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Bouwkundige staat en bereikbaarheid A "St. Willibrordus Basiliek"
De bouwkundige staat van het casco is goed.
De onderhoudsstaat is goed.
Het verloop van het onderhoud is gelijk.
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.

Bouwkundige staat en bereikbaarheid B "Toren Basiliek"
De bouwkundige staat van het casco is goed.
De onderhoudsstaat is goed.
Het verloop van het onderhoud is gelijk.
De kwaliteit van de uitvoering is goed.
De toegankelijkheid voor inspecties is goed.
De bereikbaarheid voor inspecties is redelijk.
De bereikbaarheid voor reparaties is redelijk.

Bijlagen
Dakplattegrond ter verduidelijking de nummering tussen haakjes in de rapportage.

Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht
Alle goten en vergaarbakken zijn schoongemaakt om deze te kunnen inspecteren (goten kranskapellen erg
vervuild) 15 vuilniszakken.
Verstopte vergaarbakken koor (3, 4 en 6) ontstopt en gangbaar gemaakt.
Verstopte zuidgoot zuidbeuk (14) ontstopt en gangbaar gemaakt (gootuitloop).
Verstopte oostgoot libreije (27) ontstopt en gangbaar gemaakt (gootuitloop).
Twee kapotte leien vervangen (leien eigen voorraad).

Verwerkte materialen
2 r.v.s. leihaken.
15 vuilniszakken.

Onderhoudsgeschiedenis
Alle buiten schilderwerk is in 2010 uitgevoerd.
Loszittend muurlood is op diverse plaatsen in 2012 gerepareerd (gevoegd).
Rekstuk aangebracht (2012) in zinkbekleding westgoot zuidtranspt (10).
Afdekking vergaarbakken verbeterd (2012).

Uit te voeren werkzaamheden in volgorde van prioriteit
Inspectienummer: ZL_0132_2016_R_1

A "St. Willibrordus Basiliek"
0 - 1 jaar
4.2.2.0 bereikbaarheid vergaarbakken schip, koorVergaarbakken bereikbaar
maken.
en beide transepten

S

1.5.2

eiken, oostelijke deur zuidtransept
(openstaande deur)

Deur vernieuwen en de
bovenzijde afdekken met lood.

M

1.5.2

eiken, deur kelderingang (32)

Ingerot hout deur
repareren/herstellen.

R

1.4.2

raam westelijk venster verdieping
noordgevel libreije

Ingerot hout raam repareren of
vernieuwen.

R

Schilderwerk uitvoeren.

M

1.7.2.0 schilderwerk hout en metaal
2.5.1

Dakkapellen (19 stuks); schilderwerk hout Schilderwerk dakkapellen
uitvoeren.
luiken zuiddakvlak schip (2), koor (4),
zuidtransept (11 en 10) en zuidbeuk (14
en 15)

2.5.1

Dakkapellen (19 stuks); schilderwerk
hout, alle overige luiken en onderzijde
overstek kapje

Schilderwerk overige
dakkapellen uitvoeren.

R

2.5.1

Dakkapellen (19 stuks); omtrekspeling
luiken

Omtrekspeling diverse luiken
vergroten/aanpassen voor
uitvoering
schilderswerkzaamheden.

R

1.4.2

sluiting luik noordgevel noordtransept

Onderste sluiting luik opnieuw
aanbrengen.

M

1.7.1.3 spitsboog venster koor (4), zuidbeuk (14), Kapotte ruitjes glas en lood
venster vervangen, repareren.
noordbeuk (12) en kranskapel (25)

R

Afgazing opnieuw aanbrengen.

4.6

afgazing duivenwering tracering boven
ingangdeuren westgevel schip

2.3.1

muurlood zuidgevel beëindiging westgoot Muurlood vastzetten en opnieuw
zuidtransept (11) en muurlood noordgevel voegen.
beëindiging oostgoot noordtransept (8)

S

M
R

2.4.1.3 vervuiling oostgoot zuidtransept (10) en Goten periodiek laten
zuidelijke goten straalkapellen (16 t/m 19) schoonmaken.
1 - 3 jaar
2.6.0

1.2.2

Schoorsteen oostgevel zuidtransept (10); Voegwerk bovenste gedeelte
metsel- en voegwerk natuursteen blokken schoorsteen herstellen.
bovenste gedeelte schoorsteen
Lede- en Gobertangersteen; voegwerk
gevelplint noordgevel noordbeuk

3.2.2.2 Gebakken tegels; vloertegels toiletten
libreije (33)
3 - 6 jaar
4.4

4.4

Voegwerk gevelplint repareren,
herstellen.

M

Losliggende tegels vastleggen
en voegwerk uitvoeren.

R

Tuinmuur afscheiding straat; metselwerk Muurwerk tuinmuur
repareren/herstellen en
tuinmuur (baksteen)
dilatatievoegen aanbrengen.
Tuinmuur afscheiding straat; voegwerk
tuinmuur

R

Voegwerk tuinmuur herstellen.

.

M

M

B "Toren Basiliek"
0 - 1 jaar
3.2.2.2 vervuilde tegelvloer speelruimte
beiaardier (binnenzijde)

Vervuilde vloer en interieur
beiaardier en vloer 6e
verdieping schoonmaken.

M

1.7.1.1 beglazing kozijnen en deur speelruimte
beiaardier

Beglazing kozijnen opnieuw
afkitten.

M

1.8.2

Schilderwerk muur uitvoeren en
hierbij de gevelringen klok
verwijderen.

M

schilderwerk muur achter wijzerringen
klok (4 stuks)

1 - 3 jaar
Ontroesten, roestwerend
1.7.2.1 Metaal; ringijzers galmgaten open
spitsboogvenster (klokkenstoelverdieping) behandelen en schilderen.

M

1.7.2.1 Metaal; muurankers gevels

Ontroesten, roestwerend
behandelen en schilderen.

M

3.9.1

schilderwerk (metaal) ophanging grote
klok en klokkenstoel kleine klok

Ontroesten, roestwerend
behandelen en schilderen.

M

3.9.0

schilderwerk metaal, onderdelen carillon Schilderwerk metaal uitvoeren.
en loopbrug in bovenste open gedeelte
toren

De prioriteiten zijn grijs weergegeven in het afdrukrapport.

R
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1. GEVELS
1.1 Funderingen
1.1.0 Algemeen
- algemeen

G

1.2 Gevels
1.2.1 Baksteen
1.2.1.1 Metselwerk
- zuid topgevel libreije
- noordgevel traptoren (31) (aansluiting
oostgevel zuidtransept)
1.2.1.2 Voegwerk
- zuid topgevel libreije
- noordgevel traptoren (31) (aansluiting
oostgevel zuidtransept)
1.2.2 Natuursteen
Lede- en Gobertangersteen
- metselwerk alle gevels kerk

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

G
G

Muurwerk vervuild met algaangroei.

G
G

G

- voegwerk gevelplint noordgevel
noordbeuk

M

Enkele stenen zijn op natuurlijke wijze verweerd en
afgeschilferd.
Gevelplint noordgevel noordtransept vervuild met alg- en
mosaangroei.
Op diverse plaatsen uitgesleten, loszittend en open
voegwerk en begroeiing in de voeg.

Hersteladvies:
De aangetaste voegen uithakken en opnieuw
aanbrengen in overeenstemming met het bestaande
voegwerk (qua samenstelling, hardheid, kleur en
uitvoering) en hierbij de begroeiing in de voeg en de
gevel schoonmaken.
- voegwerk alle overige gevels kerk
- afdekplaten muurafdekking dakrand
platdak (32 en 33)
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G
G

Goed

Bovenzijde afdekplaat begroeid met alg- en mosaangroei.

Redelijk Matig Slecht
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- afdekplaten muurafdekking luchtbogen
noordgevel koor

- afdekplaten en bekroning muurafdekking
alle topgevels en overige
muurafdekkingen
- alle versieringen gevels en pinakels
1.4 Vensters
1.4.1 Baksteen en natuursteen
Natuursteen
- alle spitsboogvensters (met montants en
tracering)
- vensterafzaat venster noordgevel koor

R

Afdekplaat muurafdekking in erge mate begroeid met algen mosaangroei.

Hersteladvies:
Alg- en mosaangroei afdekplaat muurafdekking
schoonmaken.
Bovenzijde afdekplaat begroeid met alg- en mosaangroei
(vooral noordzijde kerk).

G

G

G
R

Vensterafzaat noordgevel begroeid met alg- en
mosaangroei.

Hersteladvies:
Alg- en mosaangroei vensterafzaat schoonmaken.
- metaal, brugstaven en dekstrippen alle
spitsboogvensters
- stenen kruisvensters ramen libreije
- vensteropening luiken topgevels
Afgazing/bescherming vensters
- r.v.s. afgazing alle spitsboog vensters
beganegrond
- nylon afgazing tracering spitsboog
vensters koor
- nylon afgazing ronde vensters topgevel
transepten
- metalen gaasroosters in lichtspleten
traptorens
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Goed

G
G
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G
G
G

Redelijk Matig Slecht
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1.4.2 Hout
- raam westelijk venster verdieping
noordgevel libreije

R

Onderdorpel linker hoekverbinding ingerot.

Hersteladvies:
Onderdorpel vernieuwen en raamstijl
repareren/aanlassen (met hout) of het raam geheel
vernieuwen.
- overige ramen libreije en toilet
- luik in topgevels
- sluiting luik noordgevel noordtransept

G
G
M

- metaal, diefijzers/traliewerk ramen
libreije en toilet
1.5 Deuren, poortjes, toegangen
1.5.1 Baksteen en natuursteen
- natuursteen blokken, omranding
rondboog deuren westgevel schip

G

- natuursteen overige onderdelen
rondboog omranding deuren westgevel
schip (versieringen en tracering)

G

Reguliere inspectie

Hersteladvies:
Onderste sluiting luik opnieuw aanbrengen.
Op enkele plaatsen roestvorming en bij de aansluitingen
enigszins opgeroest (opgedikt).

R

Goed

Onderste sluiting luik is loszittend.

Natuursteen blokken zijn op natuurlijke wijze verweerd,
afgeschilferd en oppervlakkig beschadigd.

Redelijk Matig Slecht
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- natuursteen blokken, omranding deuren
noord- en zuidtransept en ingang c.v.
-kelder
1.5.2 Hout
- eiken, deuren met bovenbetimmering
westgevel schip (segmentboog)
- hardsteen, dorpel deuren westgevel
schip
- eiken, oostelijke deur zuidtransept
(openstaande deur)

- eiken, overige deuren noord- en
zuidtransept

G

G
G
M

Binnenzijde deur is bij diverse verbindingen ingerot en
buitenzijde deur is de onder- en bovenzijde eveneens
ingerot.

Hersteladvies:
Deur vernieuwen en hierbij de bovenkant deur afdekken
met lood (in verband met dagelijks openstaande deur).
Deuren hebben op enkele plaatsen te weinig sluitnaad.

G

Hersteladvies:
Sluitnaad deuren aanpassen en waarnodig vergroten
voor uitvoering schilderwerk.
- hardsteen, dorpel deuren noord- en
zuidtransept
- eiken, deur kelderingang (32)

G
R

Enkele deurdelen boven de weldorpel ingerot en de deur
heeft te weinig sluitnaad.

Hersteladvies:
Ingerot hout verwijderen en repareren/aanlassen (met
hout).
Sluitnaad deur vergroten voor uitvoering schilderwerk.
- eiken, deur traptoren naar goot
straalkapellen (31)
- metaal, gehengen en duimen alle deuren
- natuursteen, dorpel deuren
- betondorpel deur ingang c.v.-kelder
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Goed

G
G
G
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1.6 Uitpandige elementen
1.6.0 Algemeen
Regenbak noord- en zuidbeuk schip
- natuursteen blokken, metsel- en
voegwerk keel
- beton, afdekplaat met putdeksel
- metaal, afsluiting putdeksel

G
G
G

1.7 Glas en schilderwerk
1.7.1 Beglazing
1.7.1.3 Glas in lood
- spitsboog vensters lichtbeuk noord- en
zuidgevel schip

G

- spitsboog venster koor (4), zuidbeuk
(14), noordbeuk (12) en kranskapel (25)

Vensters zuidgevel is de specievoeg aansluiting montants
met glaspanelen op enkele plaatsen losgescheurd en
plaatselijk weggevallen.

R

1 kapot ruitje westelijk venster zuidgevel koor.
1 kapot ruitje westelijk venster zuidgevel zuidbeuk.
1 kapot ruitje venster westgevel zuidbeuk.
1 kapot ruitje middelste venster noordgevel noordbeuk.
1 kapot ruitje middelste venster noordgevel kranskapellen.

Hersteladvies:
Kapotte ruitjes vervangen en loodnet repareren.
- overige spitsboogvensters kerk (diverse
gebrandschilderde panelen)
- ramen libreije en toilet
1.7.1.4 Voorzet- en achterzetbeglazing
- voorzetbeglazing glas-in-lood panelen
spitsboog venster westgevel schip

Reguliere inspectie

Goed

G
G
G

Redelijk Matig Slecht
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1.7.2 Schilderwerk
1.7.2.0 Algemeen
- schilderwerk hout en metaal

M

1.7.2.1 Buitenschilderwerk
Hout
- eiken deuren westgevel schip
- deuren zuidgevel zuidtransept

M

- deur oostgevel kelder ingang

M

- luik zuidgevel zuidtransept en luik
westgevel noord-en zuidbeuk schip

M

- overige deuren en luiken topgevels

R

- ramen verdieping noord- en oostgevel
libreije

M

- ramen beganegrond libreije en toilet

R

Metaal
- muurankers topgevel noord- en
zuidtransept

M

Het schilderwerk vertoont op diverse plaatsen gebreken.
Hersteladvies:
Gebreken herstellen volgens aangegeven adviezen zie
1.7.2.1.

Onbehandeld.
Verkrijtend, schraal, op diverse plaatsen gebarsten
verflaag en rechterdeur bij ingerot hout loszittende,
gebladderde verflaag.

Hersteladvies:
Rechterdeur vernieuwen en overige deur
gebarsten/loszittende verflaag verwijderen, bijwerken en
schilderwerk uitvoeren.
Verkrijtend, schraal en op enkele plaatsen
gebarsten/beschadigde verflaag en onderzijde deur
loszittende/gebladderde verflaag als gevolg van ingerot
hout.
Hersteladvies:
Ingerot hout repareren, gebarsten/beschadigde verflaag
bijwerken en schilderwerk uitvoeren.
Verkrijtend, schraal, op diverse plaatsen gebarsten en
beschadigde verflaag.
Hersteladvies:
Gebarsten/beschadigde verflaag bijwerken en
schilderwerk uitvoeren.
Verkrijtend, schrale en op enkele plaatsen enigszins
gebarsten verflaag.
Hersteladvies:
Schilderwerk uitvoeren.
Verkrijtend, schraal, op diverse plaatsen gebarsten en
onderdorpel loszittende/gebladderde verflaag.
Hersteladvies:
Gebarsten/loszittende verflaag verwijderen, bijwerken en
schilderwerk uitvoeren.
Verkrijtend, op enkele plaatsen gebarsten en beschadigde
verflaag.
Hersteladvies:
Schilderwerk uitvoeren.
Verweerde/schrale en loszittende verflaag.
Hersteladvies:
Muurankers roestwerend behandelen en schilderen (bij
de eerst volgende schilderbeurt).

Reguliere inspectie

Goed

Redelijk Matig Slecht
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- muurrozetten zuid- en noordgevel schip

R

- diefijzers/traliewerk ramen libreije en
toilet

M

- dakkruis koorsluiting

R

1.7.2.2 Binnenschilderwerk
- ramen liebrije en toilet

Verweerde/schrale en enigszins loszittende verflaag.
Hersteladvies:
Muurrozetten roestwerend behandelen en schilderen (bij
de eerst volgende schilderbeurt).
Verweerde/schrale en op diverse plaatsen loszittende,
gebladderde verflaag.

Hersteladvies:
Het ijzer ontroesten, roestwerend behandelen en
schilderen.
Verweerde/schrale en enigszins loszittende verflaag.
Hersteladvies:
Dakkruis dient met de komende schilderbeurt
geschilderd te worden.

G

1.8 Diversen
1.8.1 Gevelankers
- muurankers noord- en zuidgevel noorden zuidtransept

G

2. DAKEN
2.1 Kapconstructies
2.1.0 Algemeen
- houtwerk alle kappen

In 1997 en 2003 is het houtwerk oppervlakkig behandeld
tegen houtaantastende insecten en zijn diverse
onderdelen geïnjecteerd en gerepareerd.
In 2009 zijn enkele onderdelen gerepareerd met een
epoxyharsmortel (de Beta-techniek).

2.1.1 Hout
- sporenkap schip en koor

G

- sporenkap noord- en zuidtransept

G

- sporenkap noord- en zuidbeuk schip
- sporenkap westbeuk zuidtransept

G
G

Reguliere inspectie

Goed

Enkele gordingen koor zijn aangetast door eerdere boktor
aantasting en deze zijn hiervoor preventief behandeld.
Muurplaat oostdakvlak zuidtransept (10) plaatselijk
oppervlakkig vermolmd/ingerot (ter plaatse 4e kapspant).
Gording oostelijk dakvlak zuidtransept is aangetast door
eerdere boktor aantasting en is hiervoor preventief
behandeld.

Redelijk Matig Slecht
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- sporenkap westbeuk noordtransept

G

Beëindiging muurplaat aansluiting noordgevel ingerot (zie
foto) en muurplaat aansluiting kilgoot is de reparatie met
epoxyharsmortel uitgezakt en hierdoor wordt de dakspoor
niet ondersteund.
Schoor onderzijde kilkeperbalk (12-13) is bij
muuroplegging enigszins oppervlakkig
vermolmd/aangetast.

- sporenkap straalkapellen en kooromloop

G

Liggende fliering op standvinken zuidkap (17) is gebroken
en doorgebogen deze zijn eerder verstevigd/hersteld met
metalen platen.

- sporenkap libreije
- sporenkap traptorens (29 en 31)
2.2 Dakbedekking
2.2.3 Leien
Maasdekking r.v.s. gehaakt
- alle dakvlakken kerk (1 t/m 28)

G
G

- dakvlakken kapje afdekking steunberen
noord- en zuidbeuk schip (12 en 14)
- natuursteen, nokstenen kerk

G

- loodbekleding monnikskappen diverse
dakvlakken
2.2.4 Metaal
2.2.4.3 Koper
- koper bedekking platdak kelderingang
(32) en toiletten noordgevel (33)
2.2.4.4 Overig
- natuursteen, dakvlakken en bekroning
traptoren noordgevel schip (30)

G

Reguliere inspectie

G

G

Leien zuiddakvlakken straalkapellen (16 t/m 19) zijn
vervuild met vogeluitwerpselen, het gevolg hiervan is dat
de leien op termijn worden aangetast (zuren).

Enkele nokstenen noordtransept zijn aan de onderzijde
gescheurd en met een weggevallen stuk.

G

G

Goed

Natuursteen dakvlakken begroeid met algaangroei,
mosvorming en op enkele plaatsen uitgesleten en open
voegen.

Redelijk Matig Slecht
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2.3 Loodaansluitingen
2.3.1 Muurlood en loketten
- muurlood zuidgevel beëindiging
westgoot zuidtransept (11) en muurlood
noordgevel beëindiging oostgoot
noordtransept (8)

R

De specievoeg is losgescheurd waardoor het muurlood
los en uit de muur komt.

Hersteladvies:
Specievoeg verwijderen, muurlood vastzetten en
opnieuw voegen.
- alle overige muurlood en loketten
2.3.3 Hoekkeperlood
- indekloketten alle hoekkepers
2.3.4 Voetlood
- voetlood dakvlakken torentjes
steunberen zuid- en noordbeuk
- voetlood alle dakvlakken

G
G
G
R

2.4 Goten en hemelwaterafvoeren
2.4.1 Goten
2.4.1.1 Lood
- loodbekleding legering steunberen en
aansluiting torengevels
2.4.1.3 Koper
Koperbekleding
- vervuiling oostgoot zuidtransept (10) en
zuidelijke goten straalkapellen (16 t/m
19)

Verwering en slijtsleuven lood.

G

Goten zijn erg vervuild.

Hersteladvies:
Het is aan te bevelen deze goten periodiek te laten
schoonmaken.
- alle goten
- rekstuk in koperbekleding westgoot
zuidtransept (11)
- alle kilgoten
- glijgoten dakvlak noord- en zuidbeuk
schip (12 en 14)
- koperbekleding boeiboord goten
(gepatineerd)

Reguliere inspectie

G
G
G
G
G

Goed

Redelijk Matig Slecht
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2.4.2 Hemelwaterafvoeren
2.4.2.1 Lood
- bereikbaarheid vergaarbakken schip,
koor en beide transepten

M

Vergaarbakken zijn niet op een veilige manier bereikbaar,
om deze te kunnen inspecteren en schoon te maken bij
verstopping.

Hersteladvies:
Om de vergaarbakken op een veilige manier te kunnen
inspecteren en schoon te maken dienen er muursteunen
in de muur worden aangebracht (zie hoofdstuk 4.2.2.0).
- alle vergaarbakken met koperen
afdekplaten
- alle afvoerpijpen
- metalen pijpbeugels, spieen en steunen
vergaarbakken
2.4.2.5 Overig
- roestvaststaal, ondereind alle
afvoerpijpen
2.5 Dakopeningen
2.5.1 Dakkapellen
Dakkapellen (19 stuks)
- leibekleding zijwangen (r.v.s. gehaakt)
- houtwerk luik en kozijn
- omtrekspeling luiken

- schilderwerk hout luiken zuiddakvlak
schip (2), koor (4), zuidtransept (11 en
10) en zuidbeuk (14 en 15)

G
G
G

Roestvorming enkele pijpbeugels.

G

G
G
R

S

Kozijn is bekleed met lood.
Diverse luiken hebben te weinig omtrekspeling.
Hersteladvies:
Omtrekspeling van diverse luiken vergroten/aanpassen
voor uitvoering schilderswerkzaamheden.
Verkrijtend, schraal, gebarsten en onderste gedeelte luik
loszittende en enigszins gebladderde verflaag.

Hersteladvies:
Gebarsten, loszittende verflaag verwijderen, bijwerken
en schilderwerk uitvoeren.

Reguliere inspectie

Goed

Redelijk Matig Slecht
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- schilderwerk hout, alle overige luiken en
onderzijde overstek kapje

R

- schilderwerk metaal, gehengen luik

R

- leibedekking dakvlakken kap (r.v.s.
gehaakt)
- houtwerk alle onderdelen kap
- noklood en loodbekleding piron
- verflaag/bladgoud bol piron

Verkrijtend, schraal en op enkele plaatsen gebarsten
verflaag.
Hersteladvies:
Gebarsten verflaag bijwerken en schilderwerk uitvoeren.
Verweerde, schrale verflaag.
Hersteladvies:
Gehengen bij de eerstvolgende schildersbeurt
roestwerend behandelen en schilderen.

G
G
G
R

Verflaag/bladgoud bol piron is verweerd en vervuild.

Hersteladvies:
Verflaag/bladgoud bol piron opnieuw aanbrengen bij
uitvoering schilderwerk.
- loodbekleding kozijn
- voetlood dakvlakken
- alle loodaansluitingen
- koperbekleding kilgoten

G
G
G
G

2.6 Schoorstenen
2.6.0 Algemeen
Schoorsteen oostgevel zuidtransept (10)
- metsel- en voegwerk natuursteen
blokken bovenste gedeelte schoorsteen

R

Natuursteen blokken bovenste gedeelte schoorsteen
gescheurd en enigszins losliggend.
Bovenste gedeelte schoorsteen loszittend en open
voegwerk.

Hersteladvies:
Voegen bovenste gedeelte schoorsteen uithakken en
opnieuw aanbrengen in overeenstemming met het
bestaande voegwerk qua samenstelling, hardheid, kleur
en uitvoering.
- overig metsel- en voegwerk natuursteen
blokken schoorsteen
Reguliere inspectie

Goed

G
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- natuurstenen waterlijsten
- metaal, muur klimbeugels
- koperen schoorsteenkap (afdekking
schoorsteenkop)
- muurlood en loketten
- koperbekleding legering

G
G
G
G
G

2.8 Diversen
2.8.2 Pironnen
- loodbekleding piron kapje enkele
steunberen noord- en zuidbeuk

R

Loodmuts piron westelijke- en middelste steunbeer
zuidbeuk losgescheurde soldering.
Loodmuts piron oostelijke steunbeer noordbeuk
losgescheurde soldering.

Hersteladvies:
Losgescheurde solderingen opnieuw solderen.
- loodbekleding piron kapje overige
steunberen noord- en zuidbeuk en nok
sluiting straalkapellen
bladgoud
loden bol pironnen kapje
steunberen en nok sluiting straalkapellen

G

R

Verweerd en afgebladderd bladgoud.
Hersteladvies:
Verflaag/bladgoud bol piron opnieuw aanbrengen bij
uitvoering schilderwerk.

2.8.4 Kruis
- metaal, dakkruis koorsluiting

G

3. INTERIEUR
3.0 Algemeen
- constructief

3.2 Dragende constructies en vloeren
3.2.1 Dragende constructies
3.2.1.1 Hout
- balklaag platdak kelderingang (32) en
toiletten noordgevel (33)
- pilaren onder zangkoor met
natuurstenen basement (8 st.)
- balklaag zangkoor
- eiken moerbalken en kinderbinten
balklaag verdieping sacristie
- trekbalken, muurstijlen en standvinken
alle kappen
3.2.1.2 Steen
- natuurstenen kolommen kerk (blokken)
- natuursteen, kraagsteen gewelven kerk
Reguliere inspectie

Goed

G

Voor zover bereikbaar en zichtbaar zijn door ons in het
constructieve gedeelte van het interieur geen ernstige dan
wel noemenswaardige gebreken geconstateerd.

G

Dakdelen kelderingang zijn plaatselijk aangetast als
gevolg van eerdere houtaantasting/lekkage.

G
Niet zichtbaar door afwerking plafond.
G
G

G
G
Redelijk Matig Slecht
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3.2.1.3 Metaal
- trekstangen noord- naar zuidgevel schip
(aan buitenzijde muurrozetten)
3.2.2 Vloeren
3.2.2.1 Hout
- vloerdelen zangkoor (orgel)
- eiken vloerdelen kerkstoelen
- verdiepingvloer sacristie
3.2.2.2 Steen
Natuursteen
- hardstenen vloertegels en grafzerken
vloeren kerk
- hardstenen vloertegels libreije (begane
grond en 1e verdieping)
Baksteen
- metsel- en voegwerk vloer,
zolderverdieping libreije en doorloop
toren oostzijde zuidtransept
Gebakken tegels
- vloertegels toiletten libreije (33)

3.3 Gewelven en plafonds
3.3.1 Gewelven
3.3.1.2 Steen
- natuursteen, ribben kruisgewelven met
kraagstenen kerk en libreije
3.3.1.3 Pleisterwerk
- alle velden gewelven kerk
- velden gewelven 1e verdieping libreije

G

G
G
G

G
G

G

R

Enkele losliggende tegels en voegwerk is plaatselijk
loszittend en niet meer aanwezig.
Hersteladvies:
Losliggende tegels opnieuw vastleggen en het voegwerk
repareren/herstellen.

R

Verzanding, op diverse plaatsen scheurvorming,
holklinkend (loszittend van de ondergrond) en
noord-westelijke hoek afgeschilferde/weggevallen stukken
pleisterlaag.

R

Vloer is in erge mate vervuild (bouwafval) en
vochtige/natte vloer.
Hersteladvies:
Betonvloer schoonmaken.
Op diverse plaatsen scheurvorming, loszittende (onthecht
van muurwerk) en beschadigde pleisterlaag (zoutuitbloei).
Op diverse plaatsen licht gescheurd en beschadigingen
metselwerk als gevolg van zoutuitbloei.

G

G

- overige velden gewelven libreije
3.4 Kelders
C.v.-kelder
- betonvloer cv. ruimte en sprinkler ruimte
- betonvloer oostelijk gedeelte kelder

G

G

- pleisterwerk wanden

R

- baksteen (metselwerk) onderste
gedeelte wanden
- ventilatie algemeen
- metalen trap met bordes kelderingang
- baksteen (metselwerk) traptreden trap
kelderingang
- metaal, buitenkap afdekking
luchtopeningen

R

Reguliere inspectie

G
G
G

Enkele beschadigde, kapotte stenen.

G

Goed

Redelijk Matig Slecht
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3.5 Trappen en loopbruggen
3.5.1 Trappen
3.5.1.1 Hout
- eiken trap met lambrisering naar
verdieping sacristie
- trappen kerkgewelven
3.5.1.2 Steen
Natuursteen/beton
- trap traptoren libreije
- traptreden traptoren schip en
zuidtransept (30 en 31)
3.5.2 Loopbruggen
3.5.2.1 Hout
- loopbrug in kerkkappen
3.7 Binnenpleisterwerk
3.7.1 Pleisterwerk
- wanden traptoren oostgevel zuidtransept
(31)
- wanden 1e- en zolderverdieping liebreije

G
G

G
R

G

G

Op enkele plaatsen scheurvorming.

G

Op enkele plaatsen scheurvorming en holklinkend
pleisterwerk (loszittend van het achterliggende muurwerk).
Topgevels zolderverdieping beschadigde pleisterlaag door
zoutuitbloei.
Onderste gedeelte wanden (boven de vloer) verzanding,
loszittend (onthecht) en plaatselijk weggevallen stukken
pleisterlaag (zoutuitbloei).
Hersteladvies:
Loszittende en weggevallen stukken pleisterlaag boven
de vloer repareren/opnieuw aanbrengen.
De pleisterlaag is op diverse plaatsen holklinkend
(loszittend van het achterliggende muurwerk).
Onderste gedeelte zuid- en westwand zuidtransept en
kranskapellen zijn plaatselijk boven de vloer beschadigd
en met weggevallen stukken pleisterlaag (zoutuitbloei).

- wanden beganegrond libreije (zwaar
vertind)

R

- alle overige wanden (zwaar vertind)

G

3.8 Betimmeringen, meubilair
3.8.1 Preekstoel
- eiken preekstoel met trap
3.8.2 Banken
- eiken herenbank aansluiting sacristie

G
G

- houten kerkstoelen
3.8.3 Orgelkast
- eiken orgelkast
3.8.4 Rouw- en tekstborden
- borden van apostelen westwand zijbeuk
zuidtransept
3.8.5 Galerijen en doxalen
- houten panelen borstwering/balustrade
zolderverdieping sacristie
- houten balustrade met beelden zangkoor
3.8.7 Biechtstoelen
- eiken biechtstoelen (westzijde zijbeuken
en zuidkapel koor
3.8.8 Koorhekken
- gesmeed ijzeren hekwerk afscheiding
koor/schip en doopkapel

Reguliere inspectie

Goed

Enkele oudere treden zijn uitgesleten.
Diverse uitgesleten en beschadigde traptreden.

Onderste gedeelte achterwand is loszittend en beschadigd
door eerdere houtaantasting.

G
G
G

G
G
G

Enige schimmelvorming op houtwerk.

G
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3.9 Diversen
3.9.0 Algemeen
- hardglazen wanden en deuren
tochtportaal westelijke ingang kerk
- alle zelfsluitende deuren naar toegang
kapruimtes
- natuursteen, alle onderdelen en
versieringen kerk

G
G
G

4. DIVERSEN
4.1 Technische installaties
4.1.0 Algemeen
- technische werking

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
- algemeen

- bliksemafleider aansluiting horizontale
valbeveiliging met noordgoot koor (3),
noordgoot kranskapel (26) en zuidgoot
zuidbeuk (14)

R

De inspectie van de bliksembeveiliginstallatie heeft
uitsluitend betrekking op de uiterlijke toestand. Voor
toezicht op de juiste functionering van de installatie dient u
de installatie periodiek te laten inspecteren en controleren
door een gespecialiseerd/erkend bedrijf.
Bliksemafleider is los van de koperbekleding goot.

Hersteladvies:
Bliksemafleider opnieuw aan de koperbekleding goot
aanbrengen.
- alle bevestigingen en overige
bliksemafleiders
- beschermbuizen
4.1.2 Brandbeveiliging
- brandblussers (schuim)

G

- sprinklerinstallatie kapruimtes

G

4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid
4.2.1 Interieur
- alle kapruimtes kerk
- dakladders in kerkkappen

G
G

Reguliere inspectie

G
G

Goed

Brandblussers worden periodiek door derden
gecontroleerd (eerst volgende controle oktober 2017).
De inspectie heeft uitsluitend betrekking op de uiterlijke
toestand. Voor toezicht op de juiste functionering van de
installatie dient u de installatie periodiek te laten
inspecteren en controleren door een
gespecialiseerd/erkend bedrijf.

Aan de dakladder is geen toprol bevestigd.
Hersteladvies:
Toprol aan bovenzijde dakladder aanbrengen.

Redelijk Matig Slecht
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4.2.2 Exterieur
4.2.2.0 Algemeen
- bereikbaarheid vergaarbakken schip,
koor en beide transepten

S

Vergaarbakken zijn niet op een veilige manier bereikbaar,
om deze te kunnen inspecteren en schoon te maken bij
verstopping.

Hersteladvies:
Om de vergaarbakken op een veilige manier te kunnen
inspecteren en schoon te maken dienen er muursteunen
in de muur worden aangebracht.
4.2.2.1 Nen 517 veiligheidsvoorzieningen
- horizontale valbeveiliging dakvlakken
- ladderhaken alle dakvlakken
4.3 Bestrating en terrein
- klinker paden naar kerkingangen

G

Horizontale valbeveiliging wordt periodiek door derden
gecontroleerd (eerst volgende controle juni 2017).

G
G

4.4 Hekwerken en toegangshekken
Tuinmuur afscheiding straat
- metselwerk tuinmuur (baksteen)

M

Tuinmuur is op diverse plaatsen gescheurd en enigszins
ontzet/uitgeweken muurwerk en ter plaatse scheuren
beschadigde/kapotte en enigszins losliggende stenen.
Tuinmuur is in de lengte te lang uitgevoerd, het gevolg
hiervan is gescheurd muurwerk.

Hersteladvies:
Gescheurd muurwerk repareren/herstellen (roestvast
stalen wokkelvormige wapening aanbrengen) en de
beschadigde/kapotte stenen uithakken en inboeten in
overeenstemming met het bestaande metselwerk.
Dilatatie voegen in de tuinmuur aanbrengen.

Reguliere inspectie

Goed
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- voegwerk tuinmuur

M

- natuursteen (tufsteen), afdekplaat
muurafdekking en hoekblokken tuinmuur

R

- natuursteen, alle onderdelen trap
looppad kerkingang noord- en westzijde
kerk

R

Op veel plaatsen diep uitgesleten, loszittend en open
voegwerk (straat- en tuinzijde).

Hersteladvies:
Alle voegen uithakken en opnieuw aanbrengen in
overeenstemming met het bestaande voegwerk qua
samenstelling, hardheid, kleur en uitvoering (na
herstelwerkzaamheden gescheurd metselwerk).
Natuursteen is op natuurlijke wijze verweerd en
afgeschilferd.
Voeg tussen afdekplaten is loszittend en weggevallen.
Hersteladvies:
Voeg afdekplaten muurafdekking uitkappen en opnieuw
voegen.
Diverse traptreden gescheurd en de voeg is op diverse
plaatsen loszittend en weggevallen.
Hersteladvies:
Loszittende voegen uitkappen en de voegen opnieuw
aanbrengen.

4.6 Vogels en vleermuizen
- afgazing duivenwering tracering boven
ingangdeuren westgevel schip

M

Afgazing is aan de bovenzijde loszittend en uitgezakt.

Hersteladvies:
Afgazing opnieuw aanbrengen.

Reguliere inspectie

Goed
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1. GEVELS
1.1 Funderingen
1.1.0 Algemeen
- algemeen

G

1.2 Gevels
1.2.2 Natuursteen
Lede- Gobertangersteen
- metselwerk alle gevels
- voegwerk alle gevels
- balustrade buitenomloop verdieping
klokkenstoel
- pinakels en versieringen hoeken
buitenomloop
Beton
- staanders/pilaren (beiaardier/carillon)
bovenste gedeelte toren (binnenring)
- vrijstaande pilaren met vorken en
balustrade buitenomloop verdieping
beiaardier (buitenring)
- metaal, ringijzers tussen
staanders/pilaren bovenste gedeelte
toren binnenring (beiaardier/carillon)
1.4 Vensters
1.4.1 Baksteen en natuursteen
- natuursteen open spitsboogvenster
galmgaten en blindvensters met
montants en tracering
klokkenstoelverdieping
- natuursteen, overige vensters
- metaal, brugstaven in galmgaten
- afgazing open spitsboogvenster
galmgaten klokkenstoel verdieping
1.4.2 Hout
- kozijnen speelruimte beiaardier (red
ceder)
1.5 Deuren, poortjes, toegangen
1.5.2 Hout
- deur en deurkozijn speelruimte
beiaardier (red ceder)

Reguliere inspectie

G
G
G

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

Natuursteen is op natuurlijke wijze verweerd en enigszins
afgeschilferd.

G

G
G

G

G

G
G
G

G

G

Goed

Redelijk Matig Slecht

Pagina 23 van 29

Rubriek

Beoordeling

Toelichting

Objectnummer: ZL 0132

B "Toren Basiliek"

1.7 Glas en schilderwerk
1.7.1 Beglazing
1.7.1.1 Enkel glas
- beglazing kozijnen en deur speelruimte
beiaardier

M

Kitranden zijn verdroogd en losgescheurd, het gevolg
hiervan is dat de beglazing losstaat.

Hersteladvies:
Loszittende kitranden verwijderen en beglazing opnieuw
afkitten.
- ruitjes in houten wand onder wijzerplaten
1.7.1.3 Glas in lood
- spitsboogvensters en lichtspleten
1.7.2 Schilderwerk
1.7.2.1 Buitenschilderwerk
Hout
- kozijn en deur speelruimte beiaardier
(red ceder)

Metaal
- ringijzers galmgaten open
spitsboogvenster
(klokkenstoelverdieping)

G

Houtwerk is in erge mate vervuild met algaangroei en
vliegjes (redceder is onbehandeld).
Hersteladvies:
Het houtwerk schoonmaken.
M

- muurankers gevels

Reguliere inspectie

G

M

Goed

Verweerde/schrale, loszittende en gebladderde verflaag
als gevolg van roestvorming.

Hersteladvies:
Het ijzer ontroesten, roestwerend behandelen en
schilderen.
Verweerde/schrale, loszittende en gebladderde verflaag
als gevolg van roestvorming.
Hersteladvies:
Het ijzer ontroesten, roestwerend behandelen en
schilderen.

Redelijk Matig Slecht
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1.8 Diversen
1.8.0 Algemeen
- eiken delen bovenste gedeelte achter
galmgaten open spitsboogvenster
afscheiding vloer (achter tracering)
1.8.1 Gevelankers
- muurankers gevels

G

Onbehandeld eiken (voor zo ver zichtbaar).

G

Het ijzer is plaatselijk aangetast door roestvorming.
Hersteladvies:
Het ijzer ontroesten en roestwerend behandelen (bij
uitvoering schilderwerk).
Het ijzer is aangetast door roestvorming en plaatselijk
opgeroest.
Hersteladvies:
Het ijzer ontroesten en roestwerend behandelen.

- metaal, muurringijzers galmgaten
(klokkenstoelverdieping)

R

1.8.2 Wijzerplaten
- gevelringen met cijfers klok (4 stuks)
- schilderwerk muur achter wijzerringen
klok (4 stuks)

G
M

Verweerde/schrale, op diverse plaatsen loszittende en
gebladderde verflaag.

Hersteladvies:
Loszittende verflaag verwijderen en een nieuw
muurverfsysteem aanbrengen waarbij de gevelringen
klok verwijderd dienen te worden (bij uitvoering
schilderwerk muurankers).

2. DAKEN
2.1 Kapconstructies
2.1.3 Beton
- betonnen torendak met bekroning

G

2.2 Dakbedekking
2.2.4 Metaal
2.2.4.3 Koper
- koperbedekking dakvlakken kap
speelruimte beiaardier (roevendak)
2.2.5 Bitumen
- e.p.d.m. bedekking vloer
klokkenstoelverdieping en met
buitenomloop
2.2.8 Overig
- verflaag (coating) betonvloer
buitenomloop speelruimte beiaardier
- houten looproosters betonvloer
buitenomloop speelruimte beiaardier

Onderzijde torendak (in open gedeelte) op enkele
plaatsen roestvorming en aangetast beton.

G

G

G

Is niet zichtbaar door afdekking houten looproosters.

G

Vervuiling tussen en onder de looproosters.
Hersteladvies:
Vervuiling onder de looproosters schoonmaken.

Reguliere inspectie

Goed
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2.3 Loodaansluitingen
2.3.0 Algemeen
- alle loodafwerkingen/loodaansluitingen
2.3.1 Muurlood en loketten
- alle muurlood en loketten

G
G

2.4 Goten en hemelwaterafvoeren
2.4.1 Goten
2.4.1.1 Lood
- loodbekleding gootuitlopen buitenomloop
speelruimte beiaardier (spuwers)
2.4.2 Hemelwaterafvoeren
2.4.2.4 Pvc
- alle afvoerpijpen (zijn aan de binnenzijde
aangebracht)
2.5 Dakopeningen
2.5.4 Luiken
- koperbekleding met randafwerking
vloerluik klokkenstoelverdieping
- houtwerk vloerluik
klokkenstoelverdieping en
beiaardiersruimte
2.8 Diversen
2.8.4 Kruis
- metalen torenkruis torenkap

G

G

G
G

G

3. INTERIEUR
3.0 Algemeen
- constructief

3.1 Binnenwanden
- baksteen (metsel- en voegwerk) wanden
klokkenstoel- en wijzerplaatverdieping
(binnen)
3.2 Dragende constructies en vloeren
3.2.1 Dragende constructies
3.2.1.1 Hout
- onderslagbalk en kinderbinten balklaag
alle verdiepingen, en muurstijlen met
schoren balklaag 5e verdieping
- balkankers balklaag verdiepingen
3.2.1.2 Steen
- natuursteen, pilaren (4 st.) in viering kerk
- natuursteen, kraagsteen onder
muurstijlen verdiepingen
3.2.1.4 Overig
- beton, muurpilaren 5e en 6e verdieping
3.2.2 Vloeren
3.2.2.1 Hout
- vloeren alle verdiepingen
- vervuilde houten vloer 6e verdieping
(verdieping onder beiaardiers ruimte)

G

Voor zover bereikbaar en zichtbaar zijn door ons in het
constructieve gedeelte van het interieur geen ernstige dan
wel noemenswaardige gebreken geconstateerd.

G

Enkele beschadigde stenen (geringe zoutuitbloei).

G

G

Roestige staarten.

G
G

G

G
S

Vloer is in erge mate vervuild met vliegjes.
Hersteladvies:
De vloer en de binnenruimte schoonmaken.

Reguliere inspectie
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3.2.2.2 Steen
- baksteen (metsel- en voegwerk) vloer 1e
verdieping
- tegelvloer speelruimte beiaardier

G
R

M

- vervuilde tegelvloer speelruimte
beiaardier (binnenzijde)

Enkele beschadigde en losliggende tegels (holklinkend).
Voegwerk is op diverse plaatsen loszittend en niet meer
aanwezig.
Hersteladvies:
Losliggende tegels opnieuw vastleggen en voegwerk
vloer herstellen.
Vloer en binnenruimte zijn vervuild met vliegjes.
Hersteladvies:
Vloer en interieur speelruimte beiaardier schoonmaken.

3.2.2.3 Overig
- betonvloer met onderslag balken
verdieping speelruimte beiaardier en
klokkenstoel (5e en 6e verdieping)
3.3 Gewelven en plafonds
3.3.1 Gewelven
3.3.1.2 Steen
- natuursteen, ribben kruisribgewelf viering
kerk
3.3.1.3 Pleisterwerk
- pleisterwerk velden kruisribgewelf viering
kerk
3.5 Trappen en loopbruggen
3.5.1 Trappen
3.5.1.1 Hout
- alle trappen met leuningen verdiepingen
3.7 Binnenpleisterwerk
3.7.1 Pleisterwerk
- wanden verdiepingen
3.9 Diversen
3.9.0 Algemeen
- hout- en metaal, alle onderdelen carillon
in bovenste open gedeelte toren
- schilderwerk metaal, onderdelen carillon
en loopbrug in bovenste open gedeelte
toren

G

Voor zover zichtbaar.

G

G

G

G

G
R

Verweerde/schrale, op diverse plaatsen loszittende en
gebladderde verflaag.

Hersteladvies:
Loszittende verflaag verwijderen en schilderwerk
uitvoeren.
3.9.1 Klokkenstoel
- beton, klokkenstoel grote klok 5e
verdieping
Reguliere inspectie

G
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- metaal, ophanging grote klok 5e
verdieping
- metaal, klok en klokenstoel kleine klok
5e verdieping
- schilderwerk (metaal) ophanging grote
klok en klokkenstoel kleine klok

G
G
M

Verweerde/schrale, op diverse plaatsen loszittende en
enigszins gebladderde verflaag (roestvorming).

Hersteladvies:
Loszittende verflaag verwijderen, het ijzer ontroesten,
roestwerend behandelen en schilderwerk uitvoeren.

4. DIVERSEN
4.1 Technische installaties
4.1.0 Algemeen
- technische werking

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
- algemeen

- bevestigingen en bliksemafleiders
4.1.2 Brandbeveiliging
- brandblussers (schuim)
4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid
4.2.1 Interieur
- algemeen
4.2.2 Exterieur
4.2.2.0 Algemeen
- torendak met bekroning en bovenste
gedeelte toren

- alle overige onderdelen

Reguliere inspectie

De inspectie van de bliksembeveiliginstallatie heeft
uitsluitend betrekking op de uiterlijke toestand. Voor
toezicht op de juiste functionering van de installatie dient u
de installatie periodiek te laten inspecteren en controleren
door een gespecialiseerd/erkend bedrijf.
G
G

Brandblussers worden periodiek door derden
gecontroleerd (eerst volgende controle oktober 2017).

G

Torendak is niet op een veilige manier bereikbaar er zijn
geen veiligheidsvoorzieningen aangebracht bij eventuele
gebreken zal er met een kraan onderhoud worden
uitgevoerd.
G
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