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NB4000

Kasteel

Kasteeliaan 1, 5253 AM Heusden

Rijksmonument

37877

Gemeente Heusden
De heer 0_ van Limburg
Postbus 41

5250 AA Vlijmen

Incidenteelgeringe gebreken
Incidenteelbeginnendeveroudering

Plaatselijk zichtbare veroudering

Functievervullingvan bouwdelen incidenteel in gevaar
De veroudering is onomkeerbaar

Ingrijpend herstel noodzakelijk
Niet qeinspecteerd I niet aanwezig

Dit document is auteursrechtelijk bescherrnd.De Stichting MonumentenwachtNoord-Brabant is onder nr.
41080360 ingeschreven in het handelsregistervan de Kamer van KoophandeLAlle werkzaamheden
worden uitgevoerdonder de bepalingenvan de 'AlgemeneVoorwaardenStichting Monumentenwacht
Noord-Brabant',zoals gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertoqenbosch,

De inspectie is uitgevoerdconform de ConditiemetingNEN 2767
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inspectienummer : NB4000_2018_08_13
factuurnummer

Ins.

pe

.. ctiedatum..J Uitg.evoerd

door
13-8-2018 Maurice van der Kaa

__13_-8_-201_8_ _ c:el de_Bl"_uijn______

Activiteit Aantal uren

0,00
0,00

Totaal aantal uren 0,00

Enkele beschadigde leien vervangen.

Plaatselijk opgehoopt vuil uit de goten verwijderd.

Dakplattegrond

Eerste inspectie.



Voor het behoud van het monument adviserenwij, per uitvoeringsjaar, de volgende
werkzaamheden uit te voeren.
Diverse herstelwerkzaamhedenkunnen, in afwijking van onderstaande volgorde, gecombineerd
worden uitgevoerd.
Er wordt geen rekening gehouden met terugkerende onderhoudswerkzaamheden,zoals
bijvoorbeeld schilderwerk.
Aanbevolenwerkzaamheden later dan zes jaren na inspectiejaar zijn indicatief.

NB4000/ 13-08-2018

Aanbevolen werkzaamheden

Periodiek
brandmeldinstallatie I rookmelders controleren
brandblussers en/of -slangen controleren
schoorsteenkanalen reinigen
cv-ketel(s) controleren
elektrotechnische installaties controleren
goten reinigen

buitenschilderwerk reinigen
hang- en sluitwerk smeren

2018
gebreken aan elektrotechnische installatie herstellen
lekkage verwarmingsinstallatie herstellen
riolering reinigen
risico-analysevan sbestverdachtmateriaallatenuitvoeren
plafonds vervangen
plafondbalken herstellen
vloerconstructie herstellen
panbedekking herstellen
nokvorsten herstellen
dakdoorvoeren verbeteren
dakramen (incl. lood en gootstukken) herstellen
bereikbaarheid I toegankelijkheid verbeteren
binnendeuren herstellen
lambriseringen herstellen
opslag reservedakpannenverbeteren
houtworm bestrijden

2019
kapconstructie herstellen
gevelankers vervangen
leibedekking vervangen
natuurleien vervangen
muurlood (gevellood I loketten) vervangen
voetlood I killood vervangen
indekloketten vervangen
noklood vervangen
loodaansluitingenvervangen
muurlood (gevellood I loketten) aanbrengen
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gootconstructie controleren
gootbekledingen vervangen
gootbekleding herstellen
regenwaterafvoeren vervangen
vergaarbakken vervangen
dakbekroning vervangen
rollagen herstellen
buitenmetselwerk herstellen
gevelafdekkingen herstellen
buitenpleisterwerk herstellen
lekdorpels herstellen
voegwerk herstellen
schoorstenen uitpandig herstellen
schoorstenen inpandig herstellen
diefijzers vervangen
buitenkozijnen herstellen
buitenramen herstellen
buitendeuren herstellen
dakoverstekken herstellen
gebroken ruiten vervangen
stopverf vervangen
beglazingskit vervangen
buitenschilderwerk uitvoeren
binnenschilderwerk uitvoeren

11.1.a
11.2.a / 11.4.a / 11.4.b / 11 .6.a
11.3.a
11.8.a / 11.9.a
11.10.a
15.2.a
2.8.a / 2.8.b
2.4.a / 2.4.b /2.4.c
2.6.a
2.11.a / 2.11.b / 3.12.a
3.9.a
2.5.a /2.5.b
12.4.a
12.3.b
15.4.a
3.1.a
3.3.a
3.4.a
6.3.a
16.1.a / 16.2.a
17.7.a
17.8.a
17.1.a / 17.2.a / 17.3.a
17.4.a
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1 Funderingen

a algemeen
Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke toestand van het muurwerk.

Gebrek . Ooordatde kelder dieper gefundeerd is dan het overige muurwerk is ter plaatseeen
ongelijke zetting van de fundering ontstaan.

2 Wanden

a toren kasteel(gevel01 tlm 13)
kasteel(gevel14 tlm 21)
hoektorenkasteel(gevel22, 23)
aanbouwkasteel(gevel24 tlm 32)

Ooorde aanwezigebestrating is door ons het metsel- en voegwerk onder het maaiveld niet
gel"nspecteerd.

a kasteel(geveI16)
Betreft de kelderkoekoeken.

Gebrek . Oe rechterkelderkoekoek is scheefgezakt.

a toren kasteel(gevel01 tlm 13)
Oe torens zijn geheel gepleisterd.

Gebrek . In het buitenpleisterwerkzijn enkele lichte scheuren aanwezig,welke mogelijk doorlopen tot
in het metselwerk.

a kasteel(gevel 14 tlm 21)
Oe gevels zijn geschilderd. Het onderste gedeelte van gevel no. 14 is gepleisterd.
Oe gevels zijn opgetrokken in kruisverbandafgewerkt met een snijvoeg.

Gebrek . In het muurwerk zijn enkele lichte zetscheurenaanwezig, onder meer boven en onder
enkele gevelopeningen. In gevel no. 16 is een lichte verticaal doorlopendezetscheur in het
muurwerk aanwezig Oeze is waarschijnlijk veroorzaakt door een ongelijke zetting bij de
kelder.

Advies . Uitvoeringsjaar2019.Buitenmetselwerkherstellen (2 %)
Oe zetscheurendichtzetten met een bijpassendevoegmortel 1ndien nodiq de zetscheuren
fixeren met cvs waperunqHelifix Total Wall.

Aar:brengenHe!ifix Total Wail
Scheur nerstellencoor het frezen van eer sleuf m de !intvoeg, lengte ter weerszljdenvan de
scneur 500 rnm Sleuf rrezen tot een diepte var 40 -nrn zonder de stenen erbover en order
te bescnadiger Zonodig ir-slijpenrnet een durre diamantzaagen verder hanornatiq
uitnakken, orn ceschadiqinq te vcorxorren A, net qruis grondig urt de sieuvenzuiqen en
daarr.a scnoonspoelen r"et schoonwater zonder toevoeqmqvar cberniscnemiddelen Er
-noqec geer specierester acbterbiijver Je sieuf er et aanliggendemetselwerk royaal
vccrbevocr-uqen Tweecor-iponer-ter-r-orteivoigens qebruiksvoorscbr.ttHelifix aanorenger: .r
ce sleuf 31J sterke zUlglng vooraf een orrneraanorengen Roestvaststaler staaf m
srar-caaro<wautert rocstvaststaaiA,S, 304 of A;S: 310 ir: ae rnorteldrukken, vorqers

Pagina 5
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qecruiksvoorschrtthelifix. Tweede laaq 'i1orel aarorer:ger:, waarbij er opqelet moetworden
dat de staaf goed .nqeceo rs in de rncrtei.E voor zorgen dat rr ir-irnaal 15 maai de hoogte
var de voeg open blijft voor de norrnaievoeornortel Nor+alevoeqrnorte:aanorengennadat
de tweecomponentenmortel voldoerde is uitqer-arc

Gebrek . Diverse bakstenen aan de bovenzijdevan de torens zijn flink verpulverd en beschadigd.
. In het muurwerk komt begroeiingvcor. Hierdoor beschadigd het muurwerk.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenmetselwerkherstellen(12 %)
De begroeiing verwijderen. rlet buitenrnetselwerkherstellen Fiink beschadigdebakstenen
vervangen.

b hoektoren kasteel(gevel22, 23)
Het muurwerk is geschilderd.

Inboeten:
Kapotte, gescheurde en verpulverde baksteen uithakken eniof uitborer: Het uithalenvan de
bakstenen dient strak en kantig te worden uitqevoerd waarbqsteeds gehele stenen in diepte
of breedte verwijderd moeten worden. BIJ steenswerk koppen tot een halve steen
verwijderen.AI het gruis grondig uit de operunqenzuigen en daarna schoonspoelenmet
schoon water zonder toevoeqtnqvan cnernischemiddelen. Er mogen geen specieresten
achterblijven.Waar baksteen verwijderc IS, mirurnaai1 werkdag ervoor royaalde operunqen
het omliggende metselwerk royaal voorbevochtigen Voor het inboeten het muurwerk
nogmaals bevochtigendoor rniddel van licht vernevelen. Nadat het vocht voldoende in de
steen getrokken is, mag pas begonnenworden met het inboetenvan de baksteen.
Inboetenvan oude grondig schoongemaaktebaksteen die qua formaat, structuur, kleur en
hardheid aansluit op het omliggendemetselwerk,waar kapotte gescheurde en verpulverde
baksteen verwijderd IS. De baksteen vol en zat vermetselen, zodat rondom een goede
aansluiting ontstaat met het omliggendewerk. Na het inboetende voegen 20 mm diep
uitkrabben en alle uitpuilende baardenspecie verwijderen en gesmette stenen schoonmaken.
Het mqeooetemetselwerk rninirnaal3 werkdagen afschermen door middel van zeilen tegen
zonlicht in verband met het afbinden van de metselmortel.Het ingeboetemetselwerk nog 3

werkdagen, eenmaal per dag licht bevocntlgen,maar zodanlg dat geen kalkwaasop de steen
ontstaat.

begroeiing in muurwerk
geve/ no. 23 (foto 2018)

diverse bakstenen flink beschadigd
geve/ no. 22 (foto 2018)

c aanbouwkasteel(gevel24 tlm 32)
De gevels ziJn geschilderd.
De gevels zljn opgetrokken in kruisverband. Platvolvoegwerk met daggestreep.De stootvoegen zijn
gesneden

Gebrek . Versoreid komen eni<ele veroulverdebakstenenvoor ordermeer net boven het maalveld In
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gevel no. 24, 25 en 27, in de onderste twee meter van gevel no. 28 en bovenin topgevel no
29.

· Aan de linkerkant van gevel no. 26 is het muurwerk boven de deur gescheurd en ontzet als
gevolg van het oproesten van de stalen latei. Enig metselwerk is losgekomen.

· Gevel no. 27 buikt plaatselijk enigszins uit.
· Verspreid komen enkele lichte zetscheuren voor

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenmetselwerkherstellen (3 %)
Flink verpulverde bakstenen vervangen Oe stalen latei vrijhakken, ontroesten en
conserveren Oe zetscheuren dichtzetten met een biipassendevoegmortel. Indien nodig de
zetscheuren fixeren met rvs wapening Helifix Total Wall.

AanbrengenHelifix TotalWall
Scheur hersteliendoor het frezen van een sleuf m de iintvoeg, lengte ter weerszijden van de
scheur 500 rnrn. Sleuf frezen tot een diepte van 40 mm zonder de stenen erboven en onder
te beschadigen.Zonodig inslijpenmet een dunne diamantzaag en verder handmatig
uithakken,om beschadiging te voorkomen.Ai het gruis grondig uit de sleuvenzuiqen en
daarna schoonspoelenmet schoonwater zonder toevoegingvan chemische middelen. Er
mogen geen specieresten achterblijven Oe sleuf en het aanliggendemetselwerk royaal
voorbevochtigen Tweecomponentenmortelvolgens gebruiksvoorschrift Helifix aanbrengen in
de sleuf. Bij sterke zuiging vooraf een primer aanbrengen. Roestvaststalenstaaf in
standaard kwaliteit roestvaststaalAISI 304 of AISI 316 in de mortel drukken, volgens
gebruiksvoorschnftHelifix Tweede laag mortel aanbrengen,waarbij er opgelet moet worden
dat de staaf goed ingebed is m de mortel. Er voor zorgen dat minimaal 1,5 maal de hoogte
van de voeg open blijft voor de normale voegmortel. Normale voegmortel aanbrengen nadat
de tweecomponentenmortel voldoende IS uitgehard

.

muurwerkgescheurddoor oproesten stalen latei
gevelno. 26 (foto 2018)

roestop stalen latei
gevelno. 26 (foto 2018)

a kasteel(gevel14 tlm 21)
hoektorenkasteel(gevel 22, 23)

Snijvoeg.

Gebrek . PlaatseliJk komt enig verweerd voegwerk voor
. Plaatselijk IS eruq voegwerk uitgespoeldof weggevallen,onder meer bovenmde hoektorens

gevel no 22 en 23 en ter plaatse van de zetscheuren in de gevels.

Advies . Uitvoeringsjaar2019.Voegwerkherstellen (3 %)
vcecwerxc.aatseujkvervar-qer a r.erstei+i.urwerx
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Het slechte voegwerk voldoende diep uithakken (diepte rrunirnaal 1/2 keer de breedte
(hoogte) van de voeg, haaks uitgehaald)er vervanger door een voeg, waarvan de
rnortelsamenstelling is aar:gepastop de kleur en samensteilingvar de oorspronkeiijke
metsel- en voegmortel en de hardheidvar de bakstener:.Om het oorspronkebjkevoegwerk
zoveel mogelijk te benaderen,eerst erkele proefmonstersopzetten en deze vooraf
beoordeler: Om een monster var een kalkmortel goed op kleur te kunnen beoordeler, moet
het monster rninimaal2 tot 3 weken staan (afhanxelijkvan het jaarqetijde)

b aanbouwkasteel(gevel24 tlm 32)
Platvol voegwerk met daggestreep.De stootvoegenzijn gesneden.

Gebrek . Verspreid komt enig verweerd en uitgespoeldvoegwerkvoor, met name net boven het
maaiveld in gevel no. 25 en 27, bovenintopgevel no. 29 en in de onderste twee meter van
gevel no. 24.

Advies . Uitvoeringsjaar2019.Voegwerkherstellen (3 %)

Voegwerk plaatselijk vervangen.

Het slechte voegwerk voldoendediep uithakken (diepteminimaal 112 keer de breedte
(hoogte) van de voeg, haaks uitgehaald)en vervangendoor een voeg, waarvan de
mortelsamenstelling is aangepastop de kleur en samensteilingvan de corspronkelijke
metsel- en voegmortel en de hardheidvan de bakstenen.Om het oorspronkelijkevoegwerk
zoveel mogelijk te benaderen,eerst enkele proefmonstersopzetten en deze vooraf
beoordelen.Om een monster van een kalkmortel goed op kleur te kunnen beoordelen,moet
het monster rninirnaal2 tot 3 weken staan (afhankelijk van het jaarqetiide).

verspreid enig verweerden uitgespoeld voegwerk
gevelno. 24 ((0(02018)

a kasteel(gevel 14, 16, 21)
Voor zover controleerbaar betreft het natuursteenelementen.Het natuursteen IS geschilderd

Gebrek . In enkele elementen komen brandlagenvoor.
. In de elementen op de trapgevel no. 14 ontbreekt een waterhol aan de onderzijde in het

natuursteen. Hierdoorwordt het muurwerk onnodig belast door vocht.
. Het voegwerk tussen de elementenop gevel no 16 en 21 is verweerd en plaatselijk

uitgespoeld

Advies . Uitvoeringsjaar2019.Gevelafdekkingenherstellen(8 %)
riet voegwerk tussen de elementer nersterler: 1n de e.er=enter 80 traoqeveic 14 a.sncq
eer: water+cl aarorer-qen

Pagina8
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a aanbouwkasteel(gevel29)
Betreft de elementen op de aanzetten.

a aanbouwkasteel(gevel26)

Gebrek . De rollaag bovenaande gevel is grotendeels losgescheurd.
. Het voegwerk bovenin de roliaag is grotendeels uitgespoeld.
. De speciezoom aansluitendmet de dakpannen is grotendeels losgescheurdwaardoor

inwateringplaatsvindt.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Rollagenherstellen (100%)
De rollaag opnieuw opmetselen.
Om inwateringvan het muurwerk te voorkomen is het te overwegenom de rollaag af te
dekken met zink of lood. Gelijktijdiq kan dan bovende panbedekkinggevellood toegepast
worden. Een dergelijke wijziging aan een monument IS vergunningplichtigen dient in overleg
met de gemeente uitgevoerd te worden

-:.:---
.;'..(fjs"'- .. __

......-
-- '-:-."";-,_'

-_.-_ _; -:;8-.-

rol/aag /osgescheurd
geve/ no. 26 (foto 2018)

b aanbouwkasteel(gevel29)

voegwerk in rol/aag verweerden uitgespoe/d
geve/ no. 26 (foto 2018)

Gebrek . Het voegwerk in de roliaag is verweerd en plaatselijk uitgespoeld

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Rollagenherstellen (15 %)
et voegwerk m de rollaag herstellen
Orn mwater'nqvan het muurwerk te voorkomens net te overwegen 0['"' de rollaag af te
dekkermet zink of lood Gelijktijdig kar dan boven de panoedekk:rg gevellood tceqepast
worden. Een dergelijkewljziglng aan een rnorument IS vergunnlngplicr:tlgen dient ,r over'eg
rr.et de gemeente uitgevoerd te worden.

a kasteel(geveI14, 15)
De waterlijst is geschllderd. Voor zover waarneembaar betreft het natuursteen lijsten.
De lekdorpels in voorgevel no 14 en 15 lopen door in de waterlijsten

Pagina9
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a dakkapel kasteel(dak 18)
Antraciet leien, bevestigd met koperen leihaken.

Pagina10

Gebrek . De natuurleienzijn oppervlakkig verweerd De koperen leihakenzijn enigszinsuitgesleten

Advies . Uitvoeringsjaar2019_ Natuurleienvervangen(100%)
De natuur'eier teqen de zijwanqengelijktijdig vernieuwen rnet de leibedekk:ng

a toren kasteel(gevel01 tlm 13)
kasteel(gevel 14)

Gebrek . In het buitenpleisterwerkkomen enkele scheuren voor. Plaatselijk is het buitenpleisterwerk
beschadigd.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenpleisterwerkherstellen (5 %)
Gescheurd er beschadigd buitenpleisterwerkherste!len

b kasteel(gevel 14, 21)
Betreft het buitenpleisterwerkaan de achterzijdevan de topgevels.

Gebrek . Het buitenpleisterwerk is op enkele plaatsengescheurd en weggevallen.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenpleisterwerkherstellen (10 %)

Buitenplelsterwerkgeiijktijdig herstellenmet de werkzaamhedenaan de daken.

,i
"J"",i
,":<·1'

.-.:.....-·'-·--v.:;.._.'.':C-' ___.

I,

pleisterwerk aan achterzijde topgevellosgekomen
gevelno. 21 (toto 2018)

,'..

pleisterwerk aan achterzijde topgevelbeschadigden
weggevallen

gevelno. 14 (toto 2018)

a algemeen
Voor zover controleerbaar Op diverse plaatsenzijn voorzetwandengeplaatst.

Gebrek . Verspreid komt een zetscheur voor, onder meer ter plaatsevan de kelder.Waarschijnlijk
veroorzaakt door een ongelijke zettrnq bij de kelder

a algemeen
Betreft zowel voorzetwandenopgetrokken uit hout en uit gips.
00 de beganeqrond van het kasteel zijn enkele platengedemonteerd.
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a algemeen
Voor zover gecontroleerd.

a kasteel(beg.gr.01)
Betreft de lambrisering in het toegangsportaai.
Oe achterliggendeconstructie is niet te controleren.

Gebrek . Oiversepanelenzijn gescheurd en beschadigd,met name tegen de voorgevei.
. Achter de lambrisering is geen ventilatie aanwezig.

Advies . Uitvoeringsjaar2018. Lambriseringenherstellen(5 %)
Gebreken aan lambrisering herstellen.Tevens de ventilatie achter de panelenverbeteren.

a algemeen
Voor zover gecontroleerd.

Gebrek . Het binnenpleisterwerktegen de topgevels op beidezolders is plaatselijk flink beschadigd en
weggevallen.

. Plaatselijk IS het binnenpleisterwerkmechanischbeschadigd. In het herentoiletvan de
aanbouw is het binnenpleisterwerkbeschadigddoor vocht. Oit wordt veroorzaaktdoor een
lekkage aan het leidingwerk.

Advies . Uitvoeringsjaarn.v.t.. Binnenpleisterwerkherstellen(4 %)
BiJ herstel een kalkhoudende vochtregulerendepleisterrnorteltoepassen.

3 Wandopeningen

a algemeen
Op diverse plaatsen zijn in het verleden stukken hout aangescherftof met een houtrotvulmiddel
hersteld.
Bij het uitvoeren van het schilderwerk dient men er rekeningmee te houdendat er mogelijk op meer
locaties houtrotschadeaanweziq IS.

Gebrek . In het houtwerk komen droogscheuren voor.
. Op de navolgende locaties is houtrotschadeaanwezig,onder meer:

- gevel no. 14: Beideonderhoeken van het kozijn in de topgevel zijn flink ingerot;
- gevel no 16 Van alle drie de kozijnenop de zolderverdiepingzijn de onderhoeken flink
mqerot:
- gevel no. 24: Van de kozijnen op de beganegrond zijn de dorpels en de stijlen plaatselijk
flink ingerot, op de verdieping zijn de stijlen en de dorpels bij de hoeken ingerot.Oe eerdere
houtrotreparatieskomen los;
- gevel no. 25 Oe onderdorpels van de kozijnen zijn aan de onderzijde enigszins ingerot;
- gevel no 26 Oe onderdorpel van het kozijn is ernstig ingerot;
- gevel no. 27 Oe onderdorpels, de ornlijstinqenen de houten lekdorpelszijn plaatselijk flink
inqerot:
- dakkapel no 18 Oe betimmeringen zijn plaatselijk flink ingerotEnkele lijstjes zijn
weggevallen
- van de overige kozijnen zijn de onderdorpelsaan de onderzijde plaatselijk eniqszins
inqerot. Oit wordt mede veroorzaakt doordat de houtenonderdorpels strak op het
metselwerk zijn geplaatst en lang vochtig blijven
Onder invloed van vocht. schimmels en zuurstof is het hout aangetast.waarbij de sterkte en
duurzaarnheidverloren IS gegaan. Houtrot is ontstaan blJ langdurigevochtbelastrngwaarbij
het vochtgehalte 21 % of hoger IS
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Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenkozijnenherstellen (12 %)
De buitenkozijnenwaar mogelijk herstellendoor het aanschervenen/of aanbrergen var
nieuwe stukken hout. De flink ingerotte kozijnenverrueuwen.De droogscl:eureruitfrezener:
opstoppen met een flexibele piarnuur.
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onderhoeken kozijnen flink ingerot
gevelno. 16 (foto 2018)

onderdorpel kozijn emstigingerot
gevelno. 26 (foto 2018)

Pagina13

droogscheuren in hout
algemeen (foto 2018)

lijstwerk en onderdorpels emstig ingerot
gevelno. 27 (foto 2018)
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stijl ernstigingerot
gevelno. 24 (foto 2018)

lijstwerk flink verweerden ingerot
dakkapel no. 18 (foto 2018)

Gebrek . Plaatselijk komen mechanische beschadigingenvoor.

a algemeen
Voor zover gecontroleerd

a algemeen
Houten ramen met stalen roeden.
Op diverse plaatsen zijn in het verleden stukken hout aangescherftof met een houtrotvulmiddel
hersteld.
Bij het uitvoeren van het schilderwerk dient men er rekeningmee te houdendat er mogelijk op meer
locaties houtrotschadeaanwezig is

Gebrek . Op diverse plaatsen komen droogscheuren in het hout voor
. Op enkele plaatsen komen de eerder aangebrachtehoutrotreparaties los.
. Van enkele ramen in gevel no 27 zijn de onderdorpelsverweerd en enigszins ingerot.

Onder invloed van vocht, schimmels en zuurstof is het hout aangetast,waarbij de sterkte en
duurzaamheid verloren is gegaan. Houtrot is ontstaan bij langdurigevochtbelastingwaarbij
het vochtgehalte 21% of hoger is.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenramenherstellen(10%)
:Je buitenrarnenwaar mogelijk hersteliendoor het aanscherver en/of aanbrengenvan
nieuwe stukken hout. Oe droogscheurenuitfrezenen opstoppen met een flexibele plamuur

a kasteel(geveI14, 16)
aanbouwkasteel(gevel26, 27)

Gebrek . Van de dubbele deuren (nooddeur) in gevel no. 16 is de sluitlat afgebroken.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitendeurenherstellen(1st)
Sh.itlatverrueuwen

a algemeen

Gebrek . Van de toiletdeur op de beganegrond in het kasteel is het deurpaneelgescheurd.
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. Enkele binnendeuren op de begane grond in het kasteel zijn op de verbindingenuitgezakt en
geschrankt.

Advies . Uitvoeringsjaar2018. Binnendeurenherstellen(3 st)
Gebreken aan binnendeurenhersteilen.

a aanbouwkasteel(beg.gr.02)
Betreft de dubbele deuren in de keuken.

a algemeen
Op diverse plaatsen zijn duimen aanwezig Hier hebben in het verleden draailuiken gehangen.

Advies . Uitvoeringsjaarn.v.t.. Draailuikenaanbrengen(100%)
Bouwhistorischgezien is het te overwegenom de draailuikenweer terug aan te brengen.

a kasteel(gevel15)
Betreft de draaiblinden op de begane grond.

Gebrek . Enkele panelen zijn kromgetrokken Oe ruimte tussen de panelen is plaatselijkerg groot.

a aanbouwkasteel(gevel25, 27)

Gebrek . Oiverse lekdorpels zijn gescheurd.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Lekdorpelsherstellen (3 %)
Oe scheuren m de lekdorpels dichtzetten om inwatering te voorkomen.

a kasteel(gevel 14 t1m 21)
Oe lekdorpels zijn geschilderd. Voor zover waarneembaar betreft het natuurstenen lekdorpels.Oe
lekdorpels in voorgevel no. 14 en 15 lopen door in de waterlijsten.

Gebrek . Het natuursteen is plaatselijk afgeschilferd.

a aanbouwkasteel(gevel26)

a toren kasteel (gevel01 t1m 13)
kasteel (geveI14,15, 17 t1m 20)

Het betreft de raam- en deuromlijstingen. Oe elementen m gevel no 1 t/rn 14 zijn grotendeels
gepleisterd.

Gebrek . Het buitenpleisterwerk IS plaatselijk beschadigd

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Buitenpleisterwerkherstellen (3 %)

a algemeen

Gebrek . Olversenatuurstenen vensterbanken zijn gescheurd of beschadigd.
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4 Balustraden

5 Dragende constructies / Vloeren

a algemeen
Voor zover controleerbaar.

a kasteel (1steverdieping 01)
kasteel (zolder 01 )

Voor zover controleerbaar door de plafonds, betimmeringenen de vloerbedekking.
Enkele betimmeringen om de vloerbalken van de eerste verdiepingsvloerzijn gedemonteerd

Gebrek . De verdiepingsvloeren lopen enigszinsat.
· In het toegangsportaal is ter plaatsevan de verwijderde betimmeringenoude aantasting

door houtborende insecten in de oude vloerbalkenwaarneembaar

Advies . Uitvoeringsjaarn.v.t.. Vloerconstructiescontroleren
Bij werkzaamheden aan de vloer de constructie nader controlerenop gebreken en eventuele
activiteit door houtborende insecten.

b aanbouwkasteel (1steverdieping 02)
Voor zover controleerbaar door de plafonds, betimmeringenen de vloerbedekking.
De vloerbalken worden in het midden ondersteunddoor een stalenonderslagbalk.

Gebrek . Enkele vloerbalken aan de westzijdeonder dak no. 14 (bij de aansluitingmet het kasteel)
zijn bij de oplegging in gevel no 21 ernstig ingerot en verzwakt. Diverse sleutelstukken
onder de balken ontbreken.

· Plaatselijk komt enige activiteit van houtwormvoor

Advies . Uitvoeringsjaar2018. Houtwormbestrijden
Houtborende insecten bestrijden

· Uitvoeringsjaar2018.Vloerconstructieherstellen(4 %)
Oe gehele vtoerconstructie nader beoordelendoor rruddel van destructief or:derzoeK.Door
proefbor:ngen uit te voeren xar worden vastgesteld hoeverde baikkoppen .nqerotzijn De
ernstig ingerotte balkkoppen herstellen
Houtborende .nsectenoestrijder
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oplegging vloerbalk verdieping flinkingeroten verzwakt
westzijdeonderdak no. 14 (foto 2018)

a kasteel(1ste verdieping 01)
aanbouwkasteel (1ste verdieping 02)

Betreft de stalen onderslagbalken.De balken bij het toegangsportaalzijn met hout omkleed

b kasteel(kelder01)
Betreft het kelderdek.

Gebrek . Het ijzerwerkvertoont plaatselijk lichte roestvorming.

a algemeen
Voor zover controleerbaardoor de vloerbedekkingen.

a kasteel(beg.gr.01)
Betreft het luik van de watermeterput in de toren (dak no. 1).

a algemeen
Voor zover gecontroleerd.

6 Dakconstructies

a toren kasteel(dak 01, 02)
aanbouwkasteel(dak 17)

Door het ontbreken van inspectieluiken niet te controleren.
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a kasteel (dak 03 tlm 12)
Voor zover controleerbaar.Oe kapvoet IS gedeeltelijk afgetimmerd.
Naaldhouten kapconstructie bestaande uit spanten,gordingen, daksporen en horizontaaldakbeschot.

Gebrek . Op de navolgende locaties is houtrotschadeaanwezig,onder meer:
- dak no 3-12: Oe kilkeperbalk en de muurplaatzijn flink ingerot;
- dak no. 3 Oe muurplaat aansluitendmet de hoektorengevel no 22 is flink ingerot;
- dak no 3-4 Oe bovenste gordingenzijn biJ de oplegging in de gevel flink ingerot;
- dak no. 4 Oe muurplaat en enig dakbeschot aansluitendmet de hoektoren no 23 is

enigszins ingerot;
- dak no. 4-5 Oe kilkeperbalk, de muurplaat en enig dakbeschot is flink ingerot;
- dak no. 9-10: Oe kilkeperbalk, de muurplaaten enig dakbeschot is flink ingerot;
- dak no. 11· Enig dakbeschot is enigszins ingerot.
Onder invloed van vocht, schimmels en zuurstof is het hout aangetast,waarbij de sterkte en
duurzaamheidverloren is gegaan. Houtrot is ontstaan bij langdurigevochtbelastingwaarbij
het vochtgehalte 21% of hoger is.

· Van het 2e spant onder dak no. 3 vanaf gevel no. 16, is de blokkeel gebroken. Hierdoor is
de verbinding tussen het spantbeen en het muurwerk onderbroken.

· Oe gordingen aan de zuidzijde onder dak no. 3-4 zijn licht uitgevoerden buigendoor.
· In het houtwerk komen droogscheurenvoor. Ook komen er op het dakbeschot op diverse

plaatsen lekkage sporen voor
· Oe muurplaten onder dak no. 3 en 4 zijn door de druk van de kapconstructie enigszins

afgeschoven en gekanteld.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Kapconstructieherstellen(10 %)
ingerot houtwerk en gebroken blokkeelvervangen.GeliJktijdig met de werkzaamheden aan
de dakbedekkinq de kapconstructienader beoordelenop gebreken en waar nodig herstellen.
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bovenste gordingen bijoplegging in gevelingerot
dak no. 3-4 (foto 2018)

muurplaaten kilkeperbalk flinkingerot
dak no. 3-12 (foto 2018)
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muurplaat tegen hoektoren flink ingerot
dak no. 3 (foto 2018)

blokkeel2espantgebroken
dak no. 3 (foto 2018)
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muurplaaten kilkeperingerot
dak no. 4-5 (foto 2018)

muurplaat, kilkeperen dakbeschot flink ingerot
dak no. 9-10 (foto 2018)

b aanbouwkasteel(dak 13 tlm 16)
Voor zover controleerbaar. Op de plafonds ontbrekendeugdelijke loopplanken.
Kapconstructie bestaande uit naald- en eikenhoutenspanten, gordingen, daksporen en horizontaal
beschot.
In het verleden zijn diverse onderdelen aangeheeld en verstevigd.

Gebrek . Op de navolgende locaties is houtrotschadeaanweziq,onder meer:
- dak no 13: De gording is bij de oplegging in de topgevel flink ingerot en verzwakt;
- dak no. 14: Een derde van de muurklossenonder kilgoot no. 18 zijn flink ingerot en
verzwakt. Ook de gootbodems onder zalinggoot no. 18 en goot no. 20 zijn plaatselijk flink
ingerot;
- dak no. 14, 15. De muurplaten zijn op enkele plaatsenflink ingerot, onder meer bij de
aansluitingenmet de topgevel en onder goot no. 20:
- dak no. 14-15 Van het 5e spant vanaf de voorgevel is de makelaar enigszins ingerot, hier
is de nokbalk onderbroken;
- dak no 14-15 Beide flieringen, de nokbalk en de onderste gording onder dak no 15 zijn bij
de oplegging in de topgevel flink ingerot en verzwakt;
- dak no. 15 Van het 3e spant vanaf de voorgevel is de muurplaat en de ondersteuningsbalk
onder de gording flink ingerot;
- dak no. 16: De muurplaat aansluitendmet de topgevel IS flink ingerot;
- dak no. 16 De gording is bij de oplegging in de topgevel enigszins ingerot;
Onder invloed van vocht, schimmels en zuurstof is het hout aangetast,waarbij de sterkte en
duurzaamheid verloren is gegaan. Houtrot is ontstaan bij langdurigevochtbelastingwaarbij
het vochtgehalte 21 % of hoger is.

· De trekbalk onder het meest westelijke spant en enkele gordingen buiqendoor.
· Plaatselijk komen droogscheurenm het hout voor Met name in de trekbalk van het 6e spant

vanaf de voorgevel.
· Plaatselijk komt oude aantastingdoor houtborende insectenvoor.
· De kapconstructie is aan de westzijde in het verleden plaatselijk beschadigddoor brand.

Joor oroefbornqer -';It te vcerer <ar worder-vastqesteic r.cever de baikkoccer ngerot z'Jn
De :r:gerot:eordercerervervarger aar+eter Oe kaccorstn.ct.e waar 00dig versteviqer
Je genele cor-str..cte 'ewlger :--Ierdoorkar evertuele acnv'teitvan r-oi.twcr+ ceter
ge"""'orltor:::1 worcer

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Kapconstructieherstellen (8 %)
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diverse muurklossen flink ingerot en verzwakt
dak no. 14 (foto 2018)

ondersteuningsbalk en muurplaat flink ingerot
dak no. 15 (foto 2018)

a toren kasteel(dak01, 02)
Betreft de betirnrnerinqaan de onderzijde van de torens.

Gebrek . In het houtwerk komen droogscheuren voor.
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gordingbij oplegging flink ingerot
dak no. 13 (foto 2018)

flieringen, gording en nokbalkbijoplegging flink ingerot
dak no. 14-15(foto 2018)

Advies . Uitvoeringsjaar2019.Dakoverstekkenherstellen (5 %)
e drocoscneurec r: het "01..:1 ltfr9Z9; er ocstoocer r-:e, eer '!ex:bele r.cutreparatiepasta.

7 Oakbedekkingen

a aanbouwkasteel(dak 13 t1m 17)
Voor zover steekproefsqewi[sqeinspecteerd

Gebrek . Oe vernageling van de panlatten IS roestrq en daardoor eruqszinsverzwakl. Oiverse
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panlattenzijn enigszins gekanteld

a aanbouwkasteel(dak 13 tlm 17)
RodeOpnieuwVerbeterde Holle dakpannen
Onder de panbedekking op dak no. 13 t1m 16 is een bitumenasfaltpapier aanwezig.
Dak no. 17 is onderlaten met geisoleerde dakplaten.

Gebrek . Diverse dakpannen aansluitendmet de topgevels zijn gescheurd.
· Verspreid komen beschadigde dakpannenvoor.
· De dakpannen onderaan dak no. 14 en 15 liggen niet in de pannenlijn.
· De kantpannenop dak no. 17 zijn te nauwgedekt, waardoor deze gapen.
· Er is mosgroei aanwezig.
· De dakpannenzijn ter plaatse van de kilgoten niet strak in een lijn aangeschoren Enkele

pannen zijn scheefgezakt of weggevallen.

Advies . Uitvoeringsjaar2018_ Panbedekkingherstellen(10%)
Gebreken aan panbedekkinq herstellen.
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diverse dakpannen aansluitendmet topgevelgescheurd
dak no. 14 (toto 2018)

verspreid veelmosbegroeing
algemeen (toto 2018)

a aanbouwkasteel(dak 13 t1m 16)
Halfrondevorsten.
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onderste rij dakpannen hangtst
dak no. 14-15(toto 2018)

enkele dakpannen boven de kilgootscheetqezsktot
weggevallen

dak no. 15-16(toto 2018)

Gebrek . De speciezomenvan de vorsten zijn verweerd, plaatselijk gescheurd en/of weggevallen.
. Aan de westzijde van dak no 14-15zijn enkele nokvorsten rommelig aangebracht.
. Er IS mos en/of algengroei aanwezig.

Advies . Uitvoeringsjaar2018. Nokvorstenherstellen (50 %)
Mos- en aiqenqroei verwijderen
Je losgekomervorsten opnieuw in de specie leggen en vorsten oprueuwaanvoeger
Vooraf de aansu.itendedakpannen goed natrnaken en lucntorccq laten droger
E xan eer kant er klaar dakdekkersrnortel (quick-rruxvan Tucag)worder toegecast ler'J!J
ce verwerkrgsvoorschnftenvan de taorikant aanhoucen



a toren kasteel (dak01, 02)
Antraciet natuurleien, bevestigd met roestvaststalen leihaken.

Gebrek . Door een te hoge wateropname "vervilten"de leien aan de onderzijde.
. Er is zware slijtage van de koperen leihakenaanwezig.. Verspreid komen gescheurde, beschadigdeen uitgezakte leien voor. Hierdoorzijn op enkele

plaatsen kleine lekkages aanwezig.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Leibedekkingvervangen(100%)
De leibedekkmqvolledig vervangen t.eien m Maasdekkmqworden gedekt m dubbele dekklng
er qenaak: 'r leihaken van RVS 316. In Neder'andmogengeen koperen leihakenmeer
georulkt worden :1' verband rnet de kortere levensduur ten opzichte van de leien. De lengte
er .nstaqdieptevan de ieihaken hargen af van de veitiqheidswaardeof overlap,
resoectieveiijk ae cik:e van de lei. Bij een formaat tot 360 mrn geldt bij de verschillende
netlinqsoradende votqendeveiliqbeicswaardeof overlap voor de gehaakte ieien 120 mm tot
35 en 40 graden, 100 mm tot 45 graden 80 mm tot 60 graden en tenslotte 70 rnrn tot 90
graden \Joor het bepalen van de juiste lenqte van de leihaak kan rnen bi] de overlap 10 mm
optellen DL.;s eer overiap van 80 mrn geeft buitenwerksgemeten een leihaak van 90 mm.
Om ervoor te zorgen dat men de haker in het hout slaat, moet men voor de breedtevan net
caxbeschot eer veelvoud van de overlap aanhouden.Onder de leibecekkinc mag men geen
asf'altpapierof sisal Kraft ars waterkerende laag gebruiken. Door deze hermetischeafdichting
ortstaater een gebrek aan ventiiatie.waardoor de leibedekklngovermatig aan vocht
oicotqeste.c wordt er daardoor gaat scnilferen en verweren Ook de bebord.nqkan door het
cor-densvocr-tgaar verrotten. Men xan wel een watercarnp doorlaten zwart splnvliesfolie
:cepassen, aat OOK dient als tijdeiijke afaekking na het verwijderen van de ieien. Dit heeft
8chter a:s naaeel. dat ae leldekker nlet .'<ar zlen waar :lij de ragels of haken ir het
daKbescr'otSiaat 31j ce aanslultingenen In bljzonderegevallerworden de ieien met Koperen
"agels vastgezet. 511 een stor'TlvastedeKKlng op en acrter torens zet ,men ae lelen r'aast de
"aK8r COK og 8ens r",et een koper8r nagei 00 elke derde ;IJ vast. Het lood van de d,verse
aansilAingen zet """er steeds vast ,""el Kooerer nagels Je dikte van net ;ood nangt af van de
'oeoass;rg
Je 'eier oger alleer aargevoerd woraerals deze geK8L.;ra ZIJr en v'oldoen aa, ce '<walltelt
gcec \/ar ae K8urrg 80 ae groeve van "erkor-st '"'loet eer schr'ftelijk bewiJsworder
:Jller'egc
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speciezomen op diverse plaatsenflink verweerd
algemeen (foto 2018)

b kasteel (dak03 tlm 12)
Antraciet natuurleien, bevestigd met koperen leihaken
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enkele nokvorsten rommelig aangebracht
westzijde dak no. 14-15(foto 2018)
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Bij het vervangen van een oude leibedekkingspeelt het uiterlijk en de kleur van de leien voor
het verschijrunqsbeeldeen belangnjk rol. Uitgangspunt IS dat een paarse lei weer door een
paarse lei wordt vervangen. Bedenkwel dat leien die vroegerwerden toegepast niet altijd
meer verkrijgbaar zijr, Voor reparatiemoet men voldoende reserve aan leien m de juiste
grootte achterlaten.

leien erg bros, diverse leiengescheurden weggeva//en
algemeen ((0(02018)

c dakkapelkasteel(dak 18)
Antraciet natuurleien, bevestigdmet koperen leihaken.

Gebrek _ Oe leien zijn oppervlakkig verweerd.

Advies _ Uitvoeringsjaar2019. Leibedekkingvervangen(100%)
Leibedekkinggelijktljdig verrueuwenmet de ovengewerkzaamhedenaan de daken.

8 Loodaansluitingen

a toren kasteel(gevel04, 05)
kasteel(gevel 14, 21)
hoektorenkasteel(gevel22, 23)
kasteel(schoorsteen01, 02)

Gebrek _ Het lood in beide hoektorens en in gevel no. 21 boven dak no. 8 is losgekomen uit het
muurwerk,waardoor lekkages aanwezigzijn Hierdoor is de onderliggendehoutconstructie
ingerot.

_ Het lood is verweerd en plaatselijk beschadigd.
_ Bovenzalinggoot no 19 ontbreekt het gevellood Hier IS enkel de bitumen tegen de gevel

opgezet.

Advies _ Uitvoeringsjaar2019.Muurlood (gevelloodIloketten)vervangen (100%)
Geverlooder tcxetter:gelijktljdlg verrueuwenmet de leibedekkinq

Geve.lcoc
81j verrleLwlrgvar et geveilooc 2C conos iood toecassen Het lood m verbanc met krirnp
en rex ujcers ter-oeratur.rwrssetinoer verwerxen in stroken van een meter !engte rnet
voidoerde order!rge cverlao var mirurnaal8 crn er var de weerzijde (Z-W) af qedek: -iet
ood Inli"aal 3 :::r cieo n de voeg :-r'et oehL.lp van rCJestvaststalen Borra voegk:emmer (3
s::..ks 8er '; ofooccroooen oevestigen '-<et iood daar::a aanvoegen
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Loketten
Bij verrueuwmqvan loketten 2C oonds iood toecassen De voeg 25 rlr;! diep uithaien. Oe
loketten aan bovenzijde vastzettermet 2 stuks Borra lcodk!emmen of rnet loodpropper De
loodloketten verwerken rnet voidcende onderlinge overlap van rr-irurr-aal 8 crr 81j
ioodloketten op grote hoogte er: wincgevoelige olaatsen moet de .anqste looorechte zijce een
dubbele kant van 2 a 2,5 cm hebben, om opwaaien van de punt var de loodloketterte
voorkomen. Liefst de ount extra vastgezet met een Koperennaqei in de lintvoeg afgedekt
door de omgezette kant of een roestvaststaien naqei met loden kop Voeg opnieuw
aar:brengen in dezelfde kleur er: samenstelling als de oorspronkeiijke voegspec:e

/ood/osgekomen en uitgezakt
geve/no. 21 (foto 2018)
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geve//oodboven gootontbreekt
gootno. 19 (foto 2018)

b aanbouw kasteel (dak 17)
aanbouw kasteel (goot 18)

Het gevellood is geschilderd.

Gebrek . Het gevellood is oppervlakkig verweerd en plaatselijk geplooid.

a kasteel (dak 03 t1m 08, 11, 12)

Gebrek . Het voetlood is verweerd en plaatselijk komen slijtsporen voor

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Voetlood I killood vervangen (100 %)
Voetlood gelijktljdig vernieuwen met de leibedekking
8ij vernieuwinq van voetlooc 2C oor:ds lood toepasser: f1et lood '1' verband met krimo en re«
tijdens temperatuurwisselingerverwerken in stroxen van maxrrnaa: ,5 rneter ienqte rnet
voldoende cnderunqe overiap van mirurr-aal 8 crn var de weerzjde (Z-\f\j) af qedek: en
voorzier: van een enkeie feis of vouw aan de onderzijde teqer r-et capillair oPzl..lgen var:
water.

b toren kasteel (dak 01, 02)

Gebrek . Het lood is oppervlakkig verweerd.

c kasteel (goot 11 t1m 14)

Gebrek . Het lood is sterk verweerd, dun en op diverse plaatsen doorgesleten. In een eerdere periode
zijn plaatselijk reparaties uitgevoerd.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Voetlood I killood vervangen (100 %)
8ij ver'l!euwlr:g var lJoet:ccC 2C ocr:ds ood tcepasser "8' ccC r \/er::::arC ""'et ·<"["10 er '8K
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tijdens ternperatuurwisselmqen verwerken in stroken van maximaai 1,5 meter lengte met
voldoende onder!inge overlap van minimaal 8 cm: var de weerzijde (Z-W) af gedekt en
voorzien van een enkeie fels of vouw aan de onderzijde tegen het capillair opzuigen van
water.

loodsterkverweerd en doorgesleten
gootno. 11 t1m 14 (foto 2018)

d dakkapel kasteel (dak 18)

Gebrek _ Onderaan de leibedekking op de dakkapel ontbreekt voetlood. Hierdoor wordt het
dakbeschot met regelmaat nat, waardoor dit inrot.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2019. Voetlood I killood vervangen (100 %)
Voetlood aanbrengen
Blj vernieuwinq van voetlood 20 ponds lood toepassen. Het lood m verband met krirnp en rek
tijdens ternperatuurwisseunqen verwerken m stroken van rnaxirnaal 1,5 meter lengte met
voldoende onderlinge over!ap van minimaal 8 cm, van de weerzijde (Z-W) af gedekt en
voorzien van een enkele fels of vouw aan de onderzijde tegen net cap!llair opzuiqen van
water.

voettood ontbreektwaardoorhoutwerkinrot
dakkapelno. 18 (toto 2018)

Pagina27



NB4000 / 13-08-2018

a kasteel (dak 03 tlm 05, 09)
Voor zover op afstand gecontroleerd
Aangebrachtin meterse stukken.

Gebrek . Het lood is oppervlakkig verweerd De overlappingen zijn niet van een felsrand voorzien.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019_ Noklood vervangen (100 %)
Het noklood gelijktijdig verrueuwenmet de werkzaamheden aan de leibedekking

Aanbrengen noklood:
Aanbrengen rueuwnoklood m :engtenvan 1000 mm, zwaar 25 kg/m2. zodaniq dat het lood
minimaal 100 mm over de ieien valt. Stukken lood aan elkaar verbinden met een fels van 50
mm naad en de fels van het weer af (Z-W) dichtvouwen. Elk stuk lood aan de bovenzijde in
de fels verdekt bevestigen met rninirnaal4 brede platkop koperen nagels van 32 mm of elk
stuk lood aan de bovenzijde in de fels bevestigen met een koperen klang van 1 mm, ter
breedte van de ruiterlat of hoekkeperlat en vastzetten met 3 brede platkop koperen nagels
van 25 mm. (eventueel in het midden van het noklood het lood aan beide zijden vastzetten
tegen de nokruiterlat met 2 brede platkop koperen nagels en afdekken met een
trotseerloodje) Het lood zorgvuldig en nauw sluitend over de leien drijven zonder dat
scheuren in het lood ontstaan of leien breken.

b kasteel(dak11,12)
dakkapel kasteel (dak 18)

Gebrek . Het lood is in te lange lengten aangebracht (Ianger dan stroken van 1 meter).
. Het lood is verweerd en plaatselijk beschadigd Op enkele plaatsen zijn reparaties

aangebracht.

Advies . Uitvoeringsjaar2019_ Noklood vervangen (100 %)
Het noklood gelijktljdig vernieuwen met de werkzaamheden aan de leibedekking.

Aanbrengen nokiood:
Aanbrengen nieuw nokiood in lengten van 1000 mm. zwaar 25 kg/m2, zodanig dat het lood
minimaal 100 rnm over de leien vait. Stukken lood aan eikaar verbinden met een feis van 50
mm naad en de fels van het weer af (Z-W) dichtvouwen. Elk stuk lood aan de boveriziide in
de feis verdekt oevestigermet minimaai 4 brede platkop koperen nagels van 32 mm of elk
stuk lood aan de bovenzijde in de feis bevestigen met een kooeren kiang van 1 mm, ter
breedte van de ruiteriat of hoekkeperlat en vastzetten met 3 brede piatkop koperen nagels
van 25 mrn. (eventueei Ir het micden van net nokiood het iood aan beide zijden vastzetten
tegen ce nokruiterlat met 2 brede piatkop koperen nageis en afdekken met een
trotseer!oodje) Het lood zorgvuldig en nauw sluitend over de ieien dnjven zonder dat
scneuren .n het iood ontstaan of leien breken.
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a toren kasteel (dak 01,02)
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lood verweerd en plaatselijkreparatiesaangebracht
dakno. 11-12 (foto2018)

b kasteel (dak 03 tlm 12)
dakkapel kasteel (dak 18)

Oe indekloketten zijn tegen het muurwerk opgezet en met specie aangevoegd.

Gebrek . Het lood is verweerd en dun geworden. Plaatselijk is het lood beschadigd. Oe aansluitingen
met de topgevels zijn niet overal waterdicht.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Indeklokettenvervangen (100 %)
Indekloketten gelijktijdig vernieuwer: met de teibedekkinq Boven de indekloketten in de
topgevels gevellood toepasser

indekloketverweerd, dun en beschadigd
algemeen(foto 2018)

a toren kasteel (dak 01,02)



Gebrek . Oe voetplaten van de kunststofdoorvoeren zijn door purschuim omhoog gedrukt. Hierdoor
sluit het geheel niet mooi aan op de panbedekking waardoor bij regen in combinatie met
wind enig regenwater naar binnen kan stromen.
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a dakkapel kasteel (dak 18)
Betreft de loodaansluitingen rondom de dakkapel.

Gebrek . Het lood rondom de dakkapel is oppervlakkig verweerd. In het lood boven de goot komt
enige gootvorming voor.

. Het lood op de betimmeringenvan de dakkapellen is dun en ter plekke van de
soldeerpunten zijn scheuren aanwezig.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Loodaansluitingen vervangen (100 %)
Oe loodaansluitingen / atdekkinqen ror-dornde dakkapel geliJktijdigverrueuwen rnet de
leibedekking / bekleding.

loodop afdekkingenverweerden terplekke van
solderingengescheurd

dakkapelno. 18 (foto 2018)

9 Dakdoorbrekingen

b aanbouw kasteel (dak 14)
Betreft metalen en kunststof doorvoeren.

a kasteel (dak 03)
Betreft een zinken doorvoer.

Advies . Uitvoeringsjaar 2018. Dakdoorvoerenverbeteren (2 st)
Oe aansluitinq met de oanoecekk.no verbeterer
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voetplaten sluiten nietgoedaanoppanbedekking
dakno. 14 (foto2018)

a aanbouw kasteel (dak 14)
Betreft een gietijzeren dakraam en een Velux dakraam.

Gebrek _ Het stalen dakraam vertoont lichte roestvorming.
_ Het lood onder het Velux dakraam is dun en plaatselijk doorgesleten.
_ Het dubbel glas in het Velux dakraam is lek.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2018. Dakramen(incl. lood en gootstukken) herstellen (65 %)
Het staien dakraam ontroesten en conserveren Oe ruit en het lood onder het Velux dakraam
verrueuwen.

10 Oakafwerkingen / Afdeklijsten

a aanbouw kasteel (dak 13 tlm 16)
aanbouw kasteel (schoorsteen 04, 05)

Betreft de aansluitingen met de panbedekking.

Gebrek _ Oe speciezomen zijn verweerd en op diverse plaatsen losgescheurd, waardoor inwatering
plaats kan vinden.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2019. Muurlood (gevellood Iloketten)aanbrengen(100 %)

GeliJktijdigmet de herstelwerkzaamneden aan de rollagen gevellood toepassen Zie ook
rubriek buitenwanden ;' rollagen
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speciezomenlosgescheurd
dakno. 13 tlm 16 (foto2018)

a toren kasteel (dak 01, 02)
kasteel (dak 07)

11 Goten / Afvoeren / Riolering

a kasteel (goot 01 tlm 05)
Voor zover te inspecteren I waar te nemen.

Gebrek . De gootconstructievan goot no. 2 t1m 5 is enigszins ontzet en helt enigszins voorover.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Gootconstructie controleren (100 %)
Gelijktijdig met het vernieuwen van de gootbekieding de gootconstructie nazien op gebreken
en indien nodiq het afschot hersteller.
Afschotgoot hersteilen / verbeteren. Een afschot van minimaal 2 mm per meter en bij
voorkeur 5-1 C rnrn per meter aanhouden. zodat de goot zo snel rnoqelijk droog lcopt om
overrnatige sujtaqe bij stilstaand water aan de goot of gootbekleding te voorkomen.

a kasteel (goot 01 tlm 05)

Gebrek . De gootbekleding is sterk verweerd en plaatselijk dun geworden. Op diverse plaatsen komt
putcorrosie voor. Het zink wordt versneld aangetast door het koperhoudende regenwater,
afkomstig van de koperen leihaken.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Gootbekledingenvervangen (100 %)
Je gootbeKleding verrueuwen
3iJ verrueuwrnq, tn verband rnet deevensouur.ZIIlK met een dikte van 1 mm of koper met
een dikte van 0,8 r:"'1'T' toeoasser Gelijktijdig rnet het verrueuwen van de gootbekleding de
gootbodem goed naz.en waar nodi9 ::erstellen en op afschot r!chtlng de afvoeren
aanbrerger

. Uitvoeringsjaarperiodiek. Goten reinigen
0,.,.., verstoopinqen te voorkor-er: ce goter cercdie« rerruqen riieraan extra aandacht
cesteder .r: en aar vet err-oe var ce r-er's;
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gootbekledingbakgotensterk verweerd
algemeen(foto 2018)

T''Jff':'r!i"':IF!;'I'"'..lI___,"''''',,;,::.,,7,;C""(;!:; !, _..t«,,--,';':

a aanbouw kasteel (goot 06 tlm 10)

Gebrek _ De gootbekleding is oppervlakkig verweerd.
_ De middelste soldeernaad van goot no 9 is gescheurd en lek. Ook is de goot bij de topgevel

niet ver genoeg doorgezet
Advies _ Uitvoeringsjaar 2019. Gootbekleding herstellen (1st)

De losgescheurde soldeernaad in goot no 9 duurzaam herstellen De goot tevens verlenger.
_ Uitvoeringsjaar periodiek. Goten reinigen

Om verstoppingen te voorkomen, de goten periodiek reinigen. Hieraan extra aandacht
besteden in en aan het einde van de herfst

gootniet vergenoeg doorgezet
gootno. 9 (foto 2018)

a kasteel (goot 11, 12)

Gebrek _ De gootbekleding IS opperviakkiq verweerd Het zink wordt versneld aangetast door het
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koperhoudende regenwater, afkomstig van de koperen leihaken.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019_ Gootbekledingenvervangen (2 st)
De goten gelijktijdig verrueuwen met de leibedekking
Bij vernieuwing, in verband met de levensduur, zink met een dikte van : mm of koper met
een dikte van 0,8 mm toepassen. Gelijktijdig met het vernieuwen van de gootbekleding de
gootbodem goed nazien, waar nodig herstellen en op afschot richting de afvoeren
aanbrengen.

· Uitvoeringsjaar periodiek. Goten reinigen
Om verstoppingen te voorkomen, de goten periodiek reinigen. Hieraan extra aandacht
besteden in en aan het einde van de herfst.

b kasteel (goot 13,14)

Gebrek . De gootbekleding is sterk verweerd en dun geworden. Het zink wordt versneld aangetast
door het koperhoudende regenwater, afkomstig van de koperen leihaken.

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Gootbekledingenvervangen (2 st)
De goten gelijktijdig vernieuwen met de leibedekking.
Bij vernieuwing, in verband met de levensduur, zink met een dikte van 1 mm of koper met
een dikte van 0,8 mm toepassen. GelijktiJdigmet het vernieuwen van de gootbekleding de
gootbodem goed nazien, waar nodig herstellen en op afschot richting de afvoeren
aanbrengen.

· Uitvoeringsjaarperiodiek. Goten reinigen
Om verstoppingen te voorkomen, de goten periodiek reinigen. Hieraan extra aandacht
besteden in en aan het einde van de herfst.

c aanbouw kasteel (goot 15)

Gebrek . De gootbekleding is oppervlakkig verweerd.

Advies . Uitvoeringsjaarperiodiek. Goten reinigen
Om verstoppingen te voorkomen, de goten periodiek reinigen. Hieraan extra aandacht
besteden in en aan het einde van de herfst.

a dakkapel kasteel (dak 18)

a kasteel (gevel16t1m 19)

Gebrek . De gootbekleding is sterk verweerd en plaatselijk dun geworden. Ook komt er plaatselijk
putcorrosie voor Goot no. 19 is gedeeltelijk met bitumen bekleed.

· Goot no. 16 en 17 liggen op tegenschot, waardoor deze niet drooglopen en sneller vervuilen
en slijten

Advies . Uitvoeringsjaar2019. Gootbekledingen vervangen (100 %)
De goten gelijktrjdig verrueuwen met de leibedekkinq en de overige werkzaamheden aan de
daken.
Bij vernieuwinq, in verband met de levensduur, zink met een dikte van 1 mm of koper met
een dikte van 0,8 mrn toepassen Gelijktijdig met het vernieuwen van de gootbekleding de
gootbodem goed nazien, waar nodig herstellen en op afschot richtinq de afvoeren
aanbrengen.

· Uitvoeringsjaarperiodiek. Goten reinigen
Om verstoppinqen te voorkomen, de goten periodiek reiniqen Hieraan extra aandacnt
besteden in en aan net einde van ce nertst.
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zinksterk verweerd en dungeworden
gootno. 18 (foto 2018)
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afschotverkeerden zink flinkverweerd
gootno. 16 (foto 2018)

a aanbouw kasteel (goot 20)

Gebrek . Oe gootbekleding is oppervlakkig verweerd en plaatselijk dun geworden.

Advies . Uitvoeringsjaar periodiek. Goten reinigen
Om verstoppmqen te voorkomen, de goten periodiek reinigen. Hieraan extra aandacht
besteden in en aan het einde van de herfsl.

a kasteel (goot 01 tlm 03)
aanbouw kasteel (goot 10)

Oe afvoeren zijn geschilderd.

Gebrek _ Oe regenwaterafvoer tegen gevel no. 31 is stuk.
_ Oe afvoeren zijn sterk verweerd Oe afvoer tegen gevel no. 15 is lek.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2019. Regenwaterafvoerenvervangen (100 %)

Regenwaterafvoer verrueuwerin =etzettde rnatenaai als de gootbekleding.
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afvoerstuk
gevelno. 31 (foto 2018)

afvoerlek
gevelno. 15 (foto 2018)

b aanbouw kasteel (goot 06 tlm 09)
De afvoeren zijn qeschilderd
Gebrek . Diverse afvoeren zijn ingedeukt.

. Boven de platte daken ontbreken onderaan de afvoeren cochten. Hierdoor spat het
regenwater tegen het muurwerk op.

a kasteel (goot 05)
P.v.c. afvoeren zijn bouwhistorisch gezien niet origineel aan dit monument en minder duurzaam.

Gebrek . De regenwaterafvoeris stuk

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Regenwaterafvoerenvervangen (1 st)
Regenwaterafvoer vernieuwer :n retzelfdemateraalals de goorbekleding

/'/

afvoerstuk
gootno. 5 (foto 2018)
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a toren kasteel (gevel 04, 05)
Oe vergaarbakken zijn geschilderd.

Gebrek _ Oe vergaarbakken zijn flink verweerd.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2019. Vergaarbakkenvervangen (2 st)
Vergaarbakken vernieuwen in hetzelfde materiaal als de gootbekleding

a algemeen
Oe riolering is door ons niet qeinspecteerd.Voor zover waarneembaar zijn wel de onderstaande
zichtbare gebrek(en) geconstateerd.

Gebrek _ Oe riolering is plaatselijk verstopt. Oit is zichtbaar bij de afvoer tegen gevel no 24 Ook is het
straatwerk aan de voorzijde plaatselijk verzakt.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2018. Riolering reinigen (10 %)
De riolering controleren /ontstoppen.

rioleringverstopt, water stuwtomhoog
gevelno. 24 (toto 2018)

12 Schoorstenen

a kasteel (schoorsteen 01 tlm 03)
aanbouw kasteel (schoorsteen 04, 05)

Oe schoorsteenkanalen zijn door ons inwendig niet qeinspecteerd.

Gebrek _ Het schoorsteenkanaal van schoorsteen no. 3 is mogelijk asbesthoudend.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2018. Risico-analysevan sbestverdacht materiaallaten uitvoeren (1 st)
Rislco-anaiyseatenmaxen var et asbestverdacr.t materaaldoor een qecertificeerc
asbestinver-tansatiebecr]fcer +sico-analvse kar .nz.cntgever ;1' rogeilJkgevaar voor de
qezcooheid
Asbestr-occer-dmateraal jT'ag "!et worden cewerx: (zaqer-,oorer brexer schaver etc.)
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. Uitvoeringsjaar periodiek. Schoorsteenkanalenreinigen
lndien de schoorsteen wordt qebruikt voor houtkachel of open haard, deze minimaal eenmaal
per jaar coor een erkenc schoorsteenveger laten vegen.
Stook de ju.ste materialen. droog, schoon hout zonder nars.
Plaats waar nodig een trekkap of kraaienkap

a kasteel (beg.gr. 01)
kasteel (1 ste verdieping01)

Betreft natuurstenen schouwen.

Gebrek . Een enkel element is beschadigd.

a kasteel (schoorsteen 01, 02)

b aanbouw kasteel (schoorsteen 04, 05)
De schoorstenen zijn onderdaks grotendeels verwijderd.

Gebrek . Schoorsteen no. 4 is onderdaks verwijderd en met een staalconstructie ondervangen. De
constructie is te licht en onvoldoende ondersteund. Hierdoor is de schoorsteen bovendaks
enigszins naar binnen geweken.

. Het noordelijke schoorsteenkanaal onder schoorsteen no. 5 is onderbroken maar niet
ondervangen.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Schoorstenen inpandig herstellen (2 st)
Het schoorsteenkanaal onderschoorsteen no. 5 ondersteunen en de constructie onder
schoorsteen no. 4 verbeteren.

Gebrek . Een element op schoorsteenno. 2 is losgekomen en verschoven.
. Op enkele plaatsen komt enig verweerd en uitqespceld voegwerk voor
. Schoorsteen no 4 is eruqszmsnaar binnen geweken.

ondersteuningte licht
schoorsteenno. 4 (toto 2018)

a kasteel (schoorsteen 01, 02)
aanbouw kasteel (schoorsteen 04, 05)

Voor zover op een afstand gecontroleerd

kanaalniet ondervangen
schoorsteenno. 5 (toto 2018)
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Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Schoorstenen uitpandig herstellen (30 %)

Losgekomen element op schoorsteen no 2 vastzetten.
Als de mortel dieper dan 10 mm is weggesleten, verkruimeld of verpoederd, opnieuw voegen.
De voegen recht uithalen tot maximaal 35 rnrn Het IS belangrijk een sulfaatbestendige mortel
toe te passen. om aantastinq door rookgassen te voorkomen (0,5 maatdeel cement, 2
maatdelen schelpkalk of steenkalk en 6 a 7 maatdelen zand). De voegspecie zeer stevig
aandrukken en blj voorkeur een iicht schaduwachtige voeg voor een goede afloop van het
regenwater

enig voegwerk uitgespoeld
schoorsteenno. 4 (toto 2018)

13 Gewelven / Plafonds

elementnaarbuitenuitgeweken
schoorsteenno. 2 (toto 2018)

a aanbouw kasteel (zolder 02)
Voor zover controleerbaar. Op de zolder ontbreken deugdelijke loopbruggen.
Betreft de houten balken, welke op de zolder zichtbaar zijn.

Gebrek . De balken waaraan de lichtstraat in de traphal bevestigd is. zijn bij de oplegging in het
muurwerk flink ingerot en verzwakt. Hierdoor zijn de balken uitgezakt.

· Diverse vloerbalken aan de westzijde onder dak no. 14-15 hebben een minimale oplegging
op de trekbalk.

· Op diverse plaatsen komt activiteit van houtworm voor, onder meer in de vloerbalken onder
dakn013-16

· De plafondconstructie is flink vervuild. Ook is er veel (bouw)afval aanwezig.
· De balken aan de oostzijde onder dak no 14-15 zijn bij de oplegging in topgevel no 26

eniqszins ingerot. Onder de balken zijn gemetselde voorzetwanden geplaats waardoor de
balken voldoende ondersteund worden. De bevestiging van deze balken is enigszins
summier met hoekijzers uitgevoerd.

Advies . Uitvoeringsjaar 2018. Plafondbalken herstellen (40 %)
Je zorcervroergenee: r81rlger nqerotte or-cerdelervervangen " nerstelter en de cor-str..ctre
ciaatseujk versteviqer: --outtorer-der-secter-bestrjden



a algemeen
Voor zover te inspecteren / waar te nemen. Oe bevestiging van de plafonds is niet te controleren.
Plaatselijk zijn delen verwijderd.

Gebrek . Oe plafonds op de zolder van het kasteel zijn plaatselijk gescheurd en licht beschadigd.

b kasteel (beg.gr. 01)
aanbouw kasteel (1steverdieping02)

Voor zover te inspecteren / waar te nemen Oe bevestiging van de plafonds IS niet te controleren.

Gebrek . Het plafond in de zuidoostelijke ruimte op de begane grond van het kasteel is gescheurd en
plaatselijk uitgezakt In de toren onder dak no 2 is het plafond grotendeels weggevallen.

. Het plafond rond de lichtstraat op de verdieping in de traphal van de aanbouw IS ernstig
gescheurd, uitgezakt en deels weggevallen Ook de constructie waar het plafond aan
bevestigd is, is ernstig verzwakt

NB4000I 13-08-2018

constructierondlichtstraatverzwakt
zolderaanbouw(foto 2018)

activiteithoutworm
zolderaanbouw(foto 2018)
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opleggingbalkenplaatselijkgering
zolderaanbouw(foto 2018)

veel vervuiling /bouwafval
zolderaanbouw(foto2018)
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Advies _ Uitvoeringsjaar 2018. Plafonds vervangen (100 %)
Plafonds op korte termijn vernieuwen.

plafondemstigverzwakten deels weggeva/len
verdieping aanbouw(foto 2018)
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plafondin zuidoostelijkeruimtegescheurden uitgezakt
beganegrondkasteel(foto 2018)

a algemeen
Voor zover steekproefsgewijs gecontroleerd.

Gebrek _ Op diverse plaatsen zijn platen beschadigd of weggevallen.

14 Trappen / Ladders / Bordessen / Loopbruggen

a kasteel (gevel 16)

a algemeen

a algemeen

15 IJzerwaren

}-

Voor advies ontroesten en conserveren metaalwerk, zie rubriek Schilderwerk metaal.

a algemeen
Voor zover controleerbaar. De gevelankers zijn in het muurwerk niet te controleren.

Gebrek _ Op de navolgende locaties zijn gevelankers dun geworden door roest en plaatselijk ernstig
verzwakt, onder meer:
- gevel no 22, 23 (hoektorens) De ankers zijn ernstig opgeroest en verzwakt. Het anker m
gevel no 23 IS nagenoeg doorgeroest;
- gevel no. 14' Dunner door roest;
- gevel no 16 Dunner door roest;
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- gevel no 29: Het anker van de nokbalk is geheel doorgeroest, de overige ankers zijn flink
dunner geworden;
- gevel no. 26 Ounner door roest.

. Van het middelste anker tegen gevel no. 21 is het oog gebroken. Tegen gevel no. 26
ontbreken twee schieters.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Gevelankersvervangen (10 %)
GeiijktlJdigrnet de hersteiwerkzaamheden aan de kapconstructie de gevelankers controleren
op sterkte, waar nodig vrijhakken ontroesien en conserveren of vernieuwen.
Het gebroken anker tegen gevel no 21 herstellen.

Gebrek . Het ijzerwerk vertoont ernstige roestvorming. Oiverse versieringen zijn weggevallen en de
windvaan is omgebogen.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Dakbekroning vervangen (1st)
Oe dakbekroning verrueuwen

Gebrek . Verspreid ontbreken enkele onderdelen van de espagnoletten of zijn onderdelen
losgekomen.

Advies . Uitvoeringsjaar n.v.t.. Hang-en sluitwerkherstellen (5 %)
De gebreker aan ret nang- er sluitwerk herstellen.

. Uitvoeringsjaar periodiek. Hang-en sluitwerksmeren
Omoverrr-atiqeslijtage te voorkornen, het hang- en sluitwerk reqelrnatiq srneren.

Gebrek . Oe diefijzers zijn aan de onderzijde in de onderdorpels ernstig opgeroest en dun geworden.

gevelankerhoektorendoorgeroest
gevelno. 23 (foto2018)

a kasteel (dak 07)
Voor zover op een afstand gecontroleerd.

a algemeen
Voor zover steekproefsgewijs qernspecteerd.

a kasteel (gevel 16)
aanbouw kasteel (gevel 24)

diversegevelankersflinkopgeroesten dun
algemeen(foto 2018)
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Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Diefijzers vervangen (100 %)
Diefijzers verrueuwen

diefijzersdun gewordendoorroest
gevelno. 16 (foto2018)

16 8eglazing

..

diefijzersdungewordendoorroest
gevelno. 24 (foto 2018)

Voor glasaansluitingen (stopverfzomen, kitvoegen en of rubbers), zie rubriek Schilderwerk
glasaansluiting.

a algemeen

Gebrek . Meerdere ruiten zijn gebroken.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Gebroken ruiten vervangen (5 %)
Gebroken ruiten gelijktiJdigverrueuwer rnet het uitvoerervan het schilderwerk vervangen.

a aanbouw kasteel (dak 14)

Gebrek . De ruit in het Velux dakraam is lek

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Gebroken ruiten vervangen (1st)

17 Schilderwerk

a algemeen
Op enkele plaatsen IS kleurenonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn bij ons niet bekend.

Gebrek . Het buitenschilderwerk is sterk verwaarloost en op veel plaatsen gebarsten en afgebladderd

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Buitenschilderwerkuitvoeren (100 %)
Eer: gereel rueuwver'systeern aar-orer-qer
,ngerot noutwerk ';erstelle / V8rie:Jwer Je croooscr-et.rerItf-ezener costcccer ""et eer
flex.beie txar=uur
Ter plaatse var "et outvccr'tgera,tegr:Jter car 2'% a.le oestaardeverflager verwucerer
er ce ocrzaa« van et r-cqe vocrtqer-arte 'JVegre(Y'er zoa.s O!J'JGoroeeldcetec:e
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qlasafdichtmq/verbindinqen etc Het hout met grondverf laten herstellen (reconditionerer) tot
een normaal houtvochtgehalte is bereikt van kleiner dan 18%

. Uitvoeringsjaar periodiek. Buitenschilderwerk reinigen
Het schilderwerk regelmatig, bijvoorbeeld met het reiruqenvan het glas, schoonmaken
Hiermee wordt voorkomen dat door het indnngen van vervuilde stoffen de verf wordt
aangetast

schilderwerksterk verwaarloost
algemeen(toto2018)

plaatselijkis kleurenonderzoekuitgevoerd
(toto 2018)

a algemeen
Op diverse plaatsen zijn proefvlakken aanwezig.
Naar onze mening is het aangebrachteschilderwerk bouwhistorisch gezien niet origineel aan het
monument.

Gebrek . Het buitenschilderwerk is sterk verwaarloost en op diverse plaatsen onthecht en
afgebladderd.

. Door een hoge vochtigheid voor een lange periode op de oppervlakken en weinig zonlicht is
alg- en mosaangroei op het verfsysteem aanwezig.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Buitenschilderwerk uitvoeren (100 %)
Indien er voor gekozen wordt om het schilderwerk uit te voeren, de slechte en ioszittende
verflagen verwijderen. Intacte verflagen reinigen Bijwerken met pnrner Geheel behandeler
met muurverf.
Eventueel een ter zake deskundig bedrijf op scbilderqebied om advies vragen

Pagina44
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verfplaatselijkonthechten afgebladderd
algemeen(toto2018)

proefvlakop gevel
gevelno. 16 (toto 2018)
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a algemeen

Gebrek _ Het ijzerwerk vertoont plaatselijk ernstige roestvorming, onder meer:
- de gevelankers;
- de windvaan op dak no. 7;
- de diefijzers in gevel no. 16 en 24.

Advies _ Uitvoeringsjaar 2019. Buitenschilderwerk uitvoeren (100 %)
Buitenschilderwerk metaal uitvoeren, na hersteli vernieuwing staalwerk.

Roestige gevelankers behandelen
Hiervoor schieters !ostikken Doorslijpen van schieters, ogen of veren is niet toegestaan.
Controleren op ernstiqe gebreken van de schieter en de veer Alle roest en andere
ongerechtigheden uit operunq en van het metselwerk zoveel mogelijk verwijderen.
Geveiankers en u.teinde veer schoonstralen tot reinheidsqraad Sa 2,5. Er mag geen
afbijtrniddel gebruikt worden. Schooperen (vuurverzinken) tot een laagdikte van 120 ml-l
Therrniscn verz:nken .s niet toegestaan Eventueel smeedwerk aan de gevelankers uitvoeren
voor het schooperer Uitelnde var de veer met het oog door borstelen ontroesten.
Benandelen rnet een orrner op casis van zinkfosfaat. Daarna afschilderen als de
geveiankers.
Gevelarkersschilderen door pnmer aanbrengen direct na schooperen, Fortis Polyran Rupac
of gellJkwaardig 50% verdund Handrnatiq afschilderen m 3 lagen rnet Polyran Rupac
onverdund tot een droge laagdikte van 250 rnu
Behandeidegevelarkersteruqptaatsen VVaar onderdelen tegen elkaar geplaatstworder een
extra 'aag 'ijviqe ver aanbrengen die :,og ruet geheel droog is Beschadigingen bijwerken met
dezelfde ver
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roestigegeve/ankers
a/gemeen (foto2018)

a algemeen

Gebrek . Op diverse plaatsen is het binnenschilderwerk van de buitenramen, buitendeuren en
buitenkozijnen verschraald en afgebladderd, met name op de zolder van het kasteel.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Binnenschilderwerk uitvoeren (25 %)
8innenschilderwerkbuitenramen, buitendeuren en buitenkozijnen gelijktijdig met het
buitenscnilderwerk uitvoeren.

schi/derwerksterkafgeb/adderd
zo/derkastee/(foto2018)

a algemeen

Gebrek . Het binnenschilderwerk is plaatselijk vervuild en beschadigd door vocht.

Advies . Uitvoeringsjaar n.v.t.. Binnenschilderwerk uitvoeren
3iJ erste' eer car-cocer: l..rver+ .ceoasser:
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a algemeen

Gebrek . Met name het ankerwerk in de kappen en de diefijzers zijn erg roestig. Zie advies
gevelankers en diefijzers.

a algemeen

Gebrek . Op veel plaatsen is de stopverf versteend en/of gescheurd Een defecte glasafdichting
bemvloed de duurzaamheid van het hout en het verfsysteem.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. 5topverfvervangen (30 %)

Gebrekkige stopverfzomen vernieuwen.
Gescheurde en loszittende stopverfzomen uithakken en glassponning uitzuiveren. De
sponning tweemaal met een lijvige grondverf voorbehandelen om het hout en
houtverbindingen te beschermen en het intrekken van olie uit de stopverf tegen te gaan
Sponningen afstoppen met lijnoliestopverf en deze minimaal 4 weken uit laten harden voor
het overschilderen. Het schilderwerk binnen en buiten 2 mm opzetten tegen het glas.

stopverfop diverse plaatsengescheurd,losgekomen
en weggeva/len

algemeen(toto2018)

a algemeen

Gebrek . Onder invloed van weer en wind, temperatuuren uv-straling is de kitmassa verouderd.

Advies . Uitvoeringsjaar 2019. Beglazingskit vervangen (30 %)

Gebrekk:ge qlasaansluitinqen zo snel rnoqelijk hersteller: er tegen :"'et qias op dichtsch!lderer

18 Meubilair (aard- en nagelvast)
Voor een gespecialiseerde inspectie van het historische interieur en/of specifieke vragen over
historische interieurvoorwerpen verwijzen wlj naar onze specialist historische mterieurs

19 Klokken / Carillon / Uurwerken
Voor advies ontroesten en conserveren metaalwerk zie rubriek Sch!lderwerk metaal
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20 Technischeinstallaties
Controle op werking van de zich in of op het gebouw bevindende technische installaties valt
buiten de inspectie van de Monumentenwacht.

a algemeen
De verwarming is buiten bedrijf gesteld.
De inspectie van de verwarming heeft uitsluitend betrekking op de bevestiging en uiterlijke toestand
van de leidingen en de radiatoren. Voorzover waarneembaar zijn er geen zichtbare gebreken
gesignaleerd.

Gebrek . Bij de vloerverwarmingsinstallatiein de aanbouw is een lekkage aanwezig. De ruimte waar
de pomp in hangt staat vol met water.

Advies . Uitvoeringsjaar 2018. Lekkageverwarmingsinstallatie herstellen
Lekkage nader onderzoeken en repareren.

. Uitvoeringsjaar periodiek. Cv-ketel(s)controleren
De cv-kete: voor veiiiqheid een keer per jaar door een erkend installateur laten controleren,
schoonmaken en afstelien.
Door periodiek onderhoud van de cv-ketel kan de bedrijfszekerheid worden verhoogd, de
gemiddelde levensduur worden verlengd en de prestaties worden verbeterd.
Verzekerinqsmaatscnappijenkunnen specifieke voorwaarden stellen aan het onderhoud,
inspectie en rapportage van verwarmingstoestellen.

a algemeen
De brandblussers en/of brandslangen zijn door ons niet gecontroleerd. De brandblussers en/of
brandslangen zijn volgens de hierop aanwezige keuringssticker in juni 2015 gecontroleerd.

Advies . Uitvoeringsjaar periodiek. Brandblussers en/of -slangencontroleren
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 keuringsstickerMogelijk kan de brandverzekeraar andere polisvoorwaarden
hebben omtrent de frequentie van de keuring van brandblussers.

a algemeen
De inspectie van de brandmeldinstallatie heeft uitsluitend betrekking op de uiterlijke toestand.
Betreffende de juiste functionering dient u de instaliatie periodiek te laten controleren door een ter
zake gespecialiseerd bedrijf of instantie.

Advies . Uitvoeringsjaar periodiek. Brandmeldinstallatie I rookmelders controleren
De brandmeldirstallatiepenodiek laten controleren op functioneren.

a algemeen
De inspectie van de elektrotechnischeinstallatie heeft uitsluitend betrekking op de bevestiging en
uiterlijke toestand.

Gebrek . Op de zolder van de aanbouw komt plaatselijk onbeschermde elektrabedrading voor. Enkele
deksels van de lasdozen zijn los.

De georeker aar de eiektra hersteilen
Advies . Uitvoeringsjaar 2018. Gebrekenaan elektrotechnische installatie herstellen (3 %)
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. Uitvoeringsjaar periodiek. Elektrotechnische installaties controleren
Betreffende de juiste tunctionennq van de elektrotechnische instaliatie deze periodiek laten
controleren en doormeten volqens NEN 3140 door een ter zake gespecialiseerd
inspectiebedrijf
Bedrijven, (semi) overheden en verhuurders I beheerders zijn volgens de Arbowet verplicht
de elektrotechnische installaties in nun 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 elektrotecnnische installaties moeten voldoen aan NEN 1010 Ook als een bestaande
installatie wordt uitqebreid of aangepast.

bedradingelektra nietbeschermt
zolderaanbouw(toto 2018)

21 Sanitaire voorzieningen
Controle van de sanitaire voorzieningen heeft uitsluitend betrekking op de bevestiging en
uiterlijke toestand.

a algemeen
N iet qemspecteerd.

a algemeen
Niet qeinspecteerd.

22 Bereikbaarheid / Toegankelijkheid

a algemeen

b kasteel (zolder 01 )
aanbouw kasteel (zolder 02)

Gebrek . Op de zolders ontbreken deuqdelijke loopbruggen met leuninqen
. Op de zolders ontbreekt onentatieverlichtinq



Advies . Uitvoeringsjaar 2018. BereikbaarheidI toegankelijkheid verbeteren
Orientatieverticbtinq en det_;gdeiiJke loopbrugger met leur.ir-qer:aanbrer:ger
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a algemeen
De goten en daken zijn met een ladder bereikbaar. Reparaties kunnen beperkt met lijnen en
harnasgordel worden uitgevoerd.

Gebrek . Er zijn geen gecertificeerde dakhaken, verankeringspunten en/of veiligheidsogen aanwezig.
Hierdoor kunnen maar beperkt reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de hoger
gelegen daken en goten worden uitgevoerd

Advies . Uitvoeringsjaar 2018. BereikbaarheidI toegankelijkheid verbeteren
Bovenaan de daken en boven de goten gecertificeerde dakhaken aanbrengen
In het kader van de Arbo-wetgeving is het verplicht dat personen die
inspectiewerkzaamheden en/of or:derhoudswerkzaamheden uitvoeren op daken en in goten
beveiligd moeten zijn tegen vallen.
Voor een gedetailleerd advies ter verbetering van de bereikbaarheio/toeqankebjkheidvan het
monument kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker van Monumentenwacht
Noord-Brabant, telefoon 0411 - 64 33 66

23 Bestrating / Terrein

a noordzijde (buitenruimte 02, 03)
oostzijde (buitenruimte 04)
westzijde (buitenruimte 01, 07)
zuidzijde (buitenruimte 05, 06)

Niet qeinspecteerd.

24 Bomen / Begroeiing

25 Vogels / Vleermuizen / Ongedierte

26Diversen

a noordzijde (buitenruimte 02, 03)
oostzijde (buitenruimte 04)
westzijde (buitenruimte 01, 07)
zuidzijde (buitenruimte 05, 06)

Op het platte dak van de aanbouw tegen het kasteel zijn enkele reservedakpannen opgeslagen.

Advies . Uitvoeringsjaar 2018. Opslag reservedakpannenverbeteren
De reservedakpannen staand en droog opsraan

Fotobijlage
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Gemeente Heusden
De heer O. van Limburg
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

GemeenteHeusden

Factuurdatum 3-9-2018

182142

7012

NB4000

Factuurnummer

Debiteurennurnmer

Objectnurnrner

Kenmerk

Referentie:

FACTUUR INSPECTIEKOSTEN 2018
Object: Kasteel

Kasteellaan 1

5253 AM Nieuwkuijk
Inkoopnummer: 00556513

Heusden

Omschrijving Inspectienummer Aantal Stukprijs Totaal

Manuur volgens offerte NB4000/2018_08 44 29,50 1.298,00

Te betalen Euro 1.298,00

Wij verzoeken u het totaalbedrag binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummerNL93ABNA0408585390 onder
vermelding van factuurnummeren debiteurennummer. Monumentenwacht Noord-Brabant is niet BTW-plichtig.

MonumentenwachtNoord-Brabant is onder nummer41080360 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de 'Algemene Voorwaarden Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant'zoals ondernummer36/2015 gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch
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Algemene VoorwaardenStichtingMonumentenwachtNoord-Brabant

De StichtinqMonumentenwachtNoord-Brabantstelt Z[Ch ten doel het verval te
voorkomenvan hrstorischbelangrijkegebouwenen andere bouwwerken
(samenvattendhiernate noemen 'objecten')door het reqelrnatiqdoen uitvoeren
van bouwxundiqemspectiesvan de door de abonneesdaarvooraangemelde
objecten opdat zonodiqdoor de abonneesmaatregelenkunnen
vorden genomenter voorkomingvan dat verval. De StichtmgMonumentenwacht
'>Joord-Brabant [s onder nummer41080360mgeschrevenbij de Kamervan
<oophandelBrabantte Emdhovenen rs aangeslotenbij de Vereniqinq
\J1onumentenwachtNederlandte Amersfoort

Eeneqenaar/beneerder van een objec: kan zich als abonneeaanmelden
door ondertekenmgvan een door de StichtinqMonumentenwachtNoord-
Brabantopgesteld aanmeldinqsforrnuharDeonderhavige 'Algemene
VoorwaardenStlcht[ngMonumentenwachtNoord-Brabant'worden b[j het
aanmeld[ngsformul[erverstrekt Ooorondertekeningvan het
aanmeld[ngsformulterverklaartde betreffendee[genaar/beheerdervan de
'AlgemeneVoorwaardenSt[cht[ngMonumentenwachtNoord-Brabant'te
hebbenkennlsgenomenen daarmee In te stemmen

! 1: \" N 1 . I i ,\ 1:.'-, \ t t I [ t., ,-;, i' [[ [

Monumenrcnwach t

"ionra-Bruhllllt

11 De mspectierappcrtenzijn zeer uitdrukkel.jkruet geschrevenom wre dan
ook voorde eventueelaan het object geconstateerdegebreken
aansprakel[jkte stellen

12 De StichtinqMonumentenwachtNoord-Brabantzal zonderschnftelijke
toestemrninqvan de abonneevan de mspecnerappcrtenaan derdengeen
kopieenverstrekken.noch eruqeinzage verlenen.behoudensin de
navolgendegevalien.zulks tenzi] de abonneeuitdrukkelijkschrifteiijkheeft
verklaarddaartegenbezwaar te hebben

het provmcraalbestuurvan Noord-Brabantontvangt- mdiendit
bestuurzulkswenst - kopieenvan de inspectrerapporten:
bi] njksmonumentanontvangt - rndiendezedtenstzulkswenst - de
Rljksd[enstvoor het CultureelErfgoedkopieenvande
desbetreffenderapporten:
b[j kerkelijkegebouwenontvangt het desbetreffendeb[sdom danwel
het Reg[onaalCollegevoor Behandel[ngvan Beheerszaken[n de
kerkprovmc[eNoord-Brabanten L[mburg(RCBB)- md[endeze zulks
wensen - kopleenvan de rapportenvan de onder hun Jurisdictie
vallendemonumenten

13 Afgez[envan het herstelvan kle[negebreken hetgeengel[jktljdigmet deNa acceptat[edoor de SttchtmgMonumentenwachtNoord-Brabantvan een bouwkundtge[nspect[eplaatsv[ndt voert de St[cht[ngMonumentenwachtdoor een elgenaar/beheerderaangemeldobject verncht deze organ[sat[eal Noord-Brabantzelf geen reparat[esof herstelimgenuithaarwerkzaamhedenmetmachtnem[ngvan de 'AlgemeneVoorwaarden
St[chtmgMonumentenwachtNoord-Brabant'

W[jz[g[ngvan de 'AlgemeneVoorwaardenStlchtmgMonumentenwacht
Noord-Brabant'wordenaan alie abonneestoegezondenen worden geacht
de Instemmlngvan de abonnee te hebbenverkregen.Indiendeze nlet
b[nnendClemaanden na toezendingvan de w[jz[ging(en)schClftelijkh[erop
heeftgereageerd

Een bouwkund[gemspect[evan een geaccepteerdobject geschledtm de
regeleen keer per jaar, tenz[jmet de abonneeeen anderetermljn [s
overeengekomen

Oe bouwkund[ge[nspeGtiebehelst een zoveelmogel[jksystemat[sche
reg[strat[evan de staat van onderhouden van de bouwkundlgegebreken
aan die delen van het object dle z[chtbaaren op redel[jkew[jze ve[l[g
bereikbaarz[jn Bu[tende [nspect[evalt de controleop de werking van
[nstaliat[esen apparatuur

Oe Monumentenwachtkan beslu[tende mspectleslechtsgedeeltel[jkdan
wel m z[jn geheel rlIet U[t te voeren als Zlj meentdat mspecteren
onrendabel is vanwegede structureleverwaarlozlngvan de
onderhoudstoestandvan het gebouw of onderdelendaarvan

Vande mspectlewordt een rapportgemaaktdat aan de betreffende
abonneewordt toegezonden

Het [nspectlerapportd[entgeen ander doel dan voor de abonneeeen
le[draadte z[jn voor het plegenvan stelselmatigen peClodlek onderhoudter
voorkom[ngvan verval van het object

Oe eventueelm het mspect[erapportvoorkomendeadv[ezentot herstel
en/of verbetenngvan en[gonderdeelvan het object z[jn nlet aan te merken
alswerkOmschCljvtngenop grond waarvande te treffenmaatregelen
wordenu[tgevoerd

Oe St[cht[ngMonumentenwachtNoord-Brabantvoert de [nspect[es
zorgvuld[guit, conform de ml[chtmgenvan de abonnee.voor de ju[sthe[d
van welke [nl[cht[ngende abonnee steedsgarant staat De St[cht[ng
MonumentenwachtNoord-Brabantkan echter n[etmstaanvoor het
bere[kenvan een beoogd resultaat Behalveblj bewusteroekelooshe[dof
opzet van de dICectle van de St[chtmgMonumentenwachtNoord-Brabant[s
haaraansprakel[jkhe[dvoor door de opdrachtgeveren derdengeleden
zaakschade.waaronderbrandschadeen ZUlvere vermogensschade.
waaronderw[nstderv[ngen kosten van onderhoud.m elk geval beperkt tot
het laagste van de volgende bedragen
(1) € 20 000 of (2) een bedraggel[jkaan t[enmaalhet [n het betreffende
jaar conformart[kel 14 verschuldigdebedrag

14 Voorde d[enstverlenmgdoorde StlchtmgMonumentenwachtNoord-
Brabant[s de abonneeverschuld[gd
a een abonnementsgeld:
b een vergoedingvoor de mspect[een de [nspect[erapportage:
c een vergoed[ngvoor de tlJdens de mspect[egebrutkte
reparatlematerialen

15 a Opzegg[ngdoor de abonnee.z[jnde een natuurl[jkpersoond[e n[et
handelt [n de Ultoefenmgvan een beroep of bednjf.van een abonnement
vooreen objectd[ent uiterltjkeen maandvoor het e[ndevan de lopende
abonnementspenodeschClftelijk te gesch[eden B[j het ontbrekenvan een
schClftelijkeopzegg[ngbmnende h[ervoorgenoemdeterm[jnwordt het
abonnementstllzw[jgendvoor onbepaaldeduur voortgezet Het
abonnementvoor onbepaaldeduur [s steedsschnftelijkopzegbaarmet
Inachtnemingvan een opzegtermljnvan een maand

b Opzegg[ngdoorde abonnee. handelend[n de u[toeferllngvan een
beroepof bedCljf. van een abonnementvoor een objectd[ent uiterl[jkdne
maandenvoor het e[ndevan het lopendejaar schClftel[jk te gesch[eden B[j
w[jzig[ngvan de 'AlgemeneVoorwaardenSt[chtingMonumentenwacht
Noord-Brabant' alsmede b[j W[jz[g[ng van de taCleven, [s de abonnee
gerechtlgdom tussent[jds,b[nnendriemaandenna ontvangstvan de
W[jz[g[ng, het abonnementschnftel[jkop te zeggen B[j het ontbrekenvan
een schClftel[jke opzeggmgbmnende h[ervoorgenoemdetermijn wordt he
abonnementtelkenjarevoor een jaar verlengden [s de abonnee.n[et
z[jndeeen natuurlijkpersoondie n[et handelt [n de u[toefen[ngvan een
beroepof bedrijf,de daaraanverbondenkostenaan de St[chtmg
MonumentenwachtNoord-Brabantverschuldigd

16 De St[chtmgMonumentenwachtNoord-Brabant[s bevoegdom een
abonneeuit te slUlten van een verderedienstverleningmdien
a de abonneenlet t[jdigvoldoet aan de betaltngsverplichtingen;
b. de abonnee [n gebrekeblijft b[j het aanbrengenvan noodzakelijk
geachtevoorz[eningenten behoevevan de veilighe[dt[jdenshet
[nspecterenen werken,deze u[tslu[tlrlgbetrefthet geheleobject,dan wel
eenonderdeeldaarvan,
c daartoeanderednngenderedenenaanwez[gz[jn

Deabonneewordt van de u[tsluit[ngschnftel[jkop de hoogtegesteldonder
vermeld[ngvan de reden(en)van opzegglrlg

17 In aanvulltngop deze 'AlgemeneVoorwaardenSt[cht[ng
MonumentenwachtNoord-Brabant'kan de St[chtlrlgMonumentenwacht
Noord-Brabantvoor spec[f[ekezaken naderebepal[ngenopnemen
Ookmet betrekk[ngtot deze aanvuliendebepallrlgengeldthet gestelde Irl
art[kel3

OezeAlgemene VoorwaardenSt[cht[ngMonumentenwachtNoord-Brabant'z[jn
op 4 augustus2015 onder nummer36/2015gedeponeerdb[j de Rechtbank
Oost-Brabantte 's-Her1ogenbosch


