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4 Bouwkundige staat exterieur 

 

 

10 Stut- en sloopwerk  

 

Algemeen 

Als voorbereiding op de sloopwerkzaamheden heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden. 

De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het rapport van Rapportage Gebouwen 

Inspectie Nederland d.d. 19 november 2018, project 182399.  

 

Alle aangetroffen asbestbronnen dienen gesaneerd te worden volgens voorschriften van de 

actuele Arbowetgeving. Na afloop van de sanering moeten de vrijgaverapporten en stortbonnen 

ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

 

Alle losse inventaris verwijderen en afvoeren in overleg met de opdrachtgever. 

 

Al het houtwerk van spanten, gordingen, muurplaten, balklagen en vloerhout inspecteren en 

slechte delen afvoeren. Alle te vervangen kozijnen slopen en afvoeren waarbij tijdens de 

werkzaamheden van alle relevante onderdelen een monster als referentie beschikbaar dient te 

blijven voor controle van houtmaten en profilering. 

 

Al het hang- en sluitwerk tot einde bouw opslaan voor eventueel hergebruik. 

 

Ten behoeve van het herstel van metselwerk het benodigde sloop- en stempelwerk uitvoeren 

waarbij hele stenen schoongemaakt en in depot gezet worden voor hergebruik. 

Het voegwerk dient partieel verwijderd te worden. 

 

Alle installatieonderdelen slopen en afvoeren. Onderdelen van het binnenwerk die historisch 

van waarde zijn, zoals bijvoorbeeld de pomp op de deel en bakoven in de schuur, zullen apart 

als zodanig gemerkt worden. 

 

Van de gierkelders de roosters demonteren, de putten leegzuigen en de putten vullen met zand.  

 

Alle slooponderdelen in gescheiden containers afvoeren.  

 

Pomp op de deel  

 

 

Bakoven in de schuur   

 

 

Gierputten op de deel  
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12 Grondwerk en terreinverhardingen 

 

Ten behoeve van het vervangen van de riolering en het herstel van het gedeelte metselwerk net 

onder het maaiveldniveau, dienen de plinten van het gebouw rondom vrij gegraven te worden.  

 

Hiertoe vooraf de bestaande verharding tijdelijk verwijderen en na afloop weer aanstraten. Het 

terrein dient te worden geëgaliseerd, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat de grond op het 

terrein aanwezig blijft. 

 

Terreinverharding, drainage, parkeerplaatsen, inritten, toe- en vluchtwegen van en naar het 

gebouw zijn niet opgenomen in deze beschrijving. 

Ook zijn er in deze beschrijving geen voorzieningen opgenomen voor: hekwerken, poorten, 

straatverlichting, straatmeubilair, fietsenstalling en containerruimten. 

 

  

20 Fundering     

 

In de gevels van de boerderij zijn op diverse plaatsen scheuren aangetroffen: 

 

 de zijgevels van de boerderij ter plaatse van de deel (met name de westgevel) 

 de noordgevel in de westhoek en oosthoek 

 boven de mestdeuren in de zuidgevel 

  

De scheurvorming is niet verontrustend en behoort bij een boerderij van dit type. De oorzaak 

van deze scheurvorming moet gezocht worden in de spatkrachten uit de kapconstructie en het 

verschil in zetting door de kelders met gewelven en de fundering op staal van het 

achtergedeelte.  

 

 

21 Betonwerk     

 

Het vervangen van de betonvloeren behoort bij de plannen voor de inrichting en zal hier verder 

niet omschreven worden. 

 

 

  

 

Diverse soorten terreinverharding achterzijde boerderij 
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22   Metselwerk      

 

Algemeen 

Het geheel vervangen van metselwerk en voegwerk is niet aan de orde; herstel zal slechts 

plaatselijk plaatsvinden. Algemene uitgangspunten bij het herstel van metselwerk zijn: 

 

Scheuren 

Scheurvorming herstellen door het voorzichtig uittanden van de scheuren over een breedte van 

drie stenen. De uitkomende hele stenen worden na het afbikken weer teruggemetseld met een 

kalkmortel. 

 

Beschadigde stenen 

Beschadigingen aan stenen komen voor in alle gevels als gevolg van roestvorming, vorst-

schade, mechanische beschadigingen en bevestiging van leidingen aan gevels en dergelijke. 

 

Alle beschadigde stenen voorzichtig uitboren en uittanden tot op hele stenen en inboeten en  

afvoegen met kalkmortel. Kleine gaatjes in stenen dichtmaken met Jahn reparatiemortel waarbij 

de kleur vooraf door middel van een opgezet monster goedgekeurd dient te worden. 

Roestende metalen onderdelen die in het metselwerk aanwezig zijn dienen verwijderd te 

worden. 

 

Nieuw metselwerk 

Bij het toepassen van nieuw metselwerk ter plaatse van scheuren en aanhelingen aan de 

gevels vanwege aanpassingen aan gevelkozijnen en dergelijke moeten de benodigde 

gevelstenen op maat, kleur, structuur en vorm speciaal voor dit werk gebakken worden door 

een hierin gespecialiseerd bedrijf. Een en ander ter goedkeuring van de directie. 

Herstelwerk van sparingen en scheuren uittanden tot op hele stenen ‘vol en zat’ aanmetselen. 

 

Voegwerk 

Het voegwerk wordt partieel vervangen overeenkomstig bestaand omringende voegwerk; deels 

platvol, deels knipvoeg of terugliggend. Alle gemetselde waterslagen opnieuw voegen en 

gestukadoorde raamdorpels repareren. 

Nieuw voegwerk uit te voeren met een kalkmortel of cementmortel overeenkomstig het 

omringende voegwerk. Voor de aanvang van het werk dienen monsters per onderdeel te 

worden opgezet ter goedkeuring van de directie.  

 

Scheurvorming zuidwesthoek boerderij 

 

 

Hersteld metselwerk zuidgevel met sluitsteen 
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Schoonmaken gevels 

De gevels voorzichtig reinigen door middel van lauw water onder lage druk. Wanneer deze 

methode niet effectief blijkt te zijn zal een meer agressieve methode gehanteerd moeten 

worden. Hiervoor dienen enkele proefstukken opgezet te worden om te beoordelen welke 

methode de minste schade aan het metselwerk veroorzaakt. 

 

Gevels van de boerderij  

Het metselwerk van de boerderij is uitgevoerd in roodbruine baksteen gemetseld in 

kruisverband, gevoegd met een gesneden kalkvoeg; deze voeg is inmiddels afgesleten. 

 

Alle gevels vertonen lichte tot ernstige scheurvorming door kleine verzakkingen als gevolg van 

zetting van het gebouw en spatkrachten uit de kapconstructie. Daarnaast zijn mechanische 

beschadigingen zichtbaar. 

 

Bij de achtergevel is de boog boven de onderschoer in 2005 hersteld (zie foto vorige pagina).  

Wel zijn in deze gevel nog scheuren zichtbaar op de plaats waar dit bij veel boerderijen van dit 

type voorkomt: vanaf de mestdeur diagonaal naar boven. 

Het voegwerk is vanaf het niveau van de bovenzijde mestdeuren tot maaiveld in slechte conditie 

en zal vervangen moeten worden. 

 

Op de hoek van de zuidgevel met oostgevel is verticale scheurvorming zichtbaar, het 

merendeel van deze gevel is aan het oog onttrokken door onkruid. 

Het geveldeel wat aansluit tegen de uitgebouwde toilet vertoont veel bouwsporen van 

reparatiewerk met rode baksteen, later ingemetselde betonramen en uitgespoeld voegwerk 

vanuit de uitbouw. 

 

Het uitgebouwde toilet en de oostgevel van het voorhuis zijn gepleisterd. Hier zijn 

reparatieplekken zichtbaar en afbladderend schilderwerk. Het pleisterwerk van de oost- en 

zuidgevel vertoont lichte scheurvorming.  

 

Oostgevel boerderij met pleisterwerk  

 

Linker schuifraam noordgevel  
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In de noordgevel zijn op diverse plaatsen scheuren zichtbaar:  

 

 linker schuifraamkozijn onder 

 bij het stucwerk van de mezzanimo raamkozijntjes op de verdieping 

 bij het linker schuifraam van de westelijke woning boven  

 boven het deurkozijn van de westelijke woning  

 verticale scheur op de rechterhoek van de noordgevel   

 

De stoepjes bij de voordeuren zullen opnieuw gemetseld en betegeld moeten worden 

Bij de noordgevel is het stucwerk van de trasraam plint op veel plaatsen losgekomen. 

Deze plint controleren en loszittend delen vervangen. 

 

Bij de westgevel is het eerste deel van het metselwerk nog in goede staat behoudens wat 

partieel voegwerk. 

 

Het verhoogde gevelwerk ter plaatse van de keuken, berging en stal 

verkeert in redelijke conditie. 

Naast het keukenkozijn is het metselwerk ingehakt, waarschijnlijk voor het 

plaatsen van een windscherm op de bloembak. Dit metselwerk dient 

plaatselijk opnieuw ingeboet te worden. 

 

De afgeronde hoek bij het deurkozijn toont duidelijk sporen van jarenlang 

gebruik en dient als bouwspoor behouden te blijven.  

 

Het gevelwerk ter plaatse van de deel verkeert in matige conditie. 

Scheuren herstellen, voegwerk geheel vervangen en bouwsporen in tact 

laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keukenkozijn westgevel 

 

 

Hoek bij deurstijl westgevel 

 

Hoek schuur zuid oost 
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Gevels van de schuur  

Het zichtbare metselwerk van de schuur is over het algemeen in redelijke conditie. Wel zijn de 

buitenhoeken over de volle hoogte losgescheurd. Waarschijnlijk veroorzaakt door spatkrachten 

uit de kapconstructie. Ook is naast de grote toegangsdeur een diagonale scheur zichtbaar  

 

Van de schuur is op de zuidgevel het voegwerk van de onderste 1,5 meter uitgespoeld, de 

overige gevels zijn slecht te beoordelen. 

 

Binnen metselwerk boerderij 

Het metselwerk van de keldertrap en het tongewelf in de westelijke woning verkeren nog in 

goede conditie. Het pleisterwerk van het tongewelf laat wel plaatselijk los. 

 

Bij de gemetselde schouw de loszittende karakteristieke bloempottegels opnieuw vastlijmen en 

ontbrekende ‘witjes’ vervangen. 

  

 

Voegwerk zuidgevel schuur 

 

 

Noordoost hoek schuur  

 

Verticale scheur zuidwestgevel schuur 

 

 

Diagonale scheur zuidgevel schuur  
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24 Ruwbouwtimmerwerk 

 

Algemeen 

Het gebruik van kit en PUR-schuim is niet toegestaan. 

Bevestigingen die in het zicht blijven uitvoeren met normale houtschroeven in plaats van 

kruiskopschroeven. 

Detaillering van betimmeringen overeenkomstig bestaande profilering in overleg met de 

opdrachtgever uitvoeren. Vooraf monsters opzetten als voorbeeld, voordat met de uitvoering 

wordt begonnen. 

Plaatmateriaal en MDF niet toepassen. 

Zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal hergebruiken. 

Ontbrekende onderdelen uitvoeren in dezelfde houtsoort; afwerking en afmeting als de 

oorspronkelijke materialen. 

Indien grenen is gebruikt als houtsoort deze vervangen door Oregon Pine, kwaliteit ‘Select and 

Better’. 

 

 

Dakconstructies  

 

Spanten, gordingen en dakbeschot 

 

Dakconstructie boerderij 

De kapconstructie van de boerderij bestaat uit zeven ankerbalkgebinten, waarop schaarspanten 

met dubbele hanenbalken geplaatst zijn. In het dak is buiten lichte vervorming zichtbaar. Tijdens 

de restauratie in 2005 zijn delen van de constructie vervangen. 

 

De constructie ziet er nog goed uit. Opvallend is dat bij sommige ankerbalken de borst tegen de 

gebintstijlen wat open staat wat duidt op spatkrachten. De spreidbanden zijn wat licht 

uitgevoerd. Rietlatten en hilden zijn nog in redelijke goede conditie. 

 

Vloerconstructie  

De constructie van de verdiepingsvloeren is niet te beoordelen door de aanwezigheid van 

plafonds en vloerbedekking. 

De begane grondvloeren van de oostelijke woning zijn redelijk, de hart op hart afstand van de 

balken is wel wat ruim genomen.  

 

 

Ankerbalkgebint met nieuwe gebintbalk  

 

 

Gevorkte ankerbalk 
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De gehele houtconstructie van daken en vloeren controleren op houtaanstasters en opnieuw 

behandelen tegen houtaantasters door een hierin gecertificeerd bedrijf met garantie voor 

minimaal 5 jaar. 

 

Dakconstructie schuur  

Aan de dakconstructie van de schuur is al veel verbouwd. 

Na het leegruimen van de schuur en het kan deze goed geïnspecteerd worden en komen de 

tekortkomingen aan het licht. In ieder geval te rekenen op het deels vervangen van de flieringen 

en de muurplaat van de schuur. 

 

Overstek en gootconstructie 

De overstekken van boerderij en schuur zijn nog in goede conditie, behoudens het 

schilderwerk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spantconstructie in de schuur  

 

 

Overstek schuur  

 

Overstek woonhuis 
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26 Bouwkundige kanaalelementen 

 

Schoorstenen 

Op de boerderij staan twee schoorstenen. Deze verkeren in redelijke conditie 

 

De bovenzijde van de schoorstenen opnieuw afsmeren en waterdicht afwerken. 

Lood en zinkwerk controleren en zo nodig herstellen. 

Verder te rekenen op het partieel vervangen van het voegwerk van de schoorstenen. 

 

  

 

Schoorstenen op de boerderij 
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30 Kozijnen, ramen en deuren 

 

Algemeen 

Van alle nieuwe kozijnonderdelen, ramen en deuren wordt een werktekening verlangd welke ter 

goedkeuring aan de directie wordt aangeboden. Een monster van bestaande onderdelen moet 

voor controle van de maatvoering en detaillering in de directiekeet worden bewaard. 

 

Voor de nieuwe kozijnen, ramen en deuren Oregon-pine, kwaliteit ‘Select and Better’ met 

KOMO-productcertificaat toepassen. De ramen voorzien van nieuw hang- en sluitwerk.  

Deuren uitvoeren als nieuwe opgeklampte deuren op spiegelklampen als bestaand model, 

waarbij houtafmetingen en detaillering exact gelijk zijn aan het bestaande kozijn en deuren.   

Bij de deuren zoveel mogelijk het gesmede hang- en sluitwerk repareren en opnieuw gebruiken 

of van gelijk model aanvullen. 

 

De kozijnen, ramen en deuren vooraf tweemaal van grondverf voorzien tot een droge laagdikte 

van 100 μm. 

 

Boerderij kozijnen  

 

Noordgevel 

In de achtergevel van de boerderij zijn ter plaatse van de onderschoer twee deeldeuren met 

een loopdeur aanwezig. De deuren zijn in matige conditie maar kunnen nog hersteld worden. 

De mestdeuren in de achter- en zijgevel zijn in slechte conditie en dienen vervangen te worden. 

 

Aan weerszijden van de onderschoer zijn gietijzeren boogvensters aanwezig en aan de 

westzijde een rond gietijzeren raam. Deze dienen ontroest te worden en met tweecomponenten 

roestwerende verf behandeld te worden. Kapotte ruiten vervangen. 

 

Oostgevel (deelgedeelte) 

De latere betonkozijnen in de zijgevel zijn nog in redelijke conditie maar dienen geheel opnieuw 

met monumentenglas beglaasd te worden. 

 

Noordgevel  

Oorspronkelijk waren in de noordgevel vier schuiframen aanwezig. Bij de verbouwing van 1948 

waarbij de boerderij werd opgesplitst in twee woningen is een schuifraam vervangen door een 

toegangsdeur. 

 

Kozijn in berging (voormalige karnkamer) 

 

 

Mestdeur in oostgevel  

 

 

Schuine sluitboom en sluitpen  
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De kozijnen zijn in matige conditie met name de onderzijde van de kozijnstijlen zal op diverse 

plaatsen opnieuw aangescherft moeten worden door roestende luikduimen. 

De schuiframen zijn in matige tot slechte conditie. 

Wanneer overwogen wordt om deze te voorzien van geïsoleerd monumentenglas dienen de 

ramen geheel vervangen te worden. 

 

De luiken zijn in slechte conditie en zullen voor een groot deel geheel vervangen dienen te 

worden waarbij het oorspronkelijke hang- sluitwerk, inclusief de schuine sluitbomen en 

sluitpennen, gedemonteerd moet worden. Daarna dienen deze gestraald, gescopeerd en met 

tweecomponenten roestwerende verf behandeld te worden alvorens deze weer teruggeplaatst 

worden. De deuren lijken nog in redelijke conditie. 

 

Oostgevel (woninggedeelte) 

In de oostgevel is bij de verbouwing van 1948 een uitgebouwd bloemkozijn geplaatst.  

Dit kozijn is ernstig ingewaterd en zal geheel vervangen moeten worden. Ook het in dezelfde 

periode aangebrachte keukenkozijn in de zuidgevel dient geheel vervangen te worden. 

 

Westgevel (woninggedeelte) 

Het kozijn van de opkamer is in redelijke conditie. 

 

Westgevel (deelgedeelte) 

Het keukenkozijn zo mogelijk repareren. Het kozijn van de berging met de dievenijzers zal 

geheel vervangen moeten worden. 

De latere betonkozijnen in de zijgevel zijn nog in redelijke conditie, maar dienen geheel opnieuw  

beglaasd te worden. 

 

Binnendeurkozijnen woongedeelte   

In het woongedeelte van de boerderij en op de deel zijn op en aantal plaatsen nog de 

oorspronkelijke deurkozijnen met paneeldeuren en klinkstellen aanwezig o.a. de keldertoegang, 

keukendeur, berging en in het woningen. Bij de herbestemming zoveel mogelijk deze kozijnen 

met deuren behouden en repareren. 

 

Buitenkozijnen schuur 

De grote toegangsdeuren zijn nog in redelijke conditie, de kleine loopdeur in de noordgevel 

dient vervangen te worden. Naast deze toegangsdeur zijn er nog ronde gietijzeren ramen, een 

gietijzeren stalraam en een houten kozijn met vierruits draairaam aanwezig van redelijke 

kwaliteit. Alle kozijnen en ramen zijn wel dringend aan een schilderbeurt toe. 

 

Gespleten kozijnstijl door  
roestende luikduim  

 

 

Gietijzeren raam achtergevel 

 

 

Bloemkozijn in de oostgevel 

 

Keukenkozijn zuidgevel  

woongedeelte  
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33 Dakbedekking 

 

Pannendaken 

Het dak van boerderij en schuur is gedekt met riet, de nok is afgewerkt met rietvorsten. 

Het onderste deel van het dakvlak is gedekt twee rijen met blauw gesmoorde Vlakke 

Muldenpan.  

De kap dateert uit 2005 en is in redelijke conditie. 

 

Bij de nokken zijn op verschillende plaatsen door vogels gaten ontstaan.  

De dakbedekking is wel aangetast door mosvorming en is aan een onderhoudsbeurt toe van 

scheren en opstoppen. 

Dakpannen nalopen en gescheurde en kapotte pannen vervangen.   

Rieten kap met blauw gesmoorde Vlakke Muldenpan 

 

 
 
Binnenzijde rieten kap schuur 
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34 Beglazing 

 

Beglazing gevelkozijnen 

In de raam- en deurkozijnen van de boerderij zijn verschillende ruiten gebroken of ontbreken. Een 

deel is waarschijnlijk nog de oorspronkelijke beglazing. Dit is duidelijk zichtbaar aan de lichte 

vertekening van de achtergrond en zichtbare gebreken zoals trekstrepen, belletjes en 

onregelmatigheden. 

 

Nieuwe ruiten uitvoeren in monumentenglas; de keuze uit de mate van vertekening te bepalen aan 

de hand van verschillende monsters. De ruiten afkitten met renovatiebeglazingskit  

(Zwaluw Monustop® van Den Braven of Bloem Renoseal).  

 

 

46 Schilderwerk 

 

Algemeen 

Het pand is momenteel geschilderd in de kleuren wit, rood, grijs en groen.  

Het uitvoeren van een verkennend kleuronderzoek is sterk aan te bevelen.  

De toestand van het schilderwerk is slecht te noemen. 

 

Alle loszittende lagen van de houten onderdelen dienen geheel kaal gemaakt te worden. 

Kaal gekomen plekken en overgronden, spaarzaam plamuren, voorlakken en overlakken. 

Schilderwerk uitvoeren in hoogglans. 

 

Ankerwerk ontroesten en behandelen met een tweecomponenten roestwerend verfsysteem. 

 

Vooraf een verfadvies van Sikkens Bouwverven op laten stellen met productspecificatie, 

behandelmethode en onderhoudsadvies ter goedkeuring van de opdrachtgever.  

 
 
Beglazing in bloemkozijn oostgevel 

 

 

Schilderwerk van deurkozijn in de noordgevel 
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75 Bliksem beveiligingsinstallaties 

 

Het gebouw is niet voorzien van een bliksembeveiligings- en aardingsinstallatie. 

Te overwegen is om het gebouw te beschermen met een beveiligingsinstallatie overeenkomstig 

NEN-EN-IEC 62305-1 t/m 4 -06 en NEN 1014 en de leidraad bliksembeveiliging van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed.  

Deze installatie moet worden aangelegd door een gecertificeerd bedrijf.



 

 

 


