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Inspectiedatum

24 september 2020

Inspectie uitgevoerd door

E.H.C. van der Lee en S. Smulders

Opmerkingen

Collectief abonnement gemeente Haaren
Enkele binnenruimten waren tijdens de inspectie 2020 niet
toegankelijk.
Wegens de beperkte bereikbaarheid is gevel no. 4 en 11 niet
geïnspecteerd. Ook goot no. 1 en 4 zijn door de begroeiing
gedeeltelijk geïnspecteerd.
Door de weersomstandigheden konden de soldeernaden in goot no. 1
en 3 niet tijdelijk hersteld.

Uitgevoerde werkzaamheden:
- plaatselijk vuil uit goten en van platte daken verwijderd.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. De Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant is onder nr. 41080360 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de "Algemene Voorwaarden
Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant", zoals gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

inspectierapport

Voor het behoud van het monument vinden wij het
van belang dat, in volgorde van urgentie, de
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Verwijzing naar rubriek:

Periodiek:

- brandmeldinstallatie controleren op functioneren
- brandblusmiddelen laten keuren
- cv-ketel laten controleren en reinigen
- elektrotechnische installatie laten controleren
- goten en vergaarbakken reinigen
- buitenschilderwerk hout reinigen
- begroeiing tijdig snoeien
- hang- en sluitwerk regelmatig smeren

XI 6a
XI 5a
XI 4c
XI 4b
II 2a 3a 4a
VII la
XI 2a
IX 2a

In volgorde van urgentie:
- bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren
- aansluiting afvoer gevel no. 12 herstellen
- begroeiing snoeien
- panbedekking herstellen
- bitumen bedekking platte daken vernieuwen
- beschadigde lichtkoepel vernieuwen
- bakgoot onder dak no. 1 en 3 aanpassen
- zalinggoot en verholen goten schoorsteen vernieuwen
- gevellood en loketten herstellen
- houtwerk en stalen ramen herstellen / vernieuwen
- gebroken glas vervangen
- schilderwerk uitvoeren
- gebreken aan muur- en voegwerk herstellen
- terrazzo raamlekdorpel repareren
- pleisterwerk atelier herstellen
- hang- en sluitwerk stalen ramen herstellen
- voldoende reservedakpannen op voorraad zetten

X lb c 2b
II 5a
XI 2a
I 7a 8a
I 2a b c
I lla
II 2a
II 3a 4a
I5ac6a
I9a/II1a/V1ab3ab4ab
VI la
VI 4b 5a / VII la 2a 3a 4a
III lab 2a b 3a
III 4c
III 7a
IX 2a
XI 3a

Diverse onderhoudswerkzaamheden kunnen, in afwijking van de bovenstaande volgorde van urgentie,
gecombineerd worden uitgevoerd.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. De Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant is onder nr. 41080360 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de "Algemene Voorwaarden
Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant", zoals gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.
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(foto 2020)

De in dit inspectierapport voorkomende nummers
komen overeen met de nummering op de bijgevoegde
daktekening.
I DAKEN
1.panbedekking
a) dak no. 1 t/m 4

2. bitumen bedekking
a) dak no. 5

Tuile du Nord dakpannen.
Voor zover te inspecteren door de beperkte
bereikbaarheid.
De tengels en dakpannen zijn, voor zover
steekproefsgewijs geïnspecteerd, goed.
Gebrek(en):
- enkele paspannen onder de hoekkepervorsten zitten
los.

G

S

Gebrek(en):
- de bitumen bedekking op dak no. 5 vertoont
oppervlakkig craquelé;
- de bitumen bedekking ligt plaatselijk geplooid. Hier
is deze losgekomen van de ondergrond;
- het dak is niet op afschot, waardoor veel water en
vuil in op het dak blijft staan en de bitumen eerder
slijt;
- de leislaglaag is dun.
Advies: Dakbedekking vernieuwen.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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dak no. 5: craquelé in dakbedekking ffoto 2020)

b) dak no. 6

S

Gemineraliseerde dakbedekking.
Gebrek(en):
- de bitumen bedekking vertoont oppervlakkige
verwering;
- de bitumen bedekking vertoont op diverse plaatsen
plooivorming;
- de leislag is op diverse plaatsen uitgespoeld;
- daar waar water blijft staan vertoont de toplaag van
de bitumen bedekking bij de opstanden blaasjes;
- bij de uitloop is de losgekomen naad bij een eerdere
inspectie tijdelijk met lijmkit hersteld. Deze is
wederom losgekomen;
- ter plaatse bij de afvoer is een bitumennaad
losgekomen.

Advies: Dakbedekking vernieuwen.
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dak no. 6: losgekomen naad (foto 2020)

c) dak no. 7

S

Gebrek(en):

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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bij de opstanden van een lichtkoepel is de inlage van
de dakbedekking plaatselijk in het zicht gekomen;
de leislaglaag is dun;
de doorgesleten zinken uitloop is tijdelijk met
bitumen gedicht.

Advies: Dakbedekking vernieuwen.
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dak no. 7: inlage zichtbaar bij opstand lichtkoepel
(foto 2020)
d) dak no. 8 (Harmoniezaal)

3. deklijsten
a) dak no. 7 (zink)
4. daktrimmen
a) dak no. 5, 6 (aluminium)

b) dak no. 8 (aluminium)
5. gevellood
a) schoorsteen no. 1

G

Gemineraliseerde bitumen dakbedekking.
In de periode 2009-2012 vernieuwd.
Bij de uitlopen en langs de dakrand is de dakbedekking,
voor een goede afvoer van het regenwater, verdiept
aangebracht.

G

Gebrek(en):
- de daktrim is op de dakrand geschroefd en niet in het
bitumen verwerkt.
In de periode 2009-2012 aangebracht.

G
M

Dit betreft tevens de zinken strook onder het gevellood
bij de schoorsteen. Het zink is tijdens de inspectie in
2018 tijdelijk met kit vastgezet.
Gebrek(en):
- het gevellood in de schoorsteen is verweerd;
- de overlap met de loketten is niet overal voldoende;
- het zink is slecht bevestigd en schuift makkelijk af.
Advies: Het gevellood vernieuwen.
Bij vernieuwing van het gevellood 20 ponds lood
toepassen.
Het lood minimaal 3 cm diep in de voeg met behulp
van roestvaststalen Borra voegklemmen (3 stuks per
m') of loodproppen bevestigen. Het lood daarna

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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aanvoegen.
Gebrek(en):
- het gevellood boven dak no. 5 is met aluminium
strips en kit vastgezet;
- het gevellood boven dak no. 7 is van een coating
voorzien.
Gebrek(en):
- het gevellood boven dak no. 6 is flink verweerd, dun
en op diverse plaatsen gescheurd;
- aan de westzijde is de aansluiting van het gevellood
aan beide zijden van het dak niet geheel waterdicht;
- de voeg juist boven het lood is plaatselijk weg of
losgekomen.
Advies: Het gevellood vernieuwen.
Bij vernieuwing van het gevellood 20 ponds lood
toepassen. Het lood in verband met krimp en rek
tijdens temperatuurwisselingen verwerken in stroken
van één meter lengte met voldoende onderlinge overlap
van minimaal 8 cm en van de weerzijde (Z-W) af
overlappend. Het lood minimaal 3 cm diep in de voeg
met behulp van roestvaststalen Borra voegklemmen (3
stuks per m1) of loodproppen bevestigen. Het lood
daarna aanvoegen.............
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dak no. 6: gevellood in gevel no. 3 gescheurd
(foto 2020)
6. loketten
a) schoorsteen no. 1

S

Gebrek(en):
- de loketten zijn met kit en spijkers vastgezet;
- enkele loketten zijn te kort en overlappen het
gevellood niet;
- de stroken bladlood onder de loketten zakken af.

Advies: Loketten vernieuwen in 20 ponds lood. De
loodloketten verwerken met voldoende onderlinge
overlap van minimaal 8 cm. Bij loodloketten op grote

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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hoogte en windgevoelige plaatsen moet de langste
loodrechte zijde een dubbele kant van 2 et 2,5 cm
hebben om opwaaien van de punt van de loodloketten
te voorkomen. Liefst de punt extra vastgezet met een
koperen nagel. Het lood minimaal 3 cm diep in de voeg
met behulp van roestvaststalen Borra voegklemmen of
lood , ro , , en bevestijen en daarna aanvoe jen.
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schoorsteen no. 1: onvoldoende overlapping loketten
(foto 2020)

7. nokvorsten
a) dak no. 1-3

R

Driekant nokvorsten.
Voor zover geïnspecteerd.
Gebrek(en):
- diverse nokvorsten zijn losgekrompen van de
speciezomen;
- de speciezomen zijn oppervlakkig verweerd en er
komt verspreid enige begroeiing voor.
Advies: De nokvorsten bij gelegenheid op diverse
plaatsen opnieuw aanvoegen.
Speciesamenstelling: 1,5 schelpkalk — 0,5 tras — 2,5 zand +
koehaar of soortgelijk (kunststofvezels)
1 schelpkalk — 0,25 hoogovencementof:
2,5 zand + koehaar of soortgelijk
(kunststofvezels)
Voor het verschralen van de specie panscherfjes toevoegen.

Er kan ook een kant en klaar dakdekkersmortel (quickmix van Tubag) worden toegepast. Hierbij de
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant aanhouden.

8. hoekkepervorsten
a) dak no. 1 t/m 4

R

Schubvorsten.
Voor zover geïnspecteerd.
Gebrek(en):
- enkele hoekkepervorsten zijn beschadigd;
- enkele hoekkepervorsten zijn losgekomen;

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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-

de spijkers waarmee de hoekkepervorsten zijn
vastgezet roesten, hierdoor zijn enkele
hoekkepervorsten gescheurd;
- de speciezomen zijn losgekomen en plaatselijk
weggevallen.
Advies: Om het scheuren van meer hoekkepervorsten
te voorkomen, de hoekkepervorsten demonteren en
opnieuw aanbrengen met roestvaststalen
bevestigingsmiddelen. Daarna aanvoegen.
Speciesamenstelling: 1,5 schelpkalk — 0,5 tras — 2,5 zand +
koehaar of soortgelijk (kunststofvezels)
ofi
1 schelpkalk — 0,25 hoogovencement2,5 zand + koehaar of soortgelijk
(kunststofvezels)
Voor het verschralen van de specie panscherfies toevoegen.

Er kan ook een kant en klaar dakdekkersmortel (quickmix van Tubag) worden toegepast. Hierbij de
verwerkingsvoorschrifien van de fabrikant aanhouden.
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dak no. 1: specie weggevallen onder hoekkepervorst
(foto 2020)

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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dak no. 1-2: gescheurde hoekkepervorst door roestend
spijker (foto 2020)
9. boeiboorden
a) algemeen (hout)

R

Gebrek(en):
- van het boeiboord van dak no. 5 ontbreekt boven de
achtergevels plaatselijk een afwerklijstj e.
Advies: Boeiboord dak no. 5 voor uitvoering van het
schilderwerk herstellen.

10. kapconstructies (hout)
a) dak no. 1 t/m 4

R

Naaldhouten kapconstructie met gordingen en verticaal
dakbeschot.
Op het dakbeschot zijn isolerende dakplaten
aangebracht.
Gebrek(en):
- de gordingen hangen door, waardoor het pannendak
ongelijk ligt;
- één gording aan de noordzijde is door boktor
aangetast, deze is in het verleden geïnjecteerd;
- het halfspant onder dak no. 2 is enigszins gekanteld
en losgekomen uit de borstwering;
- bij de schoorsteen zijn oude lekkagesporen zichtbaar
en is een stut aangebracht.
Voor zover te inspecteren.
De balklagen van de platte daken zijn door de
onderliggende plafonds niet te inspecteren.

R

Gebrek(en):
- het kunststof is beschadigd.
Advies: Beschadigde lichtkoepel vervangen.

b) dak no. 5 t/m 8 (platte daken)

11. lichtkoepels
a) dak no. 7 (kunststof)

G

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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dak no. 7: lichtkoepel beschadigd (foto 2020)
12. dakraam
a) dak no. 3 (kunststof)

G

Advies: De gootstukken boven en langs het dakraam
periodiek reinigen.

H GOTEN EN AFVOEREN

1. bakgoten, gootconstructie
a) goot no. 1 t/m 4 (hout)

R

Voor zover te inspecteren.
Gebrek(en):
- door oude lekkages en het slechte
buitenschilderwerk is het houtwerk plaatselijk
verweerd;
- op enkele plaatsen is het hout eerder met vulmiddel
hersteld, dit vulmiddel begint op diverse plaatsen los
te komen;
- op de hoek van goot no. 1-2 en 1-4 is het hout
plaatselijk ingerot.
Advies: Ingerot houtwerk, droogscheuren en
openstaande houtverbindingen voldoende uitfrezen en
met een blijvend elastische en goed hechtende tweecomponenten reparatiemassa op basis van epozy
herstellen.
Grote delen ingerot houtwerk vervangen.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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goot no. 3: verweerd hout en losgescheurd vulmiddel
(foto 2020)
2. bakgoten, gootbekleding
a) goot no. 1 t/m 4 (zink)

R

Gebrek(en):
de rubberen expansiestukken zijn bij de vooropstand
van de goten niet voorzien van een zinken afdeklijst;
het zink van goot no. 3 is op de hoeken met verzinkt
stalen kopspijkers vastgezet. Door het krimpen en
uitzetten van de gootbekleding bij
temperatuurverschillen kan de gootbekleding
scheuren of komen de kopspijkers los;
bij de aansluiting met de verholen goten is de
achteropstand van goot no. 3 ingeknipt en daardoor
lager dan de vooropstand. Om lekkages bij
verstoppingen van de afvoeren te voorkomen moet
de vooropstand altijd lager zijn dan de
achteropstand;
in goot no. 1 en 3 is een soldeernaad gescheurd. In
goot no. 1 is de lekkage aan de onderzijde te zien.
Door de weersomstandigheden zijn de soldeernaden
door ons niet tijdelijk hersteld;
van goot no. 3 zijn twee vooropstanden gescheurd;
op de linkerhoek van goot no. 1 is een gescheurde
soldeernaad met kit gedicht;
goot no. 1 kan onvoldoende uitzetten en krimpen
tijdens temperatuurverschillen doordat de
vooropstand genageld is.
Advies: Expansiestukken bij de vooropstand van de
goot voorzien van een zinken afdeklijst.
Advies: De vernageling op de hoeken van goot no. 1 en
3 verwijderen en het zink met klangen vastzetten.
Advies: De met kit gedichte gescheurde soldeernaad
definitief herstellen door solderen.
Advies: Detaillering achteropstand bij verholen goten

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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wijzigen.
Advies: Goten • eriodiek reinijen.
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goot no. 2-3: losgekomen roestige kopspijkers op de
hoeken (foto 2020)
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goot no. 1: gescheurde soldeernaad (foto 2020)
3. verholen goten
a) schoorsteen no. 1 (zink)

M

Gebrek(en):
- het zink is flink verweerd en plaatselijk komt
putvorming voor;
- de verholen goten zijn uitgezakt.
Advies: Gootbekleding vernieuwen.
De verholen goten gelijktijdig met de loketten, het
gevellood en de zalinggoot vernieuwen.
Eventueel de verholen goten laten vervallen (de
detaillering van de loketten, het gevellood en de
zalinggoot zal dan moeten wijzigen).
Advies: Goten periodiek reinigen.

4. zalinggoot

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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a) schoorsteen no. 1 (zink)

5. afvoeren
a) algemeen (p.v.c.)

R

b) ondereinden (gietijzer)

R

c) ondereind (verzinkt staal)
6. riolering
a) algemeen

Toelichting
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Voor zover te inspecteren.
Gebrek(en):
- het zink in de zaling achter de schoorsteen is
verweerd en plaatselijk dunner geworden.
Advies: Gootbekleding vernieuwen. Zalinggoot
gelijktijdig met loketten, gevellood en verholen goten
vernieuwen.
Advies: Goten periodiek reinigen.
P.v.c. afvoeren zijn bouwhistorisch gezien niet origineel
aan dit monument en minder duurzaam.
Gebrek(en):
- de afvoer tegen gevel no. 12 lekt net boven het
maaiveld;
- de p.v.c. afvoeren zijn door ultravioletstraling en
uittreding van weekmakers in het kunststof verweerd
en verhard;
Advies: Aansluiting afvoer herstellen.
Advies: Bij vernieuwen van de afvoeren, hetzelfde
materiaal toepassen als de gootbekleding.
Voor zover te inspecteren.
Gebrek(en):
- de ondereinden tegen de voorgevel vertonen
plaatselijk enige roestvorming.

De riolering is door ons niet geïnspecteerd. Voor zover
waarneembaar zijn er geen zichtbare gebreken
gesignaleerd.

III MUURWERK
1. buitenmuurwerk, metselwerk
a) algemeen (baksteen)

R

Het muurwerk is opgetrokken in kruisverband.
De linkerzijgevel no. 2 van het hoofdgebouw is in
Vlaams verband opgetrokken.
Gebrek(en):
- verspreid komt in de gevels enige scheurvorming
voor, onder meer:
- in gevel no. 1;
- in gevel no. 4 en 11, boven het dak van het
belendende pand;
- boven het rechtervenster in gevel no. 9;
- gevel no. 8 en 9 zijn ter hoogte van de
verdiepingsramen horizontaal gescheurd door
het oproesten van de kozijnankers;
- gevel no. 3 is in het midden verticaal gescheurd.
Advies: Kozijnankers vrijhakken en vernieuwen,
muurwerk herstellen.

b) gevel no. 19 t/m 22

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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(Harmoniezaal)

2. buitenmuurwerk, voegwerk
a) algemeen

b) gevel no. 19 t/m 22
(Harmoniezaal)

b) inpandig, schoorsteen no. 1
c) schoorsteenkanalen

object no. 2172

R

Gebrek(en):
- in gevel no. 20 komt horizontale scheurvorming
voor. Mogelijk door oproesten van inwendig
staalwerk. Ter plaatse van de scheuren is het
metselwerk enigszins ontzet;
- in gevel no. 19 is enige scheurvorming aanwezig;
- in gevel no. 22 is boven het meest zuidelijke
buitenraamkozijn lichte scheurvorming aanwezig;
- gevel no. 21 is besmeurd met graffiti;
- op de hoek van gevel no. 21 en 22 van de
Harmoniezaal komt onder het boeiboord enig
loszittend metselwerk voor.
Advies: Muurwerk herstellen.
Advies: Nader beoordelen of er ijzerwerk in de gevels
aanwezig is.

R

Snijvoeg.
Gebrek(en):
- verspreid is enig voegwerk weggevallen.
Advies: Voegwerk plaatselijk uitvoeren.
Het slechte voegwerk voldoende diep uithakken (diepte
minimaal 11/2 keer de breedte (hoogte) van de voeg,
haaks uitgehaald) en vervangen door een voeg,
waarvan de mortelsamenstelling is aangepast op de
kleur en samenstelling van de oorspronkelijke metselen voegmortel en de hardheid van de bakstenen. Om
het oorspronkelijke voegwerk zoveel mogelijk te
benaderen, eerst enkele proefmonsters opzetten en deze
vooraf beoordelen. Om een monster van een
kalkmortel goed op kleur te kunnen beoordelen, moet
het monster minimaal 2 tot 3 weken staan (afhankelijk
van het jaargetijde).

G

3. schoorsteen
a) uitpandig, schoorsteen no. 1

Toelichting

Gebrek(en):
- verspreid is enig voegwerk weggevallen, onder meer
op enkele plaatsen juist boven het maaiveld aan de
binnenplaats en van de gemetselde raamlekdorpels.
Advies: Voegwerk plaatselijk vervangen met een
bijpassende voegmortel (zie advies bovenstaande
rubriek).
R

De schoorsteen is niet in gebruik.
Gebrek(en):
- boven in de schoorsteen is aan de westzijde enig
voegwerk uitgespoeld.
Advies: Voegwerk herstellen.
De schoorsteenkanalen zijn door ons inwendig niet
geïnspecteerd.

4. lekdorpels raamkozijnen

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Rubriek
a) algemeen (baksteen)

G

b) gevel no. 1 (hardsteen)

G

c) gevel no. 1 (terrazzo)

R

Toelichting

object no. 2172

Gebrek(en):
- de lekdorpels in gevel no. 20 en 22 zijn plaatselijk
beschadigd;
- plaatselijk is tussen de lekdorpels voegwerk
weggevallen.
Gebrek(en):
- plaatselijk is de voeg tussen de elementen
weggevallen;
- aan de voorgevel is bij een leidingdoorvoer een
lekdorpel beschadigd;
- één lekdorpel aan de voorgevel is gescheurd.
Dit betreft de lekdorpels onder de raamkozijnen op de
verdieping in de voorgevel.
Gebrek(en):
- enkele lekdorpels zijn enigszins losgekomen;
- de meest rechtse lekdorpel van het verdiepingsraam
is beschadigd door uitroestend betonijzer.

Advies: Beschadigde lekdor • el herstellen.
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gevel no. 1: terrazzo dorpel beschadigd door roest op
wapening (foto 2020)
5. tegeltableau
a) gevel no. 1

6. binnenmuurwerk
a) algemeen

R

G

Gebrek(en):
- enkele wandtegels zijn gescheurd, beschadigd en
los;
- het tableau is plaatselijk gerepareerd met afwijkende
tegels.
Gebrek(en):
- verspreid komt een enkel zetscheurtje voor, onder
meer:
- op de begane grond;
- in de gang op de eerste verdieping;
- op het bordes in de trappenhal;
- in het toilet op de eerste verdieping;

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Toelichting
-

7. binnenpleisterwerk
a) algemeen

R

object no. 2172

in gevel no. 19, onder dak no. 8.

Gebrek(en):
- in de hal op de begane grond is het
binnenpleisterwerk van gevel no. 4 door vocht
beschadigd;
- in de atelierruimte op de eerste verdieping is het
binnenpleisterwerk van de westgevel door vocht
plaatselijk losgekomen en beschadigd.
Advies: Binnenpleisterwerk herstellen.

.

-

hal begane grond: binnenpleisterwerk beschadigd
door vocht (foto 2020)
8. vensterbanken
a) algemeen

G

Gebrek(en):
- onder de vensters in gevel no. 22 zijn enkele
vensterbanktegeltjes beschadigd of weggevallen.

9. wandtegelwerk
a) algemeen
IV FUNDERINGEN, VLOEREN
1. fundering
a) algemeen

2. vloeren
a) algemeen (hout)
b) algemeen (tegels)
c) algemeen (terrazzo)

R

Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke
toestand van het muurwerk.
Gebrek(en):
- in de loop der tijd is de fundering plaatselijk
enigszins verzakt, met name onder gevel no. 19 t/m
22.
Voor zover controleerbaar. Het merendeel van de
vloeren is met vloerafwerking voorzien.

G

R

Gebrek(en):
- in de terrazzovloer in de traphal en het toilet op de

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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d) algemeen (beton)

Toelichting

object no. 2172

eerste verdieping komen verspreid enkele scheuren
voor.
Voor zover controleerbaar. Het merendeel van de
vloeren is met vloerafwerking voorzien.

G

V OVERIGE ONDERDELEN
1. buitenkozijnen
a) algemeen (hout)

R

b) gevel no. 1, 2, 8, 9 (hout)

M

Voor zover zonder destructief onderzoek.
In gevel no. 12 is één buitenkozijn vernieuwd. Dit kozijn
is goed te noemen.
Gebrek(en):
- verspreid zijn eerder herstelwerkzaamheden
uitgevoerd met een vulmiddel. De werkzaamheden
zijn niet verfijnd uitgevoerd;
- de onderzijde van diverse kozijndorpels is verweerd
en vertoont vermolmd hout. In het hout is een
verhoogd vochtgehalte aanwezig. Dit kan duiden op
houtrot;
- onderaan enkele kozijndorpels zijn droogscheuren
ontstaan door het slechte schilderwerk.
Advies: De kwaliteit van het hout nader beoordelen
door middel van destructief onderzoek.
Advies: Ingerot houtwerk, droogscheuren en
openstaande houtverbindingen voldoende uitfrezen en
met een blijvend elastische en goed hechtende tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy
herstellen.
Grote delen ingerot houtwerk vervangen.
Advies: Buitenschilderwerk plaatselijk uitvoeren.
Voor zover zonder destructief onderzoek.
Gebrek(en):
- de onderdorpels en onderzijde van de stijlen van de
kozijnen zijn verweerd als gevolg van het slechte
buitenschilderwerk;
- in het verleden aangebracht vulmiddel begint op
diverse plaatsen los te komen;
- diverse vensters zijn flink ingerot, onder meer:
- het merendeel van de buitenkozijndorpels in
gevel no. 1;
- de drie linkerbuitenkozijnen in gevel no. 8;
- de onderdorpel van het buitenraamkozijn ter
hoogte van het tussenbordes in de trappenhal is
aan de binnenzijde plaatselijk ingerot;
- de buitenkozijnen op de verdieping in gevel no.
9, met name het linkervenster;
- van het zijlicht naast de vluchtdeur op de
verdieping in gevel no. 8 zijn een glaslat en de
dorpel van het zijlicht flink ingerot;
- het lood onder het buitendeurkozijn van de

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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vluchtdeur op de verdieping in gevel no. 8 is flink
verweerd, in het lood komt gootvorming voor.
Advies: De kwaliteit van het hout nader beoordelen
door middel van destructief onderzoek.
Advies: Van de buitenkozijnen in gevel no. 1, 2 en 8 de
onderzijde van stijlen en de kozijndorpels vernieuwen.
Advies: De vensters op de verdieping in gevel no. 9
, eheel vernieuwen.
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gevel no. 1: buitenraamkozijndorpel flink ingerot
(foto 2020)
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gevel no. 9: buitenraamkozijndorpel flink ingerot
(foto 2020)
2. binnenkozijnen
a) algemeen (hout)
3. ramen
a) algemeen (hout)

R

Voor zover zonder destructief onderzoek.
Gebrek(en):
- de houtverbindingen staan op diverse plaatsen open

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Toelichting

en zijn zwak;
van het buitenraam in de zuidwestelijke ruimte op de
begane grond zijn de verbindingen enigszins
verzwakt. Deze ruimte is vanuit de hal bereikbaar;
- het hout is op diverse plaatsen verweerd als gevolg
van slecht schilderwerk.
Advies: Verzwakte buitenramen vernieuwen.
Advies: Ingerot houtwerk, droogscheuren en
openstaande houtverbindingen voldoende uitfrezen en
met een blijvend elastische en goed hechtende tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy
herstellen.
Grote delen ingerot houtwerk vervangen.
Gebrek(en):
- de stalen draairamen functioneren niet of slecht;
- enkele stalen ldepramen sluiten slecht.
Advies: Voor uitvoering schilderwerk, ramen
herstellen.

-

R

b) algemeen (staal)

c) gevel no. 19 t/m 22 (aluminium)
4. buitendeuren
a) algemeen (hout)

R

M

b) gevel no. 6, 8 (hout)

5. binnendeuren
a) algemeen (hout)

Gebrek(en):
- enkele binnendeuren zijn scheluw.

G

6. plafonds
a) algemeen (pleisterwerk)

Voor zover zonder destructief onderzoek.
Gebrek(en):
- door het slechte schilderwerk begint het hout van
enkele buitendeuren verwering te vertonen.
Advies: Ingerot houtwerk, droogscheuren en
openstaande houtverbindingen voldoende uitfrezen en
met een blijvend elastische en goed hechtende tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy
herstellen.
Grote delen ingerot houtwerk vervangen.
Voor zover zonder destructief onderzoek.
Gebrek(en):
- de vluchtdeur boven dak no. 6 is onderaan met
plaatmateriaal bekleed en opnieuw ingerot;
- de oostelijke vluchtdeur boven dak no. 7 is aan de
onderzijde enigszins ingerot.
Advies: Buitendeuren vernieuwen.

R

Voor zover te inspecteren.
Gebrek(en):
- de lijst in de traphal is plaatselijk gescheurd;
- de op steengaas gepleisterde plafonds onder de
systeemplafonds zijn enkel vanaf de
zolderverdieping te inspecteren. Deze zijn door oude
lekkages beschadigd;
- het plafond boven de hal op de tweede verdieping is
op diverse plaatsen licht gescheurd.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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b) algemeen (hout)
c) algemeen (systeem)

G
G

d) algemeen (zachtboard)
7. buitentrappen
a) algemeen (staal)

G

8. binnentrappen
a) algemeen (hout)
b) algemeen (steen)

Toelichting

object no. 2172

Voor zover geïnspecteerd.
Gebrek(en):
- in één van de lokalen bij gevel no. 1 op de begane
grond is een oude vochtplek in het plafond
aanwezig.

Gebrek(en):
- de stalen vluchttrappen aan de achterzijde vertonen
enige lichte roestvorming.

R

Gebrek(en):
- de terrazzotrap in de traphal is op enkele plaatsen
licht beschadigd. De bovenste trede is losgescheurd
van de vloer.

R

Gebrek(en):
- op de verdieping in gevel no. 1, zijn enkele ruiten
stuk.

VI BEGLAZING

1.enkel blank glas
a) algemeen

Advies: Gescheurde ruiten verwin en.

-,. . . . . _ ---

liiiimmomMillii~
gevel no. 1: gescheurde ruiten (foto 2020)
2. gefigureerd glas
a) algemeen
3. draadglas

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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a) algemeen
4. isolerend dubbel glas
a) algemeen
5. glasaansluiting binnenzijde
a) algemeen (kit)
b) trappenhal, gang (kit)

Toelichting

object no. 2172

G

M

Gebrek(en):
- de glasaansluitingen zijn niet overal waterdicht.
Advies: Voor het uitvoeren van het
binnenschilderwerk, alle glasaansluitingen waterdicht
afwerken met een kitrandje.
,

,
,
,
.,,

eerste verdieping: beglazing niet afgekit (foto 2018)
c) gevel no. 19 t/m 22 (rubberband)
5. glasaansluiting buitenzijde
a) algemeen (stopverf)

G
M

Dit betreft zowel de stopverf van de stalen ramen als van
de houten ramen.
Gebrek(en):
- de stopverf is op diverse plaatsen gescheurd en van
de beglazing losgekomen.
Advies: Gescheurde, versteende en loszittende
stopverfzomen uithakken en glassponning uitzuiveren.
Houten sponningen tweemaal met een lijvige grondverf
voorbehandelen, om het hout en houtverbindingen te
beschermen en het intrekken van olie uit de stopverf
tegen te gaan. Stalen sponningen goed ontroesten en
conserveren. Sponningen afstoppen met
lijnoliestopverf en deze minimaal 4 weken laten
uitharden voor het overschilderen. Het schilderwerk
binnen en buiten 2 mm opzetten tegen het glas.
Het is duurzamer om de stopverfranden te vervangen
door een elastische stopverfvervanger (bijvoorbeeld
Monustop).

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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gevel no. I: gebarsten stopverf (foto 2020)
b) algemeen (rubberband)
c) algemeen (kit)
VII SCHILDERWERK
1. buitenschilderwerk hout
a) algemeen

S

De verf op de drie linkse buitendeuren in gevel no.1 is
goed te noemen.
Gebrek(en):
- het buitenschilderwerk is gebarsten en gebladderd;
- daar waar gebreken aan de glasaansluitingen
aanwezig zijn, is ook het verfsysteem beschadigd;
- daar waar houtwerk beschadigd is, is ook het
verfsysteem beschadigd.
Advies: Na herstel van het houtwerk en gedeeltelijke
vernieuwing van de stopverf, een geheel nieuw
verfsysteem aanbrengen.
Advies: Ingerot houtwerk, droogscheuren en
openstaande houtverbindingen voldoende uitfrezen en
met een blijvend elastische en goed hechtende tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy
herstellen.
Grote delen ingerot houtwerk vervangen.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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gevel no. 1: verf buitendeuren gebladderd (foto 2020)
b) gevel no. 12, 13, 19 t/m 22
(harmonieruimte)
2. buitenschilderwerk metaal
a) algemeen

3. binnenschilderwerk hout
a) algemeen

In 2018 uitgevoerd.

G
R

Gebrek(en):
- het buitenschilderwerk is vervaald en bij de
glasaansluitingen gescheurd.
Advies: Waar nodig verflaag verwijderen, ondergrond
ontroesten en ontvetten. Geheel behandelen met
corrosiewerende primer, grondverf en dekverf.
M

Gebrek(en):
- op diverse plaatsen is het binnenschilderwerk
mechanisch beschadigd;
- daar waar gebreken aan de glasaansluitingen
aanwezig zijn, is ook het verfsysteem beschadigd;
- de verf is op veel plaatsen gebarsten en gebladderd.
Advies: Binnenschilderwerk op diverse plaatsen
uitvoeren.
Advies: Diverse glaskanten opnieuw schilderen na
waterdicht afwerken van de glasaansluitingen.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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eerste verdieping: gebladderde verf buitenraam traphal
(foto 2020)

4. binnenschilderwerk steen
a) algemeen

R

Gebrek(en):
- het binnenschilderwerk is plaatselijk vervuild en
beschadigd.
Advies: Binnenschilderwerk uitvoeren.

5. binnenschilderwerk staal
a) algemeen

R

Gebrek(en):
- de verf is enigszins vaal;
- niet sluitend bij de aansluiting met het glas.

VIII BLIKSEMAFLEIDER

Niet aanwezig.

IX STAALWERK
1.voetroosters
a) algemeen

R

Gebrek(en):
- de voetroosters voor de hoofdingang zijn roestig.

2. hang- en sluitwerk
a) algemeen

R

Voor zover steekproefsgewijs gecontroleerd.
Gebrek(en):
- van diverse stalen ramen op de eerste verdieping in
de voorgevel zijn de sluitingen stuk of zitten vast.
Ook ontbreken enkele uitzetters.
Advies: Diverse gebreken aan de sluitingen van de
ramen herstellen.
Advies: Om overmatige slijtage te voorkomen, het
hang- en sluitwerk regelmatig smeren.

X BEREIKBAARHEID /
TOEGANKELIJKHEID

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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b) dak no. 1 t/m 3
goot no. 1 t/m 3

c) dak no. 4
goot no. 4
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object no. 2172

S

Dak no. 1 t/m 3 en de onderliggende goten zijn
gedeeltelijk, met behulp van een lange ladder, te
inspecteren.
In het kader van de Arbo-wetgeving is het verplicht dat
personen die inspectiewerkzaamheden en/of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op daken en goten
beveiligd moeten zijn tegen vallen.
Gebrek(en):
- er zijn geen veiligheidsvoorzieningen aanwezig voor
het veilig werken op daken en in goten.
Advies: Voor een gedetailleerd advies ter verbetering
van de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het
monument kunt u contact opnemen met de
preventiemedewerker van Monumentenwacht NoordBrabant, telefoon 0411 — 64 33 66.

S

In de periode 2009-2011 zijn gecertificeerde dakhaken
aangebracht.
Gebrek(en):
- de gecertificeerde dakhaken zijn niet volgens de
bevestigingsvoorschriften van de leverancier
vastgezet. Aan de binnenzijde van het dakbeschot
moet een plaat 22 mm multiplex worden
aangebracht die drie delen dakbeschot overlapt.
Advies: Dakhaken niet gebruiken en aanpassen
conform de geldende richtlijnen bevestigen.
Advies: Voor een gedetailleerd advies ter verbetering
van de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het
monument kunt u contact opnemen met de
preventiemedewerker van Monumentenwacht NoordBrabant, telefoon 0411 — 64 33 66.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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zolder: dakhaken aan de binnenzijde van dak no. 4
maar aan één deel van het dakbeschot bevestigd
(foto 2020)
Door de beperkte bereikbaarheid van het naastgelegen
pand niet geïnspecteerd.

d) gevel no. 4
2. binnenzijde
a) algemeen

b) kapruimte hoofdbouw
(dak no. 1 t/m 4)

Doordat veel verschillende instanties in het gebouw
huizen, is het erg moeilijk om alle ruimten te
inspecteren.
De constructies van de platte daken zijn door de
onderliggende plafonds niet te inspecteren.

R

Het luik naar de kapzolder is via de keuken onder dak
no. 2 te bereiken.
Gebrek(en):
- in de kapruimte van het hoofdgebouw ontbreekt
verlichting;
- de loopbrug is erg zwak en een leuning ontbreekt.
Ook ontbreekt een gedeelte loopbrug.
Advies: Loopbruggen met aan beide zijden deugdelijke
leuningen aanbrengen.
Advies: Oriëntatieverlichting aanbrengen.

M

XI DIVERSEN
1. stoepen
a) algemeen
2. begroeiing
a) algemeen

S

Gebrek(en):
- de brandtrap aan de achterzijde is door de begroeiing
niet meer toegankelijk;
- de klimop tegen de achtergevel heeft gevel no. 1
geheel overwoekerd en groeit over de dakrand;
- door de begroeiing bij buitenruimte no. 1 is de lange

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Toelichting

Kwalificatie*

Rubriek

ladder beperkt te gebruiken.
Advies: Brandtrap toegankelijk maken.
Advies: Begroeiing snoeien, om schade aan het
monument_ te voorkomen.
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•...

. . 411

0

•

'

'
• 4. -

)4 .,,
"

•

,e

..

.

• '-. . :
.w.
.\
r. r ' \
•
. . IL: "

.

•

- -----, -

e. y.,.

••
''‘

•
*--..

•

..

•,

'..:;%.

i•

.

-:...-... •
4_ ',. .
'',..... Jit - •• " "

t'' .117
a
.. ••".••
,.» •a.
•
-•• '', 11. ,. : •
-..
, \,-1
-..:,
"
t, '-. •
• _-.1 . 4.«. •
- . - iti-'• "
.
•-- 41' ,0 /-""..4
.
`. ....' i••14‘71i:iik--•
-..k>r ..
,,, ,z
„
,
.. le.
".
,
I* . •:"t4/ . , \.‘› ' - ...'
-••
•4-..'' . - f •k - - '''`.1:4'''• '.. . ..L» .! f ^:><,- '

.

Q- r''...;_-_-

7..f.: --,..,

s' • -- ,-- .
. v
.
"I' r
gevel no. 10: muurwerk en kozijn geheel begroeid
(foto2018)
‘' •

3. reservedakpannen
a) algemeen

S

Gebrek(en):
- er zijn geen reservedakpannen aanwezig.
Advies: Voldoende dakpannen op voorraad zetten om
reparaties aan de daken uit te kunnen voeren.

4. technische installaties
a) algemeen

b) elektrotechnische installatie

Controle op de werking van de zich in of op een gebouw
bevindende technische installaties valt buiten de
inspectie door de Monumentenwacht.
De inspectie van de elektrotechnische installatie heeft

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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c) verwarming

5. brandblusmiddelen
a) algemeen

6. rookmelders
a) algemeen

Kwalificatie*

G

Toelichting

object no. 2172

uitsluitend betrekking op de bevestiging en uiterlijke
toestand.
Advies: Betreffende de juiste functionering van de
elektrotechnische installatie deze periodiek laten
controleren en doormeten volgens NEN 3140 door een
ter zake gespecialiseerd inspectiebedrijf:
Bedrijven, (semi) overheden en verhuurders /
beheerders zijn volgens de Arbowet verplicht de
elektrotechnische installaties in hun panden periodiek
te laten inspecteren conform de normen NEN 3140
(bestaande gebouwen). Ook voor particulieren is het
raadzaam en veilig om een dergelijke inspectie te laten
uitvoeren.
Nieuwe elektrotechnische installaties moeten voldoen
aan NEN 1010. Ook als een bestaande installatie wordt
uitgebreid of aangepast
Advies: De cv-ketel voor veiligheid één keer per jaar
door een erkend installateur laten controleren,
schoonmaken en afstellen.
Door periodiek onderhoud van de cv-ketel kan de
bedrijfszekerheid worden verhoogd, de gemiddelde
levensduur worden verlengd en de prestaties worden
verbeterd. Verzekeringsmaatschappijen kunnen
specifieke voorwaarden stellen aan het onderhoud,
inspectie en rapportage van verwarmingstoestellen.
Gebrek(en):
- de brandblusmiddelen in het gebouw zijn voor het
laatst gecontroleerd in oktober 2012. Hierdoor is de
keuringstermijn overschreden en is een goede
werking niet gegarandeerd.
Advies: De brandblussers eenmaal per twee jaren en
brandslangen jaarlijks laten controleren door een
deskundig persoon werkzaam bij een REOB
gecertificeerd bedrijf en voorzien van een gedateerde
keuringssticker. Mogelijk kan de brandverzekeraar
andere polisvoorwaarden hebben omtrent de frequentie
van de keuring van brandblussers.
In het gebouw is een brandmeldinstallatie aanwezig.
Advies: Brandmeldinstallatie periodiek controleren op
functioneren.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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De activiteiten van Monumentenwacht Noord-Brabant worden ondersteund door het provinciaal
bestuur van Noord-Brabant. Met de overige provinciale monumentenwachten wordt samengewerkt in
de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.
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