van binnenlucht.

Plaatselijk herstel. Het voegwerk van de gevels en steunberen 

dient zorgvuldig te worden nagezien en waar nodig vervangen 

te worden. De aangetaste en losse voegen uithakken, de 

uithakdiepte is twee keer de breedte van de voeg. 

Samenstelling voegmortel aanmaken in overeenstemming met 

de gebruikte legmortel. De samenstelling mag nooit harder zijn 

dan de baksteen. Voegmortel gebruiken op basis van 

hydraulische kalk. Proefstukken op laten zetten, nooit voegen 

in de maanden met kans op vorst of hoog zomer.

De genoemde gevels hebben de uitstraling van een 

"lappendeken", het valt te overwegen om de gehele gevel 

zorgvuldig van nieuw voegwerk te voorzien.

HERSTELADVIES

########################################-
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

151.4 Vensters

161.4.1 Baksteen en natuursteen

17Kerkgebouw, rondboog vensters met 

gemetselde montants en traceringen 

(11 stuks)

18Galgemeen-

19Gmessing brugstaven-

211.4.2 Hout

22Westelijk ingangsportaal

23Graamkozijnen met 6 ruits 

draairamen (2 stuks),

-

24Graamkozijn met diefijzers en 6 

ruits valraam

-

251.5 Deuren, poortjes, toegangen

########################################1.5.2 Hout

26Oostelijk ingangsportaal

27Ggevel met 2 deurkozijnen, 

hardstenen dorpel en lijstwerk

-

28Gdeuren-

29Westelijk ingangsportaal

30Gdeurkozijn met 6 ruits 

bovenlicht, traliewerk, 

hardstenen onderdorpel en 

neuten

-

31Gmassieve deur- Is na de inspectie van 2015 hersteld

321.6 Uitpandige elementen

########################################1.6.0 Algemeen

33Hardstenen stoep, oostelijk 

ingangsportaal

34Rhardstenen treden- In de hardstenen treden komen reparaties steken (scheuren) voor.

########################################Gvoegwerk tussentreden- Is na de inspectie van 2015 hersteld.

35Rgemetselde keringsmuur- Het voegwerk is met een te harde mortel hersteld.

Wanneer, op termijn, de voegen loskomen deze vernieuwen 

met een kalkgebonden mortel.

HERSTELADVIES

36Gstalen leuning- De bevestiging is hersteld.

37Gemetselde trap met lift, westelijk 

ingangsportaal

38Gmetselwerk-
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

39Rvoegwerk- Het voegwerk is plaatselijk verweerd/uitgesleten.

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal het voegwerk 

hersteld moeten worden.

HERSTELADVIES

40Gbetonnen plaat-

41Gstalen leuning-

42Sarcofaag, noordzijde kerkgebouw

43Rrode zandstenen sarcofaag met 

tweedelige deksel

- Verspreid komen lichte beschadigingen voor.

44Rsmeedijzeren hek-

451.7 Glas en schilderwerk

461.7.1 Beglazing

########################################1.7.1.3 Glas in lood

47Rondboog vensters met glas-in-lood 

en voorzetglas (11 stuks)

49Mbindroeden, ijzer-PRIORITEIT Vooral het ingemetselde gedeelte van veel bindroeden zijn in meer 

of mindere mate door roestvorming aangetast. Als gevolg hiervan 

zijn meerdere stenen beschadigd en zijn voegzomen losgekomen en 

weggevallen. Dit geldt met name voor de zuid-west en zuid-oostzijde. 

Ook zitten op meerdere plaatsen bindroeden los

Het is raadzaam om komende jaren gefaseerd de stalen 

bindroeden te gaan vervangen door messing of RVS. 

exemplaren. Gelijktijdig kunnen dan de loodwartels hersteld 

worden. Deze werkzaamheden uit laten voeren door een 

deskundige (restauratie) glazenier.

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

51Mloodwartels- Veel loodwartels zijn beschadigd en/of afgebroken.

Voor behoud van een stevige constructieve toestand van de 

glas-in-lood panelen, is het noodzakelijk om alle loodvetertjes 

na te lopen/opnieuw te draaien of te vervangen/op te 

solderen. Dit zal echter samen moeten vallen met het 

vervangen van de stalen windroeden en het aansmeren van de 

kalkspecie zijdelings langs de panelen.

HERSTELADVIES

50Mvoegzomen aan de binnenzijde 

van de glas-in-lood vensters

- Meerdere voegzomen zijn losgekomen en weggevallen.

Bij opnieuw aansmeren van de weggevallen zomen kan  een 

specie gewapend worden met koehaar of kunstfibers. Dit geeft 

meer "body" aan een mortel en blijft wellicht beter zitten. Ook 

is het zogenaamde "aanbranden" cruciaal voor een goede 

hechting. Evenals nazorg voor een goede afbinding van een 

mortel.

HERSTELADVIES

########################################1.7.1.4 Voorzet- en 

achterzetbeglazing

52Gvoorzetglas aan de buitenzijde 

van de glas-in-lood vensters

- Voorzetglas met binnenventilatie. Het voorzetglas is afgekit.

########################################1.7.1.1 Enkel glas

53Enkelglas

54Galgemeen-

551.7.2 Schilderwerk

########################################1.7.2.1 Buitenschilderwerk

########################################Houten delen

57Rgootlijsten- Het schilderwerk is plaatselijk beschadigd en vervuild.

########################################Moostelijk ingangsportaal, 

algemeen

-PRIORITEIT Veel verstekken van de plinten en het lijstwerk staan open. Tevens 

vertoont het schilderwerk glansverlies.

Het schilderwerk dient nagezien en bijgewerkt te worden.

HERSTELADVIES

Reguliere Inspectie goed redelijkmatig slecht Pagina 9 van 18



RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Soostelijk ingangsportaal, deuren-PRIORITEIT Het schilderwerk is dof geslagen en de veelvuldig toegepaste 

vulpasta is versteend en opengebarsten.

De deuren verdienen een vakkundige onderhoudsbeurt, 

waarbij het huidige verfsysteem dient te worden vervangen 

door een nieuw verfsysteem.

HERSTELADVIES

########################################Rwestelijk ingangsportaal-PRIORITEIT Plaatselijk wat scheurtjes.

Schilderwerk nalopen en bijwerken.

HERSTELADVIES

########################################dakkapel- Zie rubriek 2.5.1.

########################################1.7.2.2 Binnenschilderwerk

########################################Kerkzaal

########################################Ghouten delen, algemeen- Het binnenschilderwerk is behandeld en ziet er goed uit.

591.8 Diversen

########################################1.8.1 Gevelankers

########################################Galgemeen-

########################################Mgevel 17-PRIORITEIT Vooral het ingemetselde deel van het anker is door roestvorming 

aangetast

Het anker vrijhakken, ontroesten en duurzaam conserveren.

HERSTELADVIES

622. DAKEN

632.1 Kapconstructies

642.1.1 Hout

65Kerkgebouw, zadeldak met aan de 

lange en korte zijde driezijdige 

sluitingen

66Gkapspanten en schoren, grenen- In de kapconstructie zijn, voor zover bereik- en waarneembaar, geen 

ernstige gebreken of actieve aantastingen door insecten of 

schimmels/houtaantastende insecten aangetroffen.

67Gsporen, hoekkepers en kilkepers- Behoudens (oude)sporen van lekkage in de omgeving van de 

zuidelijke kilkepers.

68Gmuurplaten, wormbalken en 

gordingen, grenen

- Behoudens (oude)sporen van lekkage op de muurplaten in de 

omgeving van de zuidelijke kilkepers.

69Gbetonen ringbalk onder de 

muurplaten

-

70Oostelijk ingangsportaal, zadeldak 

met driezijdige sluiting

71Gkapconstructie- Indicatief. Niet zichtbaar.

72Westelijk ingangsportaal, zadeldak 

met tweezijdige sluiting

73Gkapspant, grenen-

74Gsporen en hoekkepers-
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

75Gmuurplaat en gordingen-

762.2 Dakbedekking

772.2.3 Leien

########################################Algemeen

########################################Gmaasdekking, r.v.s. gehaakt-

842.3 Loodaansluitingen

########################################2.3.0 Algemeen

########################################Rloden bekleding pironnen met 

bolvorm op de nokken

- Het lood is verweerd. Het lood van de piron aan de oostzijde is langs 

de kanten gescheurd.

########################################2.3.1 Muurlood en loketten

########################################Galgemeen-

########################################2.3.2 Noklood

########################################Ggefelst, algemeen-

########################################2.3.3 Hoekkeperlood

########################################Galgemeen, incl. indeklood-

########################################Rwestelijk ingangsportaal, 

hoekkeperlood

-PRIORITEIT Een trotseerloodje is verdwenen, enkele andere zijn gescheurd en de 

vernageling van het hoekkeperlood komt los.

Trotseerloodjes nazien/herstellen, vernageling waar nodig 

verbeteren in RVS materiaal. In samenhang uitvoeren met het 

vervangen van de zinken goot. Zie rubriek 2.4.1.2.

HERSTELADVIES

########################################2.3.4 Voetlood

########################################voetlood leien/goten-PRIORITEIT Vooral het voetlood onderaan de noordelijke (met algen, mossen, 

korstmossen begroeide) dakvlakken toont slijtagesporen ter plaatse 

van de leihaakjes.

Het voetlood vervangen

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

992.4 Goten en hemelwaterafvoeren

########################################2.4.1 Goten

########################################2.4.1.1 Lood

########################################Oostelijk ingangsportaal

########################################Gloodbekleding- Is na de inspectie van 2017 nagezien en hersteld.

########################################2.4.1.2 Zink

########################################Westelijk ingangsportaal,

########################################Mzinkbekleding bakgoot-PRIORITEIT Deze is door de vervuiling van de boom door fors corrosie aangetast. 

De uitloop in goot nr. 23 is verteerd.

De zinken gootbekleding vervangen en uitvoeren in koper

HERSTELADVIES

########################################2.4.1.3 Koper

########################################Kerkgebouw

########################################Rkoper bekleding bakgoten, 

gefelst, algemeen

- Gezien het corrosiepatroon van de solderingen in de koperen goten 

vermoeden wij dat niet al het soldeerwerk niet met het juiste 

soldeertin is uitgevoerd. Veel soldeernaden zijn na de inspectie van 

2017 hersteld.

Op termijn dienen ook de nog niet herstelde soldeernaden 

hersteld te worden.

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Ropengescheurde soldeernaden 

van de koperen deklijst op de 

vooropstand

-PRIORITEIT Veel soldeernaden zijn na de inspectie van 2017 hersteld. De 

afdekrand ligt op enkele plaatsen "los" op de bakgoot. Op meerdere 

plaatsen is de afdekking wederom gescheurd.

De goten/afdekkingen nazien en vastzetten met klangen.

HERSTELADVIES

########################################Gkoperbekleding kilgoten incl. 

deklijst, algemeen

-

########################################kilgoot van dakvlak 11- 12.- Het bovenste stuk van de kilgoot ligt verdraaid en de lood afwerking 

staat open. Hierdoor is inwatering niet uit te sluiten (Zie 2.1.1).

########################################2.4.2 Hemelwaterafvoeren

########################################2.4.2.2 Zink

########################################Westelijk ingangsportaal

########################################Gzinken afvoerpijpen-

Indien de bovengelegen goot in koper wordt vervangen dienen 

ook de zinken afvoeprijpen door koperen exemplaren te 

worden vervangen. Zie ook rubriek 2.4.1.2..

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Sboldraadroosters in de uitlopen-PRIORITEIT De bolroosters in de uitlopen van de goot zorgen door ophoping van 

organisch materiaal zeer snel voor verstopping van de uitlopen, 

waardoor er constant water in de goten blijft staan. Dit heeft een 

negatief effect op de levensduur van het zink. Zie foto rubriek 

2.4.1.2.

Voobeeld bladvanger.

Het is raadzaam om de bolroosters te verwijderen en boven 

het maaiveld bladvangers in de hemelwaterafvoerpijp(en) te 

plaatsen. Hierdoor zijn de hemelwaterafvoeren eenvoudig 

schoon te houden en op verstopping te controleren.

HERSTELADVIES

########################################2.4.2.3 Koper

########################################Kerkgebouw

########################################Gkoperen afvoerpijpen, algemeen-

########################################Rafvoerpijpen algemeen-PRIORITEIT De afvoerpijpen en manchetten zijn wat verzakt, enkele van de 

manchetten zijn gedeeltelijk losgekomen.

De afvoerpijpen dienen nagezien en hersteld te worden. 

Manchetten opnieuw fixeren in de gevels.

HERSTELADVIES

########################################2.5 Dakopeningen

########################################2.5.1 Dakkapellen

########################################Kerkgebouw, dakkapel met plat dak, 

dak nr. 9

########################################Gkoperbedekking-

########################################Gloodbekleding zijwangen-

########################################Gvoetlood-

########################################Graamkozijn met 9 ruits 

draairaam

- Het kozijn is na de inspectie van 2015 hersteld.
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Rhang- en sluitwerk draairaam- Het hang- en sluitwerk is door roestvorming aangetast.

I.c.m. de komende schilderbeurt de gehengen ontroesten en 

conserveren.

HERSTELADVIES

########################################Mschilderwerk-PRIORITEIT De liggende delen tonen een lichtelijk gescheurde en afbladderende 

verflaag. Tevens is het schilderwerk vervuild.

Een was- en bijwerkbeurt van het schilderwerk.

HERSTELADVIES

########################################2.6 Schoorstenen

########################################2.6.0 Algemeen

########################################Westelijk ingangsportaal, 

schoorsteen zeszijdig

########################################Rmetselwerk- Het onderste gedeelte van de schoorsteen is verticaal gescheurd.

########################################Gvoegwerk, platvol-

########################################pijp op de schoorsteen- Betreft asbestverdacht materiaal.

########################################2.7 Dakrandafwerking

########################################2.7.2 Daklijsten en boeiboorden

########################################Kroonlijsten met klossen, 

geprofileerd

########################################Ghoutconstructie, algemeen- Voor zover waarneembaar.

########################################3. INTERIEUR

########################################3.0 Algemeen

########################################Gconstructief- Voor zover bereikbaar en zichtbaar, zijn door ons in het 

constructieve gedeelte van het interieur geen ernstige gebreken 

geconstateerd.

########################################3.1 Binnenwanden

########################################Wanden en binnenmuren

########################################Galgemeen- Zijn in 2014 hersteld.

########################################3.2 Dragende constructies en 

vloeren

########################################3.2.1 Dragende constructies

########################################3.2.1.0 Algemeen

########################################Zangkoor

########################################Gzuilen (2 stuks)-

########################################Orgelgalerij

########################################Gzuilen (2 stuks)-

########################################3.2.2 Vloeren

########################################3.2.2.0 Algemeen

########################################Kerkgebouw en portalen

########################################Galgemeen- Er is in de kerk een nieuwe betonvloer aangebracht, het tegelwerk is 

hierbij hersteld/vervangen.
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Ghardstenen vloerplaten-

########################################Gkerkamische vloertegels-

########################################3.3 Gewelven en plafonds

########################################3.3.1 Gewelven

########################################3.3.1.1 Hout

########################################Kerkgebouw

########################################Ghouten tongewelf met 

steekgewelven

-

########################################Rhouten schenkels en ribben- De bevestiging van enkele gewelfribben met de spanten is minimaal.

########################################3.4 Kelders

########################################Westelijk ingangsportaal

########################################Gbetonnen vloer en wanden-

########################################Gstalen trap-

########################################3.5 Trappen en loopbruggen

########################################3.5.1 Trappen

########################################3.5.1.0 Algemeen

########################################Westelijk ingangsportaal

########################################Gbordestrap-

########################################3.6 Timmerwerk en lijstwerk

########################################Galgemeen-

########################################3.7 Binnenpleisterwerk

########################################3.7.1 Pleisterwerk

########################################Binnenmuren

########################################Gpleisterwerk, algemeen- Behoudens enkele lichte scheuren en afbladderende muurverf.

########################################Skerkzaal, zuidgevel, plaatselijk-PRIORITEIT Plaatselijk is ten gevolg van uitbloei van mineralen het pleisterwerk 

beschadigd. De oorzaak is niet geheel duidelijk. Mogelijk zijn de 

poreuze voegen in de steunbeer de oorzaak, of loopt de 

buitengelegen h.w.a./goot bij een zware regenbui over, waardoor de 

gevel nat wordt niet uitgesloten kan worden dat ook 

condensvorming een rol in deze problematiek speelt.

Voordat herstel van het pleisterwerk wordt uitgevoerd dient 

eerst de oorzaak van het vocht in de gevel vastgesteld en 

verholpen te worden. Zie ook rubriek 1.2.1.2..

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Ned. Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0237

########################################Stucplafond, westelijk ingangsportaal

########################################Seerste verdieping, pleisterwerk 

op riet

-PRIORITEIT Het pleisterwerk is plaatselijk gescheurd en losgekomen van de 

ondergrond, waardoor het is uitgezakt en een deel van het plafond 

spontaan naar beneden kan vallen.

Herstel uit veiligheidsoverwegingen op korte termijn 

uitvoeren!

Bij herstel dient  de pleisterlaag opnieuw aan het 

achtergelegen rachelwerk gefixeerd te worden. Dit kan 

bijvoorbeeld door RVS schroeven met grote RVS volgplaten (In 

het pleisterwerk verzonken).

HERSTELADVIES

########################################3.8 Betimmeringen, meubilair

########################################3.8.0 Algemeen

########################################Gpreekstoel met klankbord, eiken-

########################################Gbanken-

########################################Morgelkast met lofwerk en 

houtsnijwerk

- De orgelkast is in het verleden scheefgezakt/verwrongen ten gevolge 

van inmiddels verholpen funderingsproblemen. Het geheel helt 

voorover en hangt zo te zien geheel aan de verankering aan de 

achterzijde van het orgel. Delen van het het houtsnijwerk van de 

balustrade zijn losgekomen en/of beschadigd. 

N.B. Er staat een restauratie van het orgel op de planning.

Herstel betekent dat er een complete restauratie van het orgel 

dient te worden uitgevoerd van het mechaniek, pijpwerk en 

orgelkast.

HERSTELADVIES

########################################Gzangkoor met spiltrap, houten 

vloer en balustrade, inclusief 

gemarmerd lijstwerk

-

########################################Gtekstborden, eiken-

########################################Gorgelgalerije met houten vloer 

en balustrade met houtsnijwerk 

en gemarmerd lijstwerk

-

########################################Gkleine hekken, eiken-

########################################3.9 Diversen

########################################3.9.0 Algemeen

########################################Ventilatie kerkgebouw

########################################algemeen- Als gevolg van het aanbrengen van de voorzetbeglazing is de 

ventilatie voorziening beperkt.
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########################################4. DIVERSEN

########################################4.1 Technische installaties

########################################4.1.1 Bliksembeveiliging

########################################Galgemeen- De inspectie van de bliksem/brandbeveiliginstallatie heeft uitsluitend 

betrekking op de uiterlijke toestand/uitwendige installatie. Voor 

toezicht op de juiste functionering van de installatie dient u de 

installatie periodiek te laten inspecteren en controleren door een 

gespecialiseerd/erkend bedrijf.

########################################4.1.0 Algemeen

########################################- Controle op de werking van de zich in of op een gebouw bevindende 

installaties valt buiten het bouwkundig onderzoek van de 

Monumentenwacht.

########################################4.2 Bereikbaarheid en 

toegankelijkheid

########################################4.2.1 Interieur

########################################Binnenruimtes

########################################Galgemeen-

########################################Gloopplanken en verlichting in de 

kap van het kerkgebouw

-

########################################4.2.2 Exterieur

########################################4.2.2.1 Nen 517 

veiligheidsvoorzieningen

########################################Goten en dakvlakken

########################################Galgemeen-

########################################Gdakkapel-

########################################4.3 Bestrating en terrein

########################################Galgemeen-

########################################4.5 Bomen en begroeiing

########################################naaldboom t.p.v. westportaal-PRIORITEIT De boom geeft forse vervuiling in de goten en verstopt de uitlopen 

en afvoeren.

Om calamiteiten door verstopping van de goten/afvoeren te 

voorkomen adviseren wij de goot van het westelijk 

ingangsportaal meerdere malen per jaar schoon te laten 

maken.

HERSTELADVIES

########################################4.6 Vogels en vleermuizen

########################################Galgemeen- Er is geen overlast van kauwen, duiven etc.
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Onderhoud en restauratie

van glas-in-lood

I N L E I D I N G

Het vervangen van een kapotte baksteen is iets anders dan het vervangen van een stukje

glas-in-lood. Te vaak wordt het restaureren van glas-in-loodramen gezien als bouwkundig 

herstel van een deel van de buitengevel, waarbij het risico dan groot is dat door de technische

instandhouding monumentwaarden verloren gaan.

Glas-in-lood vraagt om een genuanceerdere benadering. In cultuurhistorische zin valt er een

onderscheid te maken tussen verschillende vormen van glas-in-lood. Gebrandschilderd glas

is van meer waarde dan blank of gekleurd glas-in-lood, tenzij dat zeer oud glas is. Met name

gebrandschilderd glas-in-lood verdient waardering als product van kunstnijverheid en soms

als een uniek kunstwerk, vergelijkbaar met een schilderij of muurschildering. Er kan, naast

een onderscheid in kunstzinnige betekenis, bij gebrandschilderd glas dan weer onderscheid

gemaakt worden tussen een figuratieve voorstelling en een voorstelling met een zich herhalend

patroon. Bij blank en gekleurd glas kunnen een eenvoudige zetting in een ruitvormig of recht-

hoekig patroon, en een bijzondere zetting of figuratieve voorstelling onderscheiden worden.

Alle onderdelen van een monument behoeven onderhoud en ondergaan zonodig restauratie.

Dat geldt ook voor glas-in-lood. Via deze brochure gaat de Rijksdienst voor de Monumenten-

zorg in op het restaureren en onderhouden van – al dan niet gebrandschilderde – glas-in-

loodramen. Lees voor meer informatie over de manieren waarop glas-in-lood beschadigd

kan raken onze brochure Aantasting van gebrandschilderd glas en glas-in-lood, Info Restauratie

en beheer 31. Welke beschermende constructies die schade helpen voorkomen vindt u in

Bescherming van glas-in-lood, Info Restauratie en beheer 41.

Glas-in-lood met figuratieve voorstelling in

het mausoleum van Comenius te Naarden,

in 1937 ontworpen door de Tsjechische

kunstenaar Jaroslav Benda



O N D E R H O U D

Regelmatig onderhoud aan monumenten verlengt hun levensduur en vergroot de restauratie-

interval. Dat geldt ook voor het glas. Glas is onderhevig aan natuurlijke veroudering en 

chemische, biologische en mechanische aantasting. Zie brochure 31.

Onderhoud van glas-in-lood vraagt terughoudendheid. Blank of gekleurd glas kan met water

en een zachte spons of doek worden gereinigd. Aan het water mag geen reinigingsmiddel

worden toegevoegd, uitgezonderd een klein beetje non-ionogene zeep, bijvoorbeeld baby-

shampoo. Bij gebrandschilderd glas zal iedere keer vooraf moeten worden onderzocht of 

de brandverf en de eventuele retouches, de bijgewerkte delen, niet loslaten. In dat geval is

reiniging niet meer mogelijk.

Voorkomen moet worden dat het onderhoud zelf schade toebrengt aan het glas. Zo kan een

goedbedoelde reiniging met een ragebol ernstige beschadigingen tot gevolg hebben en kan

zand krassen op het glas veroorzaken.

Het is vaak beter om te zorgen dat de op het glaspaneel inwerkende schademechanismen geen

of minder kans krijgen. Dat kan door glas-in-lood te beschermen tegen invloeden van buiten,

maar ook tegen invloeden van binnen, zoals roet van kaarsen, dat zich afzet op het glas.

O N D E R Z O E K  E N  D O C U M E N T A T I E

Om herstel van enigerlei aard tot een goed en verantwoord einde te brengen hoort de eerste

stap van het instandhoudingstraject onderzoek van de glas-in-loodramen te zijn. Dit onderzoek

geeft inzicht in enerzijds de technische staat van het raam in zijn bouwkundige setting, en

anderzijds de geschiedenis van het raam, zowel in kunsthistorische als in bouwhistorische

zin. De technische staat kan sturend zijn in de keuze van reiniging en herstel en tevens in de

afwegingen over demontage en beschermende constructies.

Naast vooronderzoek is een goede documentatie van wezenlijk belang. In foto en tekening

dient het raam vastgelegd te worden voor, tijdens en na de restauratie. Op de tekening kan

worden aangegeven wanneer welke stukken glas zijn hersteld of vervangen en wat de herstel-

ling heeft ingehouden. Dergelijke documentatie maakt de verantwoording van de ingreep

inzichtelijker en vormt de basis voor toekomstig herstel.

D R I E  S O O R T E N  R E S T A U R A T I E S

Oplopend in omvang vallen er drie soorten restauraties te onderscheiden: eenvoudig, partieel

en algeheel.

Eenvoudig herstel

Onder eenvoudig herstel wordt het ter plekke restaureren van een glas-in-loodraam verstaan.

Daarbij moet worden gedacht aan het vervangen van een of meerdere stukken glas in situ.

De omstandigheden voor herstel ter plekke zijn echter niet optimaal. Het opnieuw inborstelen

met geëigende kitmassa van de glas-loodaansluitingen voor het wind- en waterdicht maken

van het glas-in-loodpaneel geeft problemen, omdat er op het paneel onvoldoende druk kan

worden uitgeoefend om de kit goed te verspreiden. Het is bovendien praktisch niet verant-

woord uitvoerbaar, omdat ter plaatse de loodprofielen opengezet moeten worden. Ontstaan

van extra breuk is het resultaat, door het uitkrabben van verouderde kit en het opnieuw kitten

en dichtwrijven van het loodprofiel. Het is lastig om bij het solderen ter plaatse de vloeibare

tin op zijn plaats te houden en goed in de breuk te krijgen.

Toch kan deze vorm van herstel de voorkeur hebben boven restauratie in een atelier. Een

beschadigd paneel moet dan immers uitgenomen worden, met noodzakelijkerwijs sloopwerk bij

de aansluitingen en bevestigingspunten. Daarbij ontstaat er kans op breuk van het glas, het lood

en de kit en dus op meer schade dan voor het uitnemen. De hoeveelheid schade en de risico’s

van het uitnemen moeten dus worden afgezet tegen de beperkingen van het in situ restaureren.

2

Waardevol stukje glas-in-lood in het mausoleum

van Comenius te Naarden, met daarin de naam

gekrast van de vervaardiger van het glas-in-lood-

paneel: Durak, Prague 1937

Detail van een groot glas-in-loodraam, waar de

panelen zijn opgenomen in een houten raamwerk



Partiële restauratie

Voor een partiële restauratie kunnen uiteenlopende aanleidingen bestaan. Zo kan het zijn 

dat roestende brugstaven, houtrot of scheuren als gevolg van bouwtechnische problemen,

het uitnemen van panelen nodig maken, zonder dat die panelen zelf gerestaureerd hoeven te

worden. Het is dan zaak ze zo omzichtig uit te nemen dat ze niet beschadigen. Soms kunnen

er dan toch ruitjes aan de rand sneuvelen of blijkt dat er vlak boven en onder een brugstaaf

door roest ruitjes kapot zijn gedrukt. Reparaties en vervanging kunnen dan in een atelier plaats-

vinden. Meestal is algeheel verloden, het integraal vernieuwen van het loodnet, dan niet nodig

of zelfs ongewenst vanuit het principe in de monumentenzorg authentiek materiaal zo veel

mogelijk te behouden en omwille van kostenbesparing.

Onder partieel herstel kan ook het uitnemen worden verstaan van een of meerdere panelen

die wel zelf gerestaureerd moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld door vandalisme zijn

beschadigd en niet ter plekke zijn te herstellen.

Algehele restauratie

Een algehele restauratie is op zijn plaats als de conditie van een raam zo slecht is dat het in

zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dit kan zijn wanneer het loodnet zover is achteruitgegaan

dat de panelen uitbuiken en er glasbreuk dreigt. Een tweede aanleiding is er wanneer de

brandschilderverf loslaat. Tenslotte is er algeheel herstel aan de orde als een vervuiling het

glas en de brandschildering ernstig bedreigt. Bij een algehele restauratie worden de panelen

uitgenomen en verder behandeld in het atelier.

R E I N I G E N

Het glas-in-lood moet voor herstel gereinigd worden om het te ontdoen van stof en vuil. 

De veiligste methode is een droge reiniging met bijvoorbeeld Akawipe-poeder, maar over 

het algemeen gebeurt dat met water. Voor er reiniging van gebrandschilderd glas plaats kan

vinden dient er eerst gecontroleerd te worden of de schildering goed is ingebrand. Zo niet,

dan moet de schildering eerst gefixeerd worden, omdat anders het risico bestaat dat er bij

de reiniging delen van de voorstelling verdwijnen.

Soms kan een aanvullende reiniging met een ander reinigingsmiddel nodig zijn. Bijvoorbeeld

als de vervuiling of de verwering niet met het water verdwenen is en bedreigend is voor het

glas of de brandschildering. In dat geval heeft de reiniging een conserverende werking, bedoeld

om de aantasting te stoppen of op zijn minst af te remmen. Iedere vorm van aanvullende 

reiniging moet van te voren goed worden overwogen en op een niet in het oog springend

proefvlak worden getest. Hier kunnen de soort en de concentratie van het reinigingsmiddel

en de tijdsduur van de reiniging worden getest. Vervolgens is het zaak dat de voor- en nadelen

worden afgezet tegen het wel of niet handhaven van de vervuiling of verwering. De reinigings-

methode en de intensiteit van de reiniging hangen af van de aard en de mate van vervuiling

en de technische staat van zowel het glas, als de eventuele brandschildering, als het lood.
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Dit wit uitgeslagen glas is het gevolg van een

reiniging met een te agressief middel, dat ook

nog eens onvoldoende is verwijderd, waardoor

de aantasting van het glas zich na de reiniging

voortzette. De krassen in de witte laag zijn het

gevolg van reiniging met een te harde borstel

<<< Reinigingsproef op een klein oppervlak

met een mengsel van attapulgietklei en oxaal-

zuur. Door de klei in delen te verwijderen wordt

de benodigde tijdsduur bepaald

<< Resultaat van de reinigingsproef: de doffe

aanslag van vuil is van het glas verwijderd

< Het resultaat van de reinigingsproef van 

binnenuit gezien

Partiële restauratie: het paneel is uitgenomen en

in het atelier is alleen het gebroken glaasje ver-

lijmd. De foto is genomen voordat de overtollige

lijm verwijderd was
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R E S T A U R A T I E  V A N  S C H I L D E R I N G E N

Een van de ernstige bedreigingen voor gebrandschilderd glas-in-lood is het loslaten van de

brandverf. Dit loslaten is te wijten aan het feit dat de verf niet goed is ingebrand als gevolg

van een onjuiste brandtemperatuur, een te korte brandtijd of onvoldoende vloeiglas in de

brandverf. De verf laat los onder invloed van het weer, omdat de verf en het glas elk een

andere uitzettingscoëfficiënt hebben. Andere oorzaken zijn chemische en biologische aantas-

ting door bijvoorbeeld de inwerking van condens.

Consolidering

Wanneer er geen consolideringsmaatregelen worden getroffen, zal het verval van loslatende

schilderingen zich voortzetten. Soms is echter het aanbrengen van een beschermende voor-

zetbeglazing met binnenventilatie al voldoende om de verwering van de glasverf in hoge mate

te vertragen.

De verf kan worden vastgezet aan de ondergrond met een middel op basis van gemodificeerd

silicaat. Dit is een irreversibele ingreep, maar draagt wel bij aan het behoud van de oorspron-

kelijke schildering.

Aanvulling

Verdwenen delen kunnen ‘koud’ worden ingeschilderd, in principe op de buitenzijde van het

glas, de niet-beschilderde zijde. Dit wordt een koude retouche genoemd. Gebruikelijk is om

daarvoor normale grisailleverf of contourverf aan te maken met watervaste houtlijm (acrylaat-

emulsie) of Arabische gom met een 2%-oplossing van glycerine. Deze verf kan zonder schade

weer worden verwijderd en de methode is dus volkomen reversibel. De ingreep in het object

blijft daardoor zeer beperkt. Alle koude retouches moeten gefixeerd worden. Koude retouches

met emailverf dienen pointillistisch te worden uitgevoerd in verband met de hechting.

De ontbrekende delen van de schildering kunnen worden hersteld door een kleur-aanvulling, door

een gedeeltelijke reconstructie – bijvoorbeeld enkel contourlijnen – op basis van documentatie

of analogie, door een geïntegreerde reconstructie of door een hedendaagse interpretatie.

In plaats van de schildering op het glas zelf aan te vullen kan er ook gekozen worden voor een

zogenaamd doubleerglaasje. Op een nieuw stuk glas wordt de schildering gekopieerd en in

een eigen loodkader op het paneel gesoldeerd, zodanig dat er tussen paneel en doubleerglas

voldoende ventilatie mogelijk is.

Een restauratie waarbij de loslatende brandverf verwijderd en vervolgens de brandschildering

gereconstrueerd en opnieuw ingebrand wordt, is niet wenselijk, behalve in uitzonderlijke

gevallen. Dit is immers een onomkeerbare ingreep in een uniek product van kunstnijverheid of

kunst. Bovendien is het niet altijd mogelijk glas opnieuw te branden. Opnieuw branden houdt

risico’s in voor de bestaande brandverf en kan leiden tot verkleuring van het glas. En er bestaat

het risico dat er vuil op het glas wordt ingebrand.

Bescherming

Om schade aan loslatende brandverf door weersinvloeden te voorkomen is het zaak te zorgen

dat de ramen daar niet meer aan blootgesteld worden. Diezelfde afscherming is ook nodig

wanneer er met een koude retouche is gerestaureerd. Dit kan door het plaatsen van een

beschermende voorzetbeglazing, vaak in combinatie met een museale opstelling van het

glas-in-lood. Zie brochure 41. Het plaatsen van voorzetbeglazing heeft echter een negatieve

invloed op de architectuur en de beleving van met name het exterieur van een gebouw. 

De waarde van het gebrandschilderde glas en de te kiezen herstelmethode moeten dus worden

afgezet tegen de visuele aantasting van het gebouw.

Bedreiging van gebrandschilderd glas-in-lood:

het loslaten van de brandverf, hier vooral zicht-

baar in de gezichten

Twee gebrandschilderde panelen in de Mariakerk te Apeldoorn. De bovenste is oorspronkelijk, de onderste

een reconstructie na oorlogsschade. De vraag rijst of de restaurator hier bewust gekozen heeft voor een

afwijkende glaskeuze en schildering
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R E S T A U R A T I E  V A N  G L A S

Te vaak wordt er gebroken glas vervangen, omdat herstel te duur wordt bevonden. Bij de

bepaling van de keuze tussen herstellen en vervangen moeten natuurlijk de monumentale

waarden uitgangspunt zijn en nooit de kosten. Wanneer een glaasje is gebroken, dan zijn 

er verschillende opties voor herstel: verlijmen, toepassen van breukloodjes, kunsthars of 

vervangen.

Verlijmen 

Verlijmen van gebroken stukken is zowel om esthetische als om technische redenen een

betere methode dan het gebruik van breuklood. Het maakt het ook mogelijk dat versplinterde

stukken volledig in situ bewaard kunnen worden. Verlijmen wordt vooral toegepast bij stukken

figuratief glas, waar een breukloodje storend zou zijn voor de beleving van de voorstelling,

bijvoorbeeld in gezichten.

Bij het verlijmen worden de stukjes glas capillair met een U.V.-bestendige tweecomponenten-

epoxylijm in de kleur van het glas verlijmd. De lijm is zeer hechtend, stabiel en heeft dezelfde

brekingsindex en uitzettingscoëfficiënt als glas.

Het aanbrengen van een verlijming houdt onvermijdelijk in dat de ramen na restauratie moeten

worden beschermd met voorzetbeglazing. De gelijmde breuk is namelijk niet bestand tegen

al te hoge winddruk. Ook hier geldt dus dat de waarde van het gebrandschilderde glas en de

te kiezen herstelmethode moeten worden afgezet tegen de visuele aantasting van het gebouw.

Verlijmen is alleen mogelijk in het atelier.

Breukloodjes 

Breukloodjes worden toegepast waar verlijming niet mogelijk is of esthetisch minder storend.

Zij kunnen namelijk niet overal worden toegepast, omdat ze zich als zwarte lijnen aftekenen

in het glas. Een breukloodje dwars door een gezicht is zeer storend, maar een breukloodje in

een ornament of kledingstuk zou kunnen wegvallen tussen andere loodlijnen of schaduwlijnen.

Breukloodjes worden vaak gehandhaafd waar in het verleden glas is verwijderd om de plaat-

sing van een breukloodje mogelijk te maken. Vaak werd dan langs de breukrand wat glas weg-

gehaald, het zogenaamde afgruizen. Overigens, in de huidige monumentenzorgpraktijk is het

een uitgangspunt dat bij de toepassing van een breukloodje nooit iets van monumentaal glas

mag worden afgegruisd.

Kunsthars

Kleinere lacunes, afgegruisde breuknaden en afgebroken en verdwenen hoekjes kunnen worden

ingegoten met een kunsthars in kleur. Een breukloodje kan dan achterwege blijven. De kunst-

hars is net als de te gebruiken lijmen zeer hechtend, stabiel en heeft dezelfde brekingsindex

en uitzettingscoëfficiënt als glas. Bij gebrandschilderd glas kan de ontbrekende voorstelling

ter plaatse van de opvulling worden geretoucheerd.

Vervangen

Vervangingen, grotere aanvullingen of reconstructies dienen te worden uitgevoerd met glas

waarvan structuur, kleur en dikte overeenkomen met het origineel. Er moet echter ook reke-

ning worden gehouden met de staat van het bestaande glas. Wanneer dat ernstig vervuild is

of aangetast, zal een nieuw stuk in de oorspronkelijke kleur sterk afwijken. Echter, wanneer

een nieuw stuk glas wordt gezocht dat past bij het vervuilde of aangetaste raam, dan kan dat

bij een toekomstige reiniging weer uit de toon gaan vallen. De oplossing is het nieuwe glas

te voorzien van een reversibele ‘vervuiling’, die zonder schade is te verwijderen wanneer dat

nodig mocht zijn. Ook dient er rekening te worden gehouden met het feit dat het nieuwe stuk

glas onder invloed van ultraviolette straling nog gaat verkleuren.

Nieuw gebrandschilderd glas kan op verschillende wijzen passend worden gemaakt. 

Zie pagina 4, Aanvulling.

Detail van een gebrandschilderd raam met 

glasbreuk in het hoofd. Hier zijn breukloodjes

ongewenst

Gebrandschilderd glas waarin storend breuk-

loodjes zijn gezet

Verlijmd stukje gebrandschilderd glas, met aan-

vullingen in kunsthars. Ter plaatse van het gehand-

haafde breukloodje achtte de restaurator de hoe-

veelheid afgegruisd glas blijkbaar te veel om ook

hier de ontbrekende delen met hars aan te vullen 

In de mantel is een stuk glas vervangen, 

dat verdwenen was of niet meer te herstellen. 

De afwijkende kleur detoneert sterk
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R E S T A U R A T I E  V A N  B R U G S T A V E N  E N  D E K L A T T E N

Een brugstaaf is een horizontaal, metalen koppelingsanker in het venstervlak – vaak in het

hart van de muurdikte opgenomen – dat de verticale stijlen in het midden van het venster,

ofwel de montants, aan de dagkantprofielen aan de zijkanten koppelt. Zo overbrugt de brug-

staaf de raamopening en houdt hij de montants op hun plaats. Brugstaven komen ook voor

in combinatie met verticale staven als onderdeel van een raamwerk, harnas genaamd. Glas-

in-loodpanelen in grote ramen bevinden zich tussen twee brugstaven en worden vaak via een

metalen deklat aan de brugstaaf bevestigd.

Roestende staven

Brugstaven zijn in het verleden vrijwel altijd vervaardigd van ijzer. Groot probleem daarbij is

roest. Het door roest uitzettende ijzer drukt het glas en de omringende bak- of natuursteen

kapot. Vaak is de kwaliteit van glas-in-loodramen zelf nog goed, terwijl zij toch verwijderd

moeten worden om de brugstaven te kunnen vervangen, waarbij helaas kans op breuk ontstaat.

Nieuwe brugstaven worden bij voorkeur gemaakt van de niet-roestende metalen messing,

brons of roestvast staal, al dan niet geverfd. Historisch waardevolle brugstaven dienen zo

mogelijk behouden en geconserveerd te worden.

Wanneer de brugstaaf onderdeel is van een trek- of kettinganker in de muur, dan is het niet

mogelijk om de staaf te verwijderen. In dat geval wordt zo veel mogelijk van het ijzer bloot-

gelegd en in situ behandeld tegen roest.

T-vormige staven

In de late negentiende en vroege twintigste eeuw zijn vaak T-vormige brugstaven toegepast,

waarbij de panelen niet werden ingeklemd tussen staaf en deklat, maar met stopverf in het 

T-profiel werden bevestigd. Deze constructie blijkt inmiddels niet te voldoen. Regenwater dat

tussen het glas en de stopverf loopt of via barsten in de verouderde stopverf, doet het ijzer

versneld roesten. Bij de vervanging van deze T-vormige brugstaven wordt de te verwachten

schade door roest afgezet tegen de cultuurhistorische betekenis van het raamdetail met 

T-ijzers. De laatste legt het dan vaak af tegen de eerste en het detail wordt op technische

gronden gewijzigd in een beter afwaterende brugstaaf met deklat.

R E S T A U R A T I E  V A N  L O O D N E T T E N

Onder loodnet wordt het geheel aan loodstrips verstaan waarmee een paneel is opgebouwd.

Het kan voorkomen dat het loodnet van een paneel breuken vertoont. Soms kunnen met een

geschikte soldeerlegering en een gecontroleerde bouttemperatuur de breuken worden her-

steld. Dat kan alleen bij voldoende loodzwaarte; dun lood kan makkelijk doorsmelten tijdens

het solderen.

Het herstel van een loodnet is echter een risicovol werk. Het lood moet worden gereinigd om

het soldeer op een blank oppervlak te laten hechten. Vaak wordt het lood daarbij geschuurd

of geslepen en de looddeeltjes die daarbij vrijkomen, vormen een gevaar voor de gezondheid.

Toch is het handhaven van het loodnet uitgangspunt vanuit het oogpunt van monumentenzorg.

Nederland heeft vrijwel geen glazen met een loodnet dat ouder is dan de negentiende eeuw,

terwijl bijvoorbeeld in Duitsland nog panelen in situ voorkomen met middeleeuws lood. Het is

dus zaak een verantwoorde manier van restaureren te vinden die aanvaardbaar is vanuit het

oogpunt van de gezondheidszorg, maar die ook recht doet aan de monumentale waarden

die in het loodnet zelf besloten liggen. Behoud gaat voor vernieuwing.

Bovenzijde van een venster, waaruit glas-in-

loodpanelen voor restauratie tijdelijk verwijderd

zijn. Onderaan zijn twee brugstaven te zien, die

de raamopening overspannen en de montants

op hun plaats houden

Detail van een glas-in-loodvenster. Het roesten-

de, T-vormige brugijzer heeft de natuurstenen

montant kapot gedrukt. Bij restauratie wordt

het T-ijzer vaak vervangen door een beter afwa-

terende, rechthoekige brugstaaf met deklat

Voorbeeld van een loodnet waarin het verloop

van de loodlijnen duidelijk onderdeel uitmaakt

van het ontwerp
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R E S T A U R A T I E  V A N  W I N D R O E D E N

Een wind- of bindroede is een metalen staaf die met bindloodjes aan het paneel is bevestigd

om dat stevigheid te geven tegen winddruk en om uitzakken ervan te voorkomen. Het is een

ronde of vierkante staaf of een pasgesmede, vierkante of rechthoekige, smeedijzeren strip,

die soms zelfs naar het midden zwaarder geprofileerd is. Windroeden komen zowel aan de

binnen- als aan de buitenzijde van het raam voor. Soms laat een voorstelling geen windroeden

toe. Dan wordt er gewapend lood toegepast, met een stalen kern, of er wordt een verstevigende

strip op het lood gesoldeerd.

Roestende roeden

Roestende windroeden vormen op zichzelf een geringe bedreiging voor ramen, maar het 

lekwater daarvan des te meer. Glas kan ernstig vervuilen door roestwater van windroeden 

en deze vervuiling laat zich vrijwel niet verwijderen. Bovendien tast het lekwater het glas aan.

Bij een restauratie worden ze daarom vervangen door roeden van messing, koper of roest-

vast staal. Brons is daar te bros voor. Wanneer koper wordt toegepast, dan moet worden

voorkomen dat het koperoxide, de groene verwering van koper, met het lekwater op het glas

terecht zal komen, want anders is de schade gelijk aan die bij roestend ijzer. Het groene 

lekwater vervuilt ook de afzaten (de hellende bovenvlakken van de onderdorpels) en de gevel

onder de ramen. Daarom kunnen windroeden dan ook het best binnen worden toegepast,

hoewel men daar rekening moet houden met condenswater, dat zo mogelijk nog agressiever

is dan regenwater.

Historisch waardevolle ijzeren windroeden dienen te worden behouden. Hiertoe worden ze

zorgvuldig ontroest en behandeld met een geëigend, roestwerend en U.V.-bestendig verfsys-

teem. Een voorbeeld is een duplexsysteem, waarbij het metaal eerst wordt geschopeerd en

daarna afgewerkt. Onder schoperen wordt het verstuiven van een beschermend, gesmolten

metaal over de roeden verstaan. Daarna worden ze afgewerkt met een verf op basis van 

polyurethaan of epoxyteer.

Bindloodje

Het bindloodje waarmee de windroede aan het paneel wordt bevestigd is een loodveter of

een uitgegloeid koperdraadje. De loodveter wordt gesoldeerd of tot een roosje opgerold, 

het koperdraadje in elkaar gedraaid. Beide hebben voordelen. De loodveter is authentieker,

maar heeft bij enkele beglazing het nadeel dat hij uitrekt door windzuiging aan het paneel en

de geringe treksterkte van lood in combinatie met kruip. Kruip is het verschijnsel waarbij een

langdurige belasting, die aanzienlijk lager kan zijn dan de maximaal toelaatbare, leidt tot een

blijvende vervorming. Hierdoor raakt het paneel langzaam los van de windroede. Uitgegloeid

koperdraad bezit een veel hogere treksterkte en rekt niet. Een daarmee bevestigd paneel

behoudt dus zijn stevigheid.

R E S T A U R A T I E  V A N  K I T

Lood en glas hechten niet aan elkaar. Kit zorgt voor de hechting en maakt panelen wind- 

en waterdicht. Daarnaast zorgt kit door de hechting voor de vormvastheid van het paneel.

Kitten gebeurt daarom aan beide zijden, vaak ook wanneer een beschermende voorzetbe-

glazing wordt toegepast.

Kit wordt vanouds vervaardigd van lijnolie en krijtwit in een verhouding van 100 à 120 centi-

liter lijnolie op 250 à 350 gram krijtwit. Onder invloed van onder meer zonlicht wordt de kit

hard. Beweging van een paneel als gevolg van winddruk of -zuiging zorgt ervoor dat de ver-

harde kit breekt en als korreltjes tussen glas en lood wegvalt.

Vroeger werden dan in situ de ramen opnieuw ingewassen met nieuwe kit, maar dit is geen

ideale manier om de panelen te onderhouden. Immers, de oude kit kan onvoldoende worden

verwijderd en er kan, zoals gezegd, onvoldoende druk op de panelen worden uitgeoefend

Detail van een raam zonder windroeden, maar

waar een van de loodlijnen is versterkt. Deze

loopt van middenonder schuin naar rechtsboven

Bevestiging van een windroede aan een glas-in-

loodpaneel met een zogenaamd roosje

Glas-in-lood in een houten raam, met ter plaatse

van elke horizontale loodlijn een windroede



om de kit overal tussen glas en loodprofiel te krijgen. Zie pagina 2, Eenvoudig herstel. Op den

duur zullen de panelen dus moeten worden uitgenomen en opnieuw worden gekit, omdat ze

wind en regenwater zullen gaan doorlaten. Een voorzetbeglazing als bescherming kan de

noodzaak hiertoe wegnemen, maar dat is voor een probleem als dit een te ingrijpende en beeld-

veranderende remedie. Bovendien mag voorzetbeglazing nooit in de plaats komen van onder-

houd en herstel.

U I T N E M E N  E N  H E R P L A A T S E N

Het uitnemen van glas-in-loodpanelen dient met de grootste zorg te gebeuren om glasbreuk

te voorkomen. Uit het vooronderzoek of een proef moet blijken welke techniek hiervoor het

beste in aanmerking komt: uithakken, uitslijpen, uitzagen of uitboren.

Bij herplaatsing is vooral van belang dat de panelen in de toekomst weer eenvoudig en zonder

schade uitgenomen kunnen worden. Er mag dus geen harde voegspecie worden gebruikt.

Ook moet worden voorkomen dat er specie met kalk op het glas komt, omdat de kalk het

glas kan aantasten.

V E R G U N N I N G  E N  S U B S I D I E

Bij restauratie van al dan niet gebrandschilderd glas-in-lood is er meestal sprake van een

ingreep, een wijziging van het monument, waarvoor een vergunning is vereist op grond van

de Monumentenwet 1988.

Het restaureren en onderhouden van glas-in-loodramen is in beginsel subsidiabel, wanneer het

gaat om het wind- en waterdicht houden en het behoud en herstel van monumentale waarden.

T O T  S L O T

De restauratie van glas-in-lood vraagt zowel in de bepaling van de noodzaak van ingrijpen, als

in de voorbereiding, als in de uitvoering betrokkenheid van verschillende disciplines en dus een

goede samenwerking en afstemming tussen architect, aannemer, glazenier en onderzoeker.

Gebrandschilderd glas-in-lood verdient dezelfde zorgvuldigheid en aandacht als bijvoorbeeld

een wandschildering. De restauratie dient dan ook in handen te worden gegeven van een 

restaurator met voldoende ervaring. Onderzoek en documentatie horen deel uit te maken

van de restauratie, om toekomstige restauratoren inzicht te geven in de instandhoudings-

geschiedenis van het raam. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan glas-in-lood als product

van kunstnijverheid en als kunstuiting eeuwen meegaan.
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De roestende brugstaaf heeft een deel van de

natuurstenen montant weggedrukt, maar de

veel te harde mortel heeft de druk overleefd. Of

die harde mortel van het glas is te krijgen is nog

maar de vraag


