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1/CW.

ALGEMEEN

Er is een complete binnen - en buiteninspectie uitgevoerd.
Het gebouw verkeerd in een redelijk goede bouwkundige staat.

BOUWKUNDIGE STAAT EN BEREIKBAARHEID Nederlands Hervormde Kerk

De onderhoudsstaat is goed.

Het verloop van het onderhoud is gelijk.

De kwaliteit van de uitvoering is redelijk.

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.

BIJLAGEN

1 Dakplattegrond.

Een complete binnen- en buiteninspectie uitgevoerd.
De dakgoten zijn schoongemaakt.
Een uitgezakrte dakpan is teruggeplaatst.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN DOOR DE MONUMENTENWACHT



UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN VOLGORDE VAN PRIORITEIT

OBJECTNUMMER: ZH 0173

Nederlands Hervormde Kerk

0 - 1 jaar

1.2.1.1 Een extra stuk lood aan brengen, 

waardoor de opening afgedekt 

wordt.

Gevel 1, Voorgevel kerkgebouw, topgevel 

met vlechtingen en pilasters; gevel 1, 

loodafdekking op de tuit (segment)

M

1.2.1.1 Gevels consistorie; ventilatieroosters en 

grondkeringsmuurtjes

G

1.5 Het is raadzaam om voor het 

schilderen het pleisterwerk te 

herstellen. Deze werkzaamheden 

uit laten voeren door een 

erkende restauratiestukadoor. 

Bijvoorbeeld een stukadoor 

welke is aangesloten bij Het 

Neerlandsch Stucgilde. 

www.stucgilde.nl

gevel 1, Voorgevel; gepleisterd deurkozijn 

met gepleisterde pilasters, kroonlijst en 

segmentboog

M

1.6.0 Ontroesten en duurzaam 

conserveren door te schilderen 

en voldoende te smeren.

Toren met vierzijdig rondgebogen 

dakvlakken; metalen luiwerk

M

1.7.2.2 De deur is aan een 

onderhoudsbeurt toe

gevel 7, toegangsdeur consistorie M

2.2.5 Van de heer Uit den Boogaard is 

vernomen dat men voornemens 

is zonnepanelen te plaatsen op 

dakvlak 4.

De huidige dakbedekking zal de 

levensduur van deze panelen niet 

redden. Om die reden is het 

raadzaam voorafgaand aan de 

plaatsing van de panelen de 

dakberdekking te vervangen door 

een dakbedekking die zeker de 

levensduur van de panelen 

evenaard.

dakvlak 4, Afgeplat schilddak; bitumen 

bedekking

M

2.2.5 Om lekkages en gevolgschade te 

voorkomen, dient de 

mastiekbedekking te worden 

vervangen. Om de levensduur te 

verlengen, is het raadzaam het 

dak zo min mogelijk te betreden.

dakvlak 5, Platdak consistorie; 

mastiekbedekking

M

2.4.1.2 Het aanbrengen van een coating 

in een goot is geen garantie voor 

een langere levensduur, het 

regelmatig schoonmaken wel.

goten 1, 2 en 3, Bakgoten; coating in de 

goten

S

2.4.1.2 De soldeernaad dient definitief 

hersteld te worden door een 

strookje zink over de gescheurde 

soldeernaad te solderen.

goten 1, 2 en 3, Bakgoten; goot 2, 

gescheurde soldeernaad in goot

S

2.4.2.2 Meerdere malen per jaar de 

goten schoonmaken.

Zinken afvoerpijpen met stalen 

ondereinden; algemeen

G



4.4 Om vorst- en vochtschade te 

voorkomen zal het voegwerk 

hersteld moeten worden.

Voorzijde kerkgebouw; grondkering muren 

met gemetselde trap en metalen hek

R

Nederlands Hervormde Kerk

1 - 3 jaar

1.2.1.1 Om vorst- en vochtschade te 

voorkomen zal dit hersteld 

moeten worden.

Gevel 1, Voorgevel kerkgebouw, topgevel 

met vlechtingen en pilasters; algemeen, 

voegwerk, snijwerk

R

1.2.1.1 Zijgevels kerkgebouw, lijstgevels met 

pilasters; gevel 2, linkerzijgevel.

M

1.2.2 Het is raadzaam het element 

opnieuw (met bronzen doken) 

vast te leggen.

gevel 1, bovenste hardstenen 

gevelafdekking, linkerzijde

G

1.6.0 Het bladgoud door een deskundig 

bedrijf laten herstellen.

Toren met vierzijdig rondgebogen 

dakvlakken; smeedijzeren bekroning met 

vergulde bal en haan

M

1.7.1.1 De ruitjes vervangen bij de 

komende schilderbeurt.

Enkelglas; algemeen R

1.7.2.1 Het schilderwerk is aan een 

onderhoudsbeurt toe. De 

gescheurde en losliggende 

stopverfvoegen dienen te worden 

uitgekapt en opnieuw 

aangebracht.

Houten delen; algemeen M

1.8.1 De ankers vrijhakken en 

duurzaam conserven of 

vervangen.

gevel 1, linkerzijde gordingankers M

2.3.0 De bevestigingen nazien en zo 

nodig opnieuw vastzetten.

Dak 1, Afgeplat schilddak, dakvlak nr. 

1-2-3-4; hoekkeperlood

R

Nederlands Hervormde Kerk

3 - 6 jaar

1.2.1.1 Om vorst- en vochtschade te 

voorkomen zal dit hersteld 

moeten worden.

Aangetaste voegen uithakken en 

opnieuw aanbrengen met een 

voegspecie die qua samenstelling, 

hardheid, kleur en uitvoering in 

overeenstemming is met het 

bestaande voegwerk.

Zijgevels kerkgebouw, lijstgevels met 

pilasters; voegwerk, snijwerk

R

Nederlands Hervormde Kerk

6 - 10 jaar

2.2.2 Afgeplat schilddak, dak nr. 1-2-3; 

panlatten, tengels en ventifol

R



RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

11. GEVELS

21.1 Funderingen

########################################1.1.0 Algemeen

3Kerkgebouw en consistorie

4Gconstructief- Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgaande 

muurwerk. Er zijn enige zettingsscheuren, maar die zijn niet 

verontrustend.

51.2 Gevels

61.2.1 Baksteen

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

7Gevel 1, Voorgevel kerkgebouw, 

topgevel met vlechtingen en pilasters

8Gmetselwerk, kruisverband- Naast de toegangsdeur zijn enkele kleine stukjes metselwerk 

weggevallen.

9Ralgemeen, voegwerk, snijwerk-PRIORITEIT Ter hoogte van het maaiveld komt wat opengespoeld voegwerk voor.

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld 

moeten worden.

HERSTELADVIES

11Mgevel 1, loodafdekking op de 

tuit (segment)

-PRIORITEIT Het lood is te smal gehouden, waardoor inwatering niet uitgesloten 

kan worden.

Een extra stuk lood aan brengen, waardoor de opening 

afgedekt wordt.

HERSTELADVIES

12Zijgevels kerkgebouw, lijstgevels met 

pilasters

13Gmetselwerk, kruisverband- Behoudens enkele verticale en diagonale scheuren onder de 

vensters.

Tevens is een verticale scheur aan de rechterzijde van de voorgevel 

te zien, die een grootste breedte heeft van één millimeter en tot 2.20 

meter hoogte doorloopt.

########################################Mgevel 2, linkerzijgevel.-PRIORITEIT Verspreid over de gevel, vooral tussen het eerste en tweede venster, 

komt open voegwerk voor.

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld 

moeten worden.

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

14Rvoegwerk, snijwerk-PRIORITEIT Boven het maaiveld is het voegwerk verweerd, plaatselijk 

losgekomen en sterk uitgesleten. In het verleden is ook plaatselijk 

voegwerk hersteld met een te harde voegspecie, waardoor de 

voegen losraken en/of wegvallen.

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld 

moeten worden.

Aangetaste voegen uithakken en opnieuw aanbrengen met 

een voegspecie die qua samenstelling, hardheid, kleur en 

uitvoering in overeenstemming is met het bestaande 

voegwerk.

HERSTELADVIES

15Gevel 3, Achtergevel kerkgebouw

16Gmetselwerk, kruisverband-

17Gvoegwerk, snijwerk-

18Gevels consistorie

19Rmetselwerk, kruisverband- Het metselwerk is op een aantal plaatsen gescheurd. Voor zover te 

beoordelen, lijkt er geen reden tot ongerustheid.

De reparaties zijn in lichte mate opengetrokken, dit wijst op enige 

beweging vanuit de fundering.

########################################Mmetselwerk onder de daklijst- Het metselwerk toont scheurvorming, vermoedelijk veroorzaakt door 

inwendig roestend ijzerwerk.

20Rvoegwerk, platvol algemeen- Het voegwerk is plaatselijk verweerd/uitgesleten.

########################################Mgevel 7, voegwerk boven 

toegangsdeur

- Het voegwerk is weggevallen en de gevel vertoont enkele scheurtjes

In verband met inwatering dient dit te worden hersteld.

HERSTELADVIES

22Gventilatieroosters en 

grondkeringsmuurtjes

-PRIORITEIT Drie roosters zijn hersteld, maar dienen wel schoongehouden te 

worden.

23Ggevelankers-

########################################1.2.2 Natuursteen

########################################Ggevel 1, bovenste hardstenen 

gevelafdekking, linkerzijde

-PRIORITEIT Behoudens het bovenste opgaande element op de rechterzijde van 

de gevel. Deze ligt los van zjin verankering en blijft op dit moment 

liggen door eigen gewicht.

Het is raadzaam het element opnieuw (met bronzen doken) 

vast te leggen.

HERSTELADVIES

241.4 Vensters

251.4.2 Hout

26gevel 2 en 4, Zijgevels kerkgebouw

27Grondboog vensters met 

hardstenen waterdorpel (6 

stuks), algemeen

-
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

28gevel 5, 6 en 7, Zij- en achtergevel 

consistorie

29G6 ruits schuifraamkozijnen (3 

stuks)

- Enkele raamkoorden zijn gebroken, waardoor de schuiframen nog 

maar gedeeltelijk functioneren.

De komende schilderbeurt is een goed moment voor herstel 

van dit euvel.

HERSTELADVIES

########################################1.5 Deuren, poortjes, toegangen

31gevel 1, Voorgevel

32Mgepleisterd deurkozijn met 

gepleisterde pilasters, kroonlijst 

en segmentboog

-PRIORITEIT Verspreid over het pleisterwerk is een aantal scheuren aanwezig. 

Tevens is op enkele plaatsen het pleisterwerk losgeraakt 

(Holklinkend).

Het is raadzaam om voor het schilderen het pleisterwerk te 

herstellen. Deze werkzaamheden uit laten voeren door een 

erkende restauratiestukadoor. Bijvoorbeeld een stukadoor 

welke is aangesloten bij Het Neerlandsch Stucgilde. 

www.stucgilde.nl

HERSTELADVIES

33Gdubbele rondboog opgeklampte 

deuren

-

34Ghardstenen onderdorpel- De dorpel is gebroken.

35Ghang- en sluitwerk- Het hang- en -sluitwerk is nagezien, de duimen zijn vernieuwd.

36gevel 7, Rechter zijgevel, consistorie

37Gdeurkozijn met 2 ruits 

bovenlicht

-

38Gopgeklampte deur-

391.6 Uitpandige elementen

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

40Toren met vierzijdig rondgebogen 

dakvlakken

41Gdraagconstructie in de 

kapruimte van het kerkgebouw

-

42Gleibedekking romp, 

maasdekking: roestvrij staal 

gehaakt

-

43Gvoetlood-

44Gloodbedekking open lantaarn-

45Gloodbekleding torenstijlen-

46Gloodbedekking rondgebogen 

dakvlakken, gefelst

- Van afstand beoordeeld.

47Msmeedijzeren bekroning met 

vergulde bal en haan

-PRIORITEIT De bol en de haan, zijn licht vervuild en het verguldsel van de bol 

bladdert af.

Het bladgoud door een deskundig bedrijf laten herstellen.

HERSTELADVIES

48Ghouten klokkenstoel-

########################################Mmetalen luiwerk-PRIORITEIT Deze onderdelen zijn in meer of mindere mate door roestvorming 

aangetast.

Ontroesten en duurzaam conserveren door te schilderen en 

voldoende te smeren.

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

501.7 Glas en schilderwerk

511.7.1 Beglazing

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

52Enkelglas

53Ralgemeen-PRIORITEIT Behoudens enkele kapotte ruitjes in de vensters van de kerk.

De ruitjes vervangen bij de komende schilderbeurt.

HERSTELADVIES

541.7.2 Schilderwerk

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

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

########################################Malgemeen-PRIORITEIT Het schilderwerk is schraal/afgebladderd. De stopverf in de ramen is 

op veel plaatsen gescheurd en losgekomen.

Het schilderwerk is aan een onderhoudsbeurt toe. De 

gescheurde en losliggende stopverfvoegen dienen te worden 

uitgekapt en opnieuw aangebracht.

HERSTELADVIES

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

########################################Galgemeen.-

########################################Mgevel 7, toegangsdeur 

consistorie

-PRIORITEIT De verf is beschadigd/afgebladderd.

De deur is aan een onderhoudsbeurt toe

HERSTELADVIES
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

581.8 Diversen

########################################1.8.0 Algemeen

59Kerkgebouw

60Gwijzerplaat, voorgevel-

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

########################################Mgevel 1, linkerzijde 

gordingankers

-PRIORITEIT Vooral het ingemetselde deel van het blindanker is door 

roestvorming aangetast.

De ankers vrijhakken en duurzaam conserven of vervangen.

HERSTELADVIES

612. DAKEN

622.1 Kapconstructies

632.1.1 Hout

64Dak 1, Afgeplat schilddak, 

kerkgebouw

65Gkapconstructie, algemeen- In onderdelen van de kapconstructie komen oude boktor 

aantastingen voor. Voorzover waarneembaar is de boktor niet meer 

actief.

66Gspanten-

67Gwormbalken en muurplaten-

68Gsporen en dakbeschot-

69Gbalklaagconstructie plat dak, 

dak nr. 4

-

71Dak 2, Plat dak, consistorie

72Gdakvlak nr. 5, 

balklaagconstructie

-

732.2 Dakbedekking

742.2.2 Dakpannen

75Afgeplat schilddak, dak nr. 1-2-3

76Goud-Hollandse dakpannen zwart- Behoudens één gescheurde aanhoeker (paspan) op hoekkeper 2/3. 

Voor nood is de pan gelijmt. Deze pan dient nog hersteld te worden.

77Rpanlatten, tengels en ventifol-PRIORITEIT Indicatief. Het dak is plaatselijk vervuild door nestmateriaal van 

vogels.

De panlatten zijn verweerd, de vernageling is door roestvorming 

aangetast.

78Gventifol in aansluiting met de 

goot

-
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

792.2.5 Bitumen

80dakvlak 4, Afgeplat schilddak

81Mbitumen bedekking-PRIORITEIT De bitumen bedekking is op gevorderde leeftijd en de daarbij 

behorende verouderingsverschijnselen (verwering/slijtge van de 

leislag/toplaag).

Van de heer Uit den Boogaard is vernomen dat men 

voornemens is zonnepanelen te plaatsen op dakvlak 4.

De huidige dakbedekking zal de levensduur van deze panelen 

niet redden. Om die reden is het raadzaam voorafgaand aan de 

plaatsing van de panelen de dakberdekking te vervangen door 

een dakbedekking die zeker de levensduur van de panelen 

evenaard.

HERSTELADVIES

82Ruitlopen-

83dakvlak 5, Plat dak consistorie

84Mmastiekbedekking-PRIORITEIT Door de leeftijd gaan er verouderingsverschijnselen optreden. Ter 

plaatse van de vooropstanden diepere scheurvorming. Na een 

warme/hete periode kunnen nu "spontaan" lekkages optreden.

Om lekkages en gevolgschade te voorkomen, dient de 

mastiekbedekking te worden vervangen. Om de levensduur te 

verlengen, is het raadzaam het dak zo min mogelijk te 

betreden.

HERSTELADVIES

85Ggrind- Licht vervuilt en ingezakt in de mastiek.

86Rzinken afwerklijst- Behoudens één gescheurde soldeernaad nabij het muurlood. Dit is in 

het verleden afgeplakt door MW.

Soldeernaad nog definitief herstellen met een strookje zink. 

Gelijktijdig het strookje muurlood vernieuwen.

HERSTELADVIES

87Gloodafwerking, muurlood-

88Gboeidelen-
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RUBRIEK BEOORDELING  TOELICHTING

Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

892.3 Loodaansluitingen

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

90Dak 1, Afgeplat schilddak, dakvlak nr. 

1-2-3-4

92Rnoklood, gefelsd- Enkele stroken lood vertonen noodreparatie met kit. Het lood is 

verweerd.

De vernageling is door roestvorming aangetast en plaatselijk 

weggevallen.

93Rhoekkeperlood-PRIORITEIT De vernageling komt wat los, waardoor het lood lichtelijk is uitgezakt.

De bevestigingen nazien en zo nodig opnieuw vastzetten.

HERSTELADVIES

94Gvoetlood rondom de toren en 

het luik

-

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

91Rloodafwerking voorgevel, 

muurlood

- De specievoeg is plaatselijk losgekomen en gedeeltelijk uitgevallen.

Wij adviseren u de losse specievoegen te verwijderen en het 

lood opnieuw te voegen.

HERSTELADVIES

962.4 Goten en hemelwaterafvoeren

972.4.1 Goten

########################################2.4.1.0 Algemeen

########################################Ghouten gootconstructie, 

algemeen

- Indicatief.
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Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

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

98goten 1, 2 en 3, Bakgoten

########################################Scoating in de goten-PRIORITEIT De coatinglaag in de goten is grotendeels verdwenen. Daar waar de 

coating erg dik is aangebracht vormt het dikke plakken en 

veroorzaakt de onnodige vervuiling van de goten.

Het aanbrengen van een coating in een goot is geen garantie 

voor een langere levensduur, het regelmatig schoonmaken 

wel.

HERSTELADVIES

99Mzinkbekleding gecoat, algemeen- Ten gevolg van tegenschot (stilstaand water) en vuilophoping is het 

zink plaatselijk door corrosie aangetast. 

Ook zorgt de losgekomen coating er voor dat er water en vuil in de 

goot (Onder de coating achterblijft).

Dit soort vervuiling zorgt voor een versnelde corrosie van het zink.

Er dient rekening gehouden te worden met vervanging binnen 

10 jaar.

HERSTELADVIES

########################################Ggoot 3, gescheurde soldeernaad- De soldeernaad is hersteld.

########################################Sgoot 2, gescheurde soldeernaad 

in goot

-PRIORITEIT De zinkbekleding toont op enkele plaatsen gescheurde soldeernaden

De soldeernaad dient definitief hersteld te worden door een 

strookje zink over de gescheurde soldeernaad te solderen.

HERSTELADVIES

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

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

########################################Zinken afvoerpijpen met stalen 

ondereinden

########################################Galgemeen-PRIORITEIT Als gevolg van vervuiling en de vrij kleine diameter van de afvoeren, 

raken de pijpen verstopt.

Meerdere malen per jaar de goten schoonmaken.

HERSTELADVIES
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Nederlands Hervormde Kerk Objectnummer: ZH 0173

########################################Gzinken afvoerpijp linkerzijde 

consistorie

-

########################################Rrechterzijgevel, voorste h.w.a- Het onderste deel van de h.w.a. zit vrij los van de gevel.

########################################Zinken vergaarbakken

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

########################################Gafdichting van de vergaarbakken-

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

########################################2.5.4 Luiken

########################################Plat dak, dak nr. 4

########################################Rluik met zink bekleed- Het zink is op natuurlijke wijze verweerd.

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

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

########################################Schoorsteen, dak nr. 5

########################################Gmetselwerk, halfsteensverband-

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

########################################Gloodafwerking, muurlood-

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

########################################2.7.0 Algemeen

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

########################################Ggootlijsten, algemeen-

########################################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

########################################Ghouten wanden, consistorie-

########################################Ghouten tussenwand met 

lofwerk, onder orgelgalerij

-

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

vloeren

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

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

########################################Consistorie

########################################3.2.1.1 Hout

########################################Gbalklaag vloer- Indicatief. Bij het belopen veert de vloer in lichte mate door. De 

onderzijde van de vloer is niet bereikbaar.

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

########################################3.2.2.1 Hout

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

########################################Ghouten vloer onder de banken- De banken zijn verwijderd en de houten vloer is vervangen door 

keramische vloertegels.

########################################Ghouten vloer kapruimte-

########################################Consistorie

########################################Ghouten vloer- Indicatief, zie 3.2.1.1.

########################################3.2.2.2 Steen

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

########################################Ghardstenen vloertegels en 

zerken, algemeen

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

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

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

########################################Gsteektrap met leuning naar 

orgelgalerij

-

########################################Gopen steektrap met leuning 

naar de zolder

-

########################################Gladder naar het platte dak-

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

########################################Timmerwerk

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

########################################Ghoutplafond, consistoriekamer, 

ingangsportaal en keuken

-

########################################Ggipsplaten plafond, hal en toilet 

consistorie

-

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

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

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

########################################Gpleisterwerk, kerkgebouw-

########################################Mpleisterwerk, ingangsportaal- Het pleisterwerk is beschadigd en weggevallen door uitwerkende 

zouten. Vermoedelijk is dit mede het gevolg van een gebrekkige 

ventilatie.

Ter droging van het metselwerk is het pleisterwerk afgehakt.

Men is voornemens deze situatie te handhaven.

HERSTELADVIES

########################################Mpleisterwerk hal consistorie- Het pleisterwerk is beschadigd en weggevallen door uitwerkende 

zouten. Vermoedelijk is dit een vervolgschade van het plaatselijk 

open voegwerk boven de entreedeur van de consistorie.

Het voegwerk plaatselijk herstellen om de vochtdoorslag op te 

heffen. Bij plaatselijk herstel dient gelet te worden op de kleur, 

hardheid, structuur en voegtechniek van het bestaande werk.

HERSTELADVIES

########################################Stucplafond met lijstwerk, 

ornamenten en gebogen aanzet

########################################Gpleisterwerk op steengaas, 

afgedekt met isolatiedekens

-

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

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

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

########################################Gherenbanken, algemeen-

########################################Gtekstborden, eiken en gehout-

########################################Gorgelgalerij op twee zuilen-

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

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

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

########################################Gwandtegels, keuken-

########################################Consistorie

########################################Gvloer- en wandtegels, toilet-
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########################################4. DIVERSEN

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

########################################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.

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

########################################Ralgemeen- De bevestiging van de afgaande leidingen is plaatselijk losgekomen 

(Op hoekkeper nr. 1-2).

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.

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

toegankelijkheid

########################################4.2.0 Algemeen

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

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

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

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

########################################4.4 Hekwerken en toegangshekken

########################################Voorzijde kerkgebouw

########################################Rgrondkering muren met 

gemetselde trap en metalen hek

-PRIORITEIT Het voegwerk is plaatselijk los/weggevallen.

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal het voegwerk 

hersteld moeten worden.

HERSTELADVIES

########################################Linkerzijde kerkgebouw

########################################Msmeedijzeren hekje- Deze is door roestvorming aangetast.

Ontroesten en conserveren.

HERSTELADVIES

########################################Rtuimmuur met ezelsrug- Plaatselijk komen enkele dilatatiescheuren en zakscheuren voor.
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