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1 INLEIDING 

Heb je restauratiewerken laten uitvoeren met een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure? Dan 
verwacht het agentschap van jou een restauratie- of eindverslag. In dit verslag moet je ‘richtlijnen voor 
verder beheer en onderhoud’ van je beschermd erfgoed opnemen, ook wel een onderhoudsdraaiboek 
genoemd. Restauratiewerken zijn immers duur. Om de gedane investeringen optimaal te laten renderen 
is duurzaam en structureel onderhoud essentieel. 
 
Meestal maakt de restauratie-architect het onderhoudsdraaiboek op. Zo’n draaiboek is maatwerk, want 
elk erfgoedproject is anders. Bovendien worden er tijdens restauraties vaak bijzondere technieken en 
materialen gebruikt die specifiek onderhoud vragen. Een goed onderhoudsdraaiboek helpt je het erfgoed 
beter te monitoren en optimaal te onderhouden. Zo kan je de levensduur van het beschermd erfgoed 
aanzienlijk verlengen en dure restauraties uitstellen. 
 

In dit document geven we erfgoedbeheerders en restauratie-architecten nuttige tips en een handig 
modelformulier voor de opmaak van een onderhoudsdraaiboek bij het restauratieverslag (volgens de 
vroegere regelgeving: het Restauratiepremiebesluit) of het eindverslag (volgens de huidige regelgeving: 
het Onroerenderfgoedbesluit). 
 
Met de introductie van beheersplannen focust Vlaanderen al een hele tijd op actief beheer en onderhoud 
van onroerend erfgoed. Bovendien wil de overheid goed onderhoud stimuleren en belonen: je kan 
genieten van een aanvullende premie als je consequent en kwaliteitsvol beheer van het erfgoed kan 
aantonen. Het onderhoudslogboek en toestandsrapport helpen je bij de uitvoering van een beheersplan 
en het dagelijks beheer van het erfgoed. Ook hiervoor kan je onze tips en het modelformulier gebruiken. 
 
Monumentenwacht Vlaanderen vzw is een belangrijke partner in het beheer en het onderhoud van 
bouwkundig erfgoed en historisch waardevol interieurs. Daarom werkten we met hen samen om dit 
document op te stellen. De richtlijnen zijn afgestemd op de monumentenwachtrapportering. 

 
Dit document biedt je: 

- een praktisch modelformulier in tabelvorm (Excel in bijlage). Dit kan je op maat van je eigen erfgoed 
aanpassen en gebruiken. Je kan het formulier ook uitbreiden voor bijzondere erfgoederen zoals orgels, 
molens of funerair erfgoed. 

- twee praktijkvoorbeelden van een onderhoudsdraaiboek in tekstformaat,  waarvan één ook in 
tabelvorm (hoofdstuk 4). 

 
 

1.1 HET RESTAURATIE- OF EINDVERSLAG 

Om uitbetaling van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aan te vragen, moet je dus een 
restauratie- of eindverslag bezorgen aan het agentschap. De inhoud van dit verslag is wettelijk vastgelegd 
in artikel 11.2.37 van het Onroerenderfgoedbesluit. Je stelt het verslag op volgens het sjabloon van het 
agentschap met een indeling in 9 mappen: 
 
 
 
 

https://www.monumentenwacht.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/bijzondere-procedure-voor-een-erfgoedpremie
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&AID=1189028


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 6 Beheer en onderhoud in het restauratie- of eindverslag 25.04.2019 

1_Werfverslagen 
De werfverslagen met vermelding van datum, locatie, aanwezigen, een overzicht van de 
uitvoeringstermijn, een stand van zaken, de uit te voeren werken, verzendingslijst i.v.m. ruwbouw, 
stabiliteit, technieken. 

2_PV_oplevering_relaas_uitvoering            
Het proces-verbaal van de oplevering, aangevuld met een beschrijvende evaluatie van de wijze waarop 
de aannemers de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten hebben uitgevoerd. 

3_Verslagen_Onderzoek_Analyse_Controle 
De resultaten of verslagen van onderzoeken, analyses en controles, uitgevoerd tijdens en na de werken. 

4_Vgl_Fotografisch_verslag 
Een vergelijkend fotografisch verslag. Dit verslag kan chronologisch opgebouwd zijn, en/of per 
bouwonderdeel. 

5_Contactgeg_Ontwerpers_Uitvoerders 
Een lijst van de ontwerper(s), de hoofdaannemer en de onderaannemers met vermelding van de 
uitgevoerde beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten en contactgegevens. 

6_Richtlijnen_Beheer_Onderhoud 
De richtlijnen voor verder beheer en onderhoud met het oog op de opgelegde toestandsrapporten. Ook 
wel het onderhoudsdraaiboek genoemd. 

7_As_builtattesten 
De as-builtattesten, vermeld in artikel 4.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

8_Toelichting_werken_niet_in_premiedossier 
Een beknopte toelichting bij de uitgevoerde beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten en de 
verwerkte materialen die niet in het premiedossier opgenomen waren. 

9_Productfiches 
Productfiches van de aangewende materialen die niet in het premiedossier vermeld stonden. 
 
In dit document geven we tips en een modelformulier voor punt 6: Richtlijnen voor verder beheer en 
onderhoud.  
 
 

1.2 HET ONDERHOUDSLOGBOEK EN DE TOESTANDSRAPPORTERING 

Je hebt een onderhoudslogboek met bijhorend toestandsrapport nodig voor: 
• de zesjaarlijkse evaluatie van je beheersplan 

• de aanvraag van een aanvullende erfgoedpremie voor goed onderhoud 
Zo kan je aantonen dat je durende zes jaar aan consequent en kwaliteitsvol onderhoud hebt gedaan.  

 
Voor de toestandsrapportage na een restauratie kan je het restauratie- of eindverslag gebruiken. Het 
onderhoudslogboek zit geïntegreerd in de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud (punt 6) van het 
verslag. 
 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018245&param=inhoud&AID=1113485
https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
https://www.onroerenderfgoed.be/aanvullende-erfgoedpremie-voor-goed-onderhoud
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2 HOE STEL JE RICHTLIJNEN OP VOOR VERDER BEHEER EN 
ONDERHOUD? 

2.1 WAAR VIND JE MEER INFORMATIE? 

Dit document werd opgesteld gebaseerd op informatie van de volgende organisaties. Deze info kan jou 
ook helpen bij de verdere uitwerking van het onderhoudsdraaiboek. 

• de onderhoudsbrochures van Monumentenwacht Vlaanderen 

• de praktische handvatten van Monumententoezicht.nl 

• de publicaties van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van Nederland 

• de informatie over onderhoud en restauratie op monumenten.nl 

• de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 

• de syllabi van de studiedagen van WTA Nederland Vlaanderen 

 
De Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen van het WTCB verwijst naar relevante technische 
voorlichtingen, infofiches e.d. Om sommige documenten van WTCB te kunnen raadplegen, heb je echter 
een abonnement nodig.  
Verder bevatten het Handboek Onderhoud, Renovatie, Restauratie en het Handboek Bouwgebreken  van 
uitgeverij Wolters Kluwer interessante informatie over het herkennen van pathologieën en het herstel 
van bouwelementen. Deze twee lijvige en technische naslagwerken kan je raadplegen in de bibliotheek 
van het agentschap. 
 
Het spreekt voor zich dat elk onderhoudsdraaiboek afgestemd moet zijn op de specifieke 
(materiaal)eigenschappen van het gebouw, waaronder de technieken en producten (verftype met NCS-
code, (voeg)mortelsamenstellingen …) die bij vroegere onderhouds- of restauratiewerken zijn gebruikt. 
Wanneer zulke informatie ontbreekt (bijvoorbeeld als er nog geen werken werden uitgevoerd), is het 
aangewezen om zelf een dossier samen te (laten) stellen dat de minimale gegevens bevat om het beheer 
van het gebouw mogelijk te maken. 
Voer je onderhoudswerken uit, dan adviseren we je een lijst te maken van alle werken, met vermelding 
van de datum, het type van interventie, specifieke opmerkingen zoals vervanging van materiaal, 
toegepaste producten e.d., inclusief een fotografisch verslag. Gaat het om een openbaar gebouw, 
vermeld dan ook de gegevens van de beheerder. 
 
Via het lidmaatschap van Monumentenwacht Vlaanderen kan je een beroep doen op hun bouwkundige 
en interieurinspecties. Na een inspectie ontvang je een overzichtelijk, goed gedocumenteerd rapport 
waarin de specifieke problemen zijn opgesomd en onderhoudstips staan geformuleerd. Waar nodig 
worden tijdens de inspectie kleine noodherstellingen of conserverende of exemplarische ingrepen 
uitgevoerd, om ernstige vervolgschade te voorkomen. Je kan ook een meerjarenonderhoudsplan met 
kostenraming aanvragen. Dat is een gebruiksvriendelijk document dat je helpt om de kosten van het 
onderhoud in te schatten en te plannen op lange termijn. 
 
Heb je een beheersplan, toets dan af of de voorgestelde beheersmaatregelen in het restauratie- of 
eindverslag overeen komen met de beheersmaatregelen uit het beheersplan. 
 
  

https://www.monumentenwacht.be/publicaties
https://www.monumententoezicht.nl/index
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties
https://www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie
https://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht
http://wta-international.org/de/gruppen/wta-nederland-vlaanderen/downloads/
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1103971
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/563/Handboek-Onderhoud-Renovatie-Restauratie/ProductAttachments?p=BPHORRTLL&Type=Other&ValidTOCFound=false
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/563/Handboek-bouwgebreken/ProductAttachments?p=BPBOGETLL&Type=Other
https://www.onroerenderfgoed.be/bibliotheek
https://www.monumentenwacht.be/erfgoed-behouden-en-beheren/werking/inspecties-en-rapporten
https://www.monumentenwacht.be/erfgoed-behouden-en-beheren/werking/inspecties-en-rapporten
https://www.monumentenwacht.be/erfgoed-behouden-en-beheren/werking/meerjarenonderhoudsplan-met-kostprijsindicatie
https://www.monumentenwacht.be/erfgoed-behouden-en-beheren/werking/meerjarenonderhoudsplan-met-kostprijsindicatie
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
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2.2 HET MODELFORMULIER 

Om de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud of onderhoudsdraaiboek eenvoudig en overzichtelijk 
te houden, kan je het modelformulier gebruiken. Net zoals de inspectierapporten van Monumentenwacht 
is het modelformulier opgedeeld in een aantal rubrieken, te beginnen met de dak- en eindigend met de 
omgevingswerken1. 
 
Het gebruik van het modelformulier is niet verplicht. Je kan het onderhoudsdraaiboek ook in tekstvorm 
opmaken. We vragen wel om de volgorde van de elementen uit het formulier aan te houden in je tekst. 
 
Het spreek voor zich dat in het restauratie- of eindverslag enkel de uitgevoerde werken worden 
opgenomen. Het staat je uiteraard vrij om, bijvoorbeeld in geval van dakwerken, aan de restauratie-
architect te vragen om ook de gevels in het draaiboek op te nemen. Zo heb je een idee hoe je de volledige 
huid van het gebouw moet onderhouden. 
 
Het modelformulier in bijlage heeft een Excel-formaat. Daarin staan in diverse deelbladen de belangrijkste 
elementen per bouwonderdeel opgesomd. Deze lijst is uitgebreid: het formulier is tegelijkertijd een 
checklist. Overbodige items kan je weghalen. Anderzijds kan je de lijst aanvullen op maat van jouw 
erfgoed. In bepaalde kolommen (bijvoorbeeld de kolom AH - Opmerking) kan je relevante 
objectgebonden informatie opnemen. 

Vanaf kolom L is een logboek voorzien voor drie jaar, dat je eventueel kan uitbreiden met bijkomende 
jaren. Hierin kan je van elke interventie de datum (4 per jaar voorzien, eventueel uit te breiden), de 
uitvoerder, de aangewende materialen/producten en de kostprijs noteren. 

 
 
 
Het modelformulier bevat volgende bladen: 
 
Blad  Readme → een algemene handleiding 
Blad  Admin → adresgegevens van de eigenaar, bouwheer, beheerder, 

subsidiërende overheden, ontwerper, (onder)aannemers … 

                                                           
1 De nummering komt niet overeen, aangezien Monumentenwacht geen vaste nummering meer gebruikt zoals in de oude rapportenstructuur, 
maar werkt met labels om de manier van registreren in situ door de inspecteurs te vereenvoudigen. 
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Blad 1. Daken 
Kolom A: Code → zelfde nummering als in tekstdocument 

Kolom B: Element → het te inspecteren element 
Kolom C: Nazicht → de pathologie: wat moet worden nagezien 
Kolom D: Uitv.  → suggestie wie het nazicht uitvoert (eigenaar, aannemer, 

specialist, eigen technische dienst, lidmaatschap bij 
monumentenwacht, vrijwilligersploeg …) 

Kolom E: Freq.  → de frequentie, bv. tweejaarlijks 
Kolom F: Tijdst. → het tijdstip, bv. in de herfst of na een storm 
Kolom G: Mogelijke gevolgschade → opgave van mogelijke symptomen die wijzen op problemen 
Kolom H: Actie bij gevolgschade → suggestie voor interventie onderhoud/herstel 
Kolom I: Freq. → de frequentie van de ingreep, bv. in geval van ernstige schade: 

dringend, bij schilderwerken: afhankelijk van het verfsysteem 
Kolom J Tijdst. → het tijdstip waarop het onderhoud bij voorkeur wordt 

uitgevoerd 
Kolom K: Technische info → opgave van kleurcodes, baksteenformaten, producten, 

technische fiches ... 
Logboek  → 3 opeenvolgende jaren voorzien, uitbreiden door kopiëren 
Kolom L-O: Datum → datum van uitgevoerde interventie (4 kolommen voorzien) 
Kolom P: Materiaal → aangewende materialen/technieken voor herstel/vervanging 
Kolom Q: Uitvoerder → gegevens van de uitvoerder 
Kolom R: Kostprijs → kostprijs van de inspectie (bij een onderhoudscontract: als 

geheel in 1 post onder te brengen) of werken 
Kolom AG: Link info → verwijzing naar normen, technische voorlichtingen, 

handleidingen ... 
Kolom AH: Opmerking → specifieke gegevens over het element 

Blad 2. Gevels 

Blad 3. Schrijnwerk 

Blad 4. Interieur 

Blad 5. Riolering - Fundering 

Blad 6. Technieken 

Blad 7. Omgevingswerken 

Blad 8. Varia 

 
Je kan elk blad en elke kolom op maat aanpassen, bijvoorbeeld de frequentie en het tijdstip van de 
gewenste inspectie(s), de specifieke aard van het object en de omstandigheden waarin de inspectie(s) 
moet(en) plaatsvinden. De reeds opgegeven acties voor onderhoud en herstel vormen een algemene 
leidraad en kan je per item aanpassen, zeker als het over onderhoudsgevoelige elementen gaat. 
 
Bijzondere monumenten (zoals funerair erfgoed of molens) of specifieke onderdelen van gebouwd 
erfgoed (zoals historische technieken in molens en industrieel erfgoed, cultuurgoederen of orgels) namen 
we niet op in het modelformulier. Uiteraard kan je het formulier waar nodig aanvullen. De 
erfgoedconsulent uit jouw regio kan je hierbij helpen. 
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3 DE INHOUDSTAFEL VAN HET FORMULIER 

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van de belangrijkste bladen uit het modelformulier.  
 
In onderstaande inhoudstafel zijn sommige onderdelen gedetailleerder uitgewerkt dan andere. Het gaat 
om onderdelen die doorgaans het meest aan bod komen in het gemiddelde onderhoudsdraaiboek (dak, 
gevel …). Van de andere onderdelen (technieken, omgevingswerken ...) vermelden we enkel de 
(onder)titels. In het modelformulier namen we alle items uitgebreid op. 
 
In onderstaande inhoudstafel staan enkel de te controleren bouwelementen opgesomd. Wat moet 
worden nagezien (stabiliteit, structuur, afwerking ...), de mogelijke gevolgschade en acties, vind je in detail 
terug in het modelformulier.  
Bij specifieke bouwgehelen, bijvoorbeeld een tuinpaviljoen (7. Varia) of een dakkapel (1. Daken), kan je 
voor de verschillende onderdelen (bedaking, wanden, vloeren, schrijnwerk,...) verwijzen naar de diverse 
bladen. 
 

3.1 DAKEN 

1. DAKEN 

 
1.1. Waterdichtheid 
1.1.1. Dakhuid 
1.1.1.1. Elementen 
1.1.1.1.1. Elementen – Pannen: positie, aantasting, verwering e.d. naargelang het aangewend 

materiaal 
1.1.1.1.2. Elementen - Leien 
1.1.1.1.3. Elementen – Zink 
1.1.1.1.4. Elementen - Lood 
1.1.1.1.5. Elementen - Koper 
1.1.1.1.6. Elementen - Stro / riet 
1.1.1.1.7. Elementen - Bitumineus 
1.1.1.1.8. Elementen - Rubber 
1.1.1.1.9. Elementen - Kunststof 
1.1.1.1.10. Elementen - Golfplaten 
1.1.1.1.11. Elementen - Hout 
1.1.1.2. Onderstructuur 
1.1.1.2.1. Panlatten: houtrot, doorbuigen ... 
1.1.1.2.2. Onderdak: barsten, scheuren, houtrot ... 
1.1.1.3. Dichtingselementen 
1.1.1.3.1. Nokken, noordbomen, kantpannen ... : breuk, barsten ... 
1.1.1.3.2. Slabben en loketten, muurafdekkingen, doorvoeren ... : staat, bevestiging ... 
1.1.1.3.3. Muurafdekkingen: staat, bevestiging ... 
1.1.2. Hemelwaterafvoer 
1.1.2.1. Algemeen: bevuiling ... 
1.1.2.2. Kilgoten, zalingen ... : infiltratie, beschadiging onderstructuur 
1.1.2.3. Tapgaten, spuwers ... : verstoppen afvoer - overlopen goot 
1.1.2.4. Regenafvoerbuizen: infiltratie gevel 
1.1.2.5. Standpijpen: roestvorming, lekkage 
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1.2. Sierelementen 

1.3. Biologische aantasting 

1.4. Beveiliging 

1.5. Dakdoorbrekingen 
1.5.1. Dakkapellen 
1.5.2. Dakruiters – Lantaarns 
1.5.3. Lichtkoepels 
1.5.4. Dakvlakramen 
1.5.5. Schoorstenen 

1.6. Dakschrijnwerk 
1.6.1. Kroonlijsten, bakgoten ... : staat en bevestiging beplanking, klossen, schilderwerk 
1.6.2. Boordplanken, windveren: staat en bevestiging beplanking, schilderwerk 

1.7. Technische uitrustingen 

 
 

3.2 GEVELS 

2. GEVELS 

 
2.1. Structuur 
2.1.1. Metselwerk 
2.1.1.1. Metselwerk – Baksteen 
2.1.1.1.1. Structuur: barstvorming ... 
2.1.1.1.2. Materiaal: aantasting, verwering ... 
2.1.1.1.3. Afwerking: voegwerk ... 
2.1.1.2. Metselwerk – Natuursteen 
2.1.1.2.1. Structuur: barstvorming ... 
2.1.1.2.2. Materiaal: aantasting, verwering ... 
2.1.1.2.3. Afwerking: voegwerk ... 
2.1.2. Beton 
2.1.2.1. Structuur: barsten, loszittende delen en vrijgekomen wapening ... 
2.1.2.2. Materiaal: determinatie van de aarde van de schade 
2.1.2.3. Afwerking: nazicht van de voegen ... 
2.1.3. Hout (vakwerk) 
2.1.3.1. Structuur: voetplaten, (gebinte)stijlen, ankerbalken, schoren, onder- en wandregels 
2.1.3.2. Materiaal: leem- en vitselwerk: barstvorming, verpoedering, hiaten, voegen met de 

houtstructuur 
2.1.3.3. Afwerking: afwerkingslagen (verf, kalei ...) 

2.2. Bekleding 
2.2.1. Keramiek 
2.2.2. Pleisterwerk 
2.2.3. Hout 
2.2.4. Metaal 

2.3. Bijzondere gevelelementen 
2.3.1. Balkons 
2.3.2. Erkers 
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2.3.3. Beeldhouwwerk 
2.3.4. Galmborden 
2.3.5. Trappen 
2.3.6. Beveiliging 

2.4. Afwerkingslagen 
2.4.1. Schilderwerken 
2.4.1.1. Schilderwerken op steen 
2.4.1.2. Schilderwerken op hout 
2.4.1.3. Schilderwerken op pleister 
2.4.2. Cimorné 
2.4.3. Sgraffito 

2.5. Aantasting 
2.5.1. Vervuiling 
2.5.2. Vocht 
2.5.3. Begroeiing 

 
 

3.3 SCHRIJNWERK 

3. SCHRIJNWERK 

 
3.1. Hout  
3.1.1. Materiaal: barsten, kwasten of knoesten, uittreden van hars, houtrot, aantasting ... 
3.1.2. Structuur: verbindingen (toognagels, spleten ...), vaste en opengaande delen 
3.1.3. Werking: opengaande vleugels / dichtingen 

3.2. Staal 
3.2.1. Materiaal: roestvorming 
3.2.2. Structuur: lassen (haarscheuren, breuk ...), vaste en opengaande delen 
3.2.3. Werking: opengaande vleugels / dichtingen 

3.3. Hang- en sluitwerk 
3.3.1. Scharnieren, hengsels ... : werking, oxidatie 
3.3.2. Grendels, pompen, krukken, espagnoletten ... : werking, oxidatie 
3.3.3. Tochtstrips … : toestand, hechting 

3.4. Beglazing - Algemeen 
3.4.1. Materiaal: staat  
3.4.2. Dichtingen: mastiekering (stopverf), glaslatten ... 
3.4.3. Afvoergoten: verstopping condensgaten ... 

3.5. Beglazing - Glas-in-lood 
3.5.1. Panelen: beschadiging ... 
3.5.2. Loodnet: beschadiging ... 
3.5.3. Deklatten, raambruggen 
3.5.4. Condensgoten: afvoer condenswater 
3.5.5. Bescherming: toestand vogelnetten, voorzetglas … 
3.5.6. Dichtingen: voegen met omliggend metsel- of pleisterwerk / staat monelen 

3.6. Bijhorigheden 
3.6.1. Bescherming tegen vandalisme 
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3.6.2. Zonwering - Verduistering 
3.6.2.1. Rolluiken: staat materiaal, bedieningsmechanisme (linten), omkasting (exterieur, interieur, 

tochtdichting) 
3.6.2.2. Vensterluiken / persiennes: staat materiaal en hang- en sluitwerk  

3.7. Schilderwerk 
3.7.1. Uitzicht: vervuiling 
3.7.2. Materiaal: slijtage, veroudering (verpoedering ...), beschadiging 
 
 

3.4 INTERIEUR 

4. INTERIEUR 

 
4.1. Constructies 
4.1.1. Hout - Kapconstructies 
4.1.1.1. Stabiliteit - Algemeen: staat spanten, gordingen, kepers, trekkers ... 
4.1.1.2. Stabiliteit – Smeedwerk: toestand ankers, trekkers en verbindingselementen (bevestiging, 

behandeling ...) 
4.1.1.3. Schade - Aantasting: zwammen, insecten, vogels ... 
4.1.1.4. Toegankelijkheid 
4.1.1.4.1. Materiaal: toestand loopbruggen, ladders … 
4.1.1.4.2. Uitrusting: (nood)verlichting, brandbeveiliging 
4.1.1.5. Gsm-antennes: technische uitrusting (kasten, bekabeling) ... 
4.1.2. Staalconstructies 
4.1.2.1. Stabiliteit: toestand van kolommen, liggers, windverbanden, vakwerken … 
4.1.2.2. Afwerking: behandelingslagen zoals (brandwerende) verf, corrosie 
4.1.3. Baksteenconstructies 
4.1.3.1. Muren 
4.1.3.1.1. Stabiliteit: scheuren en barsten, verzakkingen, scheefstand ... 
4.1.3.1.2. Afwerking: bepleistering, schilderwerk ... 
4.1.3.2. Gewelven 
4.1.3.2.1. Algemeen: scheuren en barsten, verzakkingen, vervormingen, ontbrekende stenen ... 
4.1.3.2.2. Troggewelven: toestand van de draagstructuur (stalen profielen, houten balken ...) 
4.1.4. Betonconstructies 
4.1.4.1. Stabiliteit: de toestand van kolommen, liggers, platen … 
4.1.4.2. Afwerking: cementering, schildering ... 

4.2. Vloeren 
4.2.1. Vloeren – Hout 
4.2.1.1. Afwerking: behandelingslagen 
4.2.1.2. Stabiliteit: draagstructuur moer- (balkkoppen), kinder- en strijkbalken … 
4.2.1.3. Aantasting: aanwezigheid insecten en zwammen 
4.2.1.4. Schade: mechanisch, vocht, slijtage, klimaat ... 
4.2.2. Vloeren – Natuursteen 
4.2.2.1. Afwerking: behandelingslagen 
4.2.2.2. Stabiliteit: draagstructuur (moer- en kinderbalkconstructie, betonvloer, baksteengewelven) 
4.2.2.3. Schade: mechanisch, vocht, slijtage, klimaat ... 
4.2.3. Vloeren – Keramisch / cement 
4.2.3.1. Afwerking: behandelingslagen 
4.2.3.2. Stabiliteit: draagstructuur (moer- en kinderbalkconstructie, betonvloer, baksteengewelven) 
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4.2.3.3. Schade: mechanisch, vocht, slijtage, klimaat ... 
4.2.4. Vloeren – Beton 
4.2.4.1. Afwerking: behandelingslagen  
4.2.4.2. Schade: barsten, scheuren ... 
4.2.5. Vloeren – Terrazzo 
4.2.5.1. Afwerking: behandelingslagen 
4.2.5.2. Schade: mechanisch, slijtage 
4.2.6. Vloeren – Soepele bedekkingen 
4.2.6.1. Vervuiling: vlekken 
4.2.6.2. Schade: mechanisch, vocht, verlijming ... 
4.2.7. Vloeren – Textiel 
4.2.7.1. Vervuiling: vlekken … 
4.2.7.2. Schade: mechanisch, vocht ... 

4.3. Wanden 
4.3.1. Pleisterwerk - Stucwerk 
4.3.1.1. Bevestiging: losgekomen zones 
4.3.1.2. Schade: mechanisch, vocht, condens ... 
4.3.2. Betegeling 
4.3.2.1. Bevestiging: hechting met de ondergrond 
4.3.2.2. Schade: mechanisch, voegwerk 
4.3.3. Hout (lambriseringen …) 
4.3.3.1. Bevestiging: krammen, doken, vernageling ... 
4.3.3.2. Schade: hiaten, breuk, aantasting ... 
4.3.3.3. Afwerking: behandelingslagen 
4.3.4. Behang 
4.3.4.1. Vervuiling: vlekken ... 
4.3.4.2. Schade: mechanisch, vocht ... 
4.3.5. Schrijnwerk 
4.3.5.1. Schrijnwerk – Hout 
4.3.5.1.1. Materiaal: barsten, kwasten of knoesten, uittreden van hars, houtrot, aantasting ... 
4.3.5.1.2. Structuur: verbindingen (toognagels, spleten ...) ... 
4.3.5.1.3. Werking: opengaande vleugels / dichtingen / hang- en sluitwerk ... 
4.3.5.1.4. Afwerking: behandelingslagen 
4.3.5.2. Schrijnwerk – Staal 
4.3.5.2.1. Materiaal: roestvorming ... 
4.3.5.2.2. Structuur: lassen (haarscheuren, breuk ...) vaste en opengaande delen 
4.3.5.2.3. Werking: opengaande vleugels / dichtingen / hang- en sluitwerk 
4.3.5.2.4. Afwerking: behandelingslagen 
4.3.5.3. Trappen 
4.3.5.3.1. Stabiliteit: stevigheid van leuningen, borstweringen 
4.3.5.3.2. Materiaal: toestand treden, tegentreden 
4.3.5.3.3. Afwerking: behandelingslagen 
4.3.6. Schilderwerken 
4.3.6.1. Schilderwerken – Algemeen 
4.3.6.1.1. Schade – Veroudering: verpoederen, afbladderen ... 
4.3.6.1.2. Schade – Vocht: vlekken ... 
4.3.6.2. Schilderwerken - Muurschilderingen 
4.3.6.3. Polychroom beeldhouwwerk (gips, steen of hout) 
4.3.7. Textiel: wandbekleding en gordijnen 
4.3.7.1. Voorkomen: oppervlaktevuil, ingedrongen vervuiling, vlekken 
4.3.7.2. Schade: mechanisch, vocht, biologisch ... 
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4.4. Plafonds 
4.4.1. Hout 
4.4.1.1. Stabiliteit: draagstructuur 
4.4.1.2. Afwerking: beplanking (tussen kinderbalken) ... 
4.4.1.3. Voorkomen: oppervlaktevuil, ingedrongen vervuiling, vlekken, biologische aantasting 
4.4.2. Beton 
4.4.2.1. Stabiliteit: afschilferen, barsten, verzakkingen, betonrot ... 
4.4.2.2. Schadepatroon: afschilferen ... 
4.4.3. Staal 
4.4.3.1. Stabiliteit: verbindingen (lassen, klinknagels ...) 
4.4.3.2. Schadepatroon: roestvorming, afschilferen verflagen ... 
4.4.4. Pleisterwerk - Stucwerk 
4.4.4.1. Bevestiging: barsten, scheuren, losgekomen zones (vlakken, lijstwerk ... ) ... 
4.4.4.2. Schade: vocht, condens ... 

4.5. Kelders 

4.6. Klimaat 

4.7. Biologische schade 

 
 

3.5 RIOLERING - FUNDERING 

5. RIOLERING – FUNDERING 

 
5.1. Riolering 

5.2. Funderingsgerelateerd 

 
 

3.6 TECHNIEKEN 

6. TECHNIEKEN 

 
6.1. Elektriciteit (laagspanning) 

6.2. Centrale verwarming 

6.3. Sanitair 

6.4. Verluchting 

6.5. Brandbeveiliging 

6.6. Inbraakbeveiliging 

6.7. Bliksembeveiliging 
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3.7 OMGEVINGSWERKEN 

7. OMGEVINGSWERKEN 

7.1. Wegenissen 

7.2. Beplantingen 

7.3. Tuin- en parkelementen 

 
 

3.8 VARIA 

8. VARIA (bijvoorbeeld molentechnische werken) 
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4 PRAKTIJKVOORBEELDEN 

Je kan het onderhoudsdraaiboek ook in tekstformaat opmaken, maar je draaiboek zal dan minder 
gedetailleerd zijn. In dit hoofdstuk illustreren we de verschillende formaten aan de hand van twee 
praktijkvoorbeelden. Het eerste voorbeeld is uitgewerkt in tekstformaat. Het tweede voorbeeld is zowel 
in tekst- als in tabelvorm uitgewerkt. 
 

4.1 PAVILJOEN DE NOTELAER – HINGENE  

4.1.1 SITUERING 

 
De eerste restauratiefase (opgeleverd op 08/07/2016) betrof de volledige vervanging en aanpassing van 
de hoofdbedaking (dakstructuur en schrijnwerk, leien, lood- en koperwerk), het opnieuw aanbrengen op 
de koepel van de bekroning en 8 dakvlakramen, en een schouw op de zuidoosthoek. 
De baksteengevels werden teruggebracht in de oorspronkelijke toestand: gedagd en ingekleurd voeg- en 
baksteenmetselwerk. 
De kroonlijst uit blauwe hardsteen van de koepelomgang werd wegens stabiliteitsredenen volledig 
vervangen. 
Qua interieur werden zoldervloeren en de onderliggende plafonds geconsolideerd na geleden 
vochtschade. Van het schrijnwerk werden enkel de luiken hersteld en geschilderd. 
 

4.1.2 ALGEMEEN 

Als leidraad voor het onderhoud: 
• de Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen van het WTCB  
• het Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie  
• het Handboek Bouwgebreken  
• Monumentenwacht Vlaanderen 
• Monumententoezicht Nederland 
• de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

http://www.monumentenwacht.be/publicaties/alle-publicaties/onderhoudsbrochures
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• De syllabi van de WTA-studiedagen 

Dossiergebonden informatie: 

• Restauratieverslag\9_Productfiches - voor de aangewende materialen en producten 
• Restauratieverslag\2_PV_oplevering_relaas_uitvoering\Not_evaluatierelaas: overzicht van de 

manier waarop de werken zijn uitgevoerd 
 

4.1.3 DAK 

Materiaal hoofdaken en koepel: leien 
Oorspronkelijk formaat: 16,5/26 cm 
Nieuw formaat hoofddak: 25/40 met 13 cm overlap 
Nieuw formaat koepel: 18/27 met 13 cm overlap 
Materiaal dak DT en bekleding onderlijst B1, B7 en B8: lood 

De voornaamste oorzaken van schade aan daken en goten en de onderliggende constructies zijn de 
verstopping van regenafvoerkanalen door stof, puin, dode vogels, de beschadiging van de dakbedekking 
door neervallende brokstukken, en verweerde bedekkingsmaterialen. 

Regelmatig nazicht van de dakbedekking: 
• vervangen van beschadigde en vastzetten van losgekomen leien (vooral aan de koepel wegens passage 

bezoekers) 
• nazicht van de dakbekleding uit EPDM van de goot van de koepelomgang (scheuren, perforaties …) 
• nazicht van de loodbekleding van 

o dak DT en bekleding B8, vooral tussen de balusters 
o onderlijst van de balustrades B1 en B7 
o koepelbekroning (DK) met bijzondere aandacht voor de vrij te laten opening tussen de onderring 

om weglopen van het regenwater mogelijk te maken 

Regelmatig nazicht van de regenafvoerkanalen: 
• reinigen van goten (stof, puin, brokstukken van losgekomen gevelelementen …). Daarvoor moeten de 

vloerroosters gedemonteerd worden en voorlopig gestockeerd zodat ze de dak- en gootbekleding en 
de bliksemafleiding niet kunnen beschadigen 

• tapbuizen (verstopping door vuil, puin, dode vogels …) en bladroosters 
• gootbekleding (koper, EPDM) en uitzettingsvoegen op scheurvorming van de naden, beschadiging 

door gevallen stenen … 
• regenafvoerpijpen (naden, aansluiting onderdelen, bevestiging …) 
• de spuwers op de hoeken (bevestiging, beschadiging door vallende takken) 

Regelmatig nazicht van de schouwen, meer bepaald de openingen (vogelnesten). 
Regelmatig nazicht van de aansluitingen dak-gevel en dak-schouwen (slabben en loketten) op loskomen, 
afscheuren, opwaaien … 
Regelmatig nazicht van de dakvlakramen (aansluiting met leien, goten rondom, rubbersluiting …). 
Regelmatig nazicht van de bliksembeveiliging (gaafheid leidingen, klemmen, aarding aan hoekpilasters), 
vooral wat betreft de antennes op de balustrade van de koepelomgang en de leidingen op de roosters 
(wegens passage bezoekers). Controlemetingen naar gelang de aard van het beschermingsniveau 
(NBN EN 62305) 

Voor een vlot bereik van alle goten en daken wordt aangeraden om, op plaatsen waar door passage kans 
bestaat om de leien te beschadigen, een kleine (kippen)ladder te plaatsen. 
Bij herstellingswerken aan de gevels bovendaks wordt aangeraden de leien tegen beschadiging te 
beveiligen d.m.v. platen met tussenvoeging van een laag halfhard isolatiemateriaal. 
 

http://wta-international.org/gruppen/wta-nederland-vlaanderen/studiedagen-en-syllabi/downloads/
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4.1.4 GEVELS 

4.1.4.1 Schrijnwerk 
Regelmatig nazicht van het schrijnwerk (bakgoten, boordplanken, kroonlijsten, sierlijsten, deuren, ramen, 
balusters, luiken). 
 
Regelmatige inspectie: 
Werking van opengaande vleugels, nazicht scharnieren en sloten (smeren), toestand beglazing … 
Aanvullen en herstellen van geërodeerde mastiekering om aantasting van het onderliggende hout te 
voorkomen. 
Een goede binnenventilatie voorkomt condensatie op het schrijnwerk en vooral op de beglazing. 
Controleer of de condensgoten in de onderregels en de condensgaatjes vrij van stof en vuil zijn om de 
afvoer van het condenswater niet verhinderen. 
 

Schilderwerken: 
Regelmatig nazicht van het schilderwerk van het schrijnwerk (bakgoten, boordplanken, deuren, ramen). 

Tweejaarlijkse schoonmaak: 
Als er veel vuil (dat op zijn beurt ander vuil en stof aantrekt) op het schilderwerk zit, heeft de zon meer 
kans om het schilderwerk kapot te branden. Wanneer dit schoon is, weerkaatst de zon in de verflagen en 
verbrandt het niet. Maak het schilderwerk minimaal 2 keer per jaar schoon met een vochtige doek. 
Gebruik hierbij hard of gedistilleerd water om hardnekkige vlekken te verwijderen. Daarin zitten namelijk 
geen zuren en mineralen die de verf aantasten of laten verkleuren. Vergeet bij het schoonmaken vooral 
niet de bovenkant van het houtwerk van ramen en deuren waar vaak vuil blijft zitten. 

Tweejaarlijkse inspectie: 
• overgangen tussen liggend en staand houtwerk 
• onderkanten van hout en multiplex 
• verbindingen, toognagels 
• barsten, kwasten of knoesten 
• glasafdichting (stopverf) 

Deze plekken zijn namelijk het gevoeligst voor aftakeling. 
Het schilderwerk is aan onderhoud toe als de verf poedert, niet genoeg hecht of als de verf barsten heeft. 
Indien meer dan een kwart van de verf van een oppervlak gebarsten is, kan de verf beter helemaal 
opnieuw aangebracht worden. Grote beschadigingen, zoals houtrot, zijn dicht te maken met vulmiddel en 
een plamuurmes. Kleine naadjes zijn te dichten met acrylaatkit. Herschilderen om de 6 jaar. 
 
Kleurstelling alkydharsverf: 
• Luiken, kroonlijst, boogvelden: NCS S 2000-N 
• Balusters: NCS S 4000-N 
 

4.1.4.2 Metselwerk 

4.1.4.2.1 Materiaal 
Zandsteen 
• Regelmatig nazicht op loszittende elementen 
• Eventueel verwijderen van klimop die zich tussen de stenen kan wringen 
• Nazicht voegwerk om infiltratie regenwater te vermijden 

Witsteen 

• Nazicht van het metselwerk op barsten, loszittende delen, gecorrodeerde ankers en doken e.d. 
• Nazicht toestand horizontale elementen onder kroonlijst op barstvorming 

http://wordpress.skydreams.com/schilder-be/schilderwerken/


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 20 Beheer en onderhoud in het restauratie- of eindverslag 25.04.2019 

• Nazicht loodbekleding lijstwerk gevel 

Blauwe hardsteen 

• Nazicht van de elementen op degradatie van de barsten en met restauratiemortel herstelde delen 
• Nazicht toestand bestaande doken op roestvorming, loskomen … 

4.1.4.2.2 Schilderwerken baksteenimitatie 
Kleurstelling silicaatverf: 
• Baksteen: NCS S 3050-Y80R (benaderend) 

Formule silicaatverf   

SF B16-00239 Formule in AX Formule in ml 

Silicaatverf basis X 470 ml 470 

R1W 170 shots 26.18 ml 

W1W 25 shots 3.85 ml 

Z1W 31 shots  

• Voeg: NCS S 0502-Y 
• Hoekobelisken: NCS S 7000-N 

Herschilderen: frequentie niet gekend. 

4.1.4.2.3 Voegwerken 
Controle op losgekomen voegen en/of stenen waardoor kans op waterinfiltratie. 
Samenstelling voegwerk witsteen: 
• 1 deel natuurlijke hydraulische kalk NHL2 (Böhm) 
• 3 delen scherp zand 
 

4.1.5 INTERIEUR 

4.1.5.1 Zolders 
Naar aanleiding van de vochtschade aan de onderliggende plafonds is in de lokalen 302 en 303 de 
vloerbekleding verwijderd. Beide plafonds zijn van boven af geconsolideerd, en aan de onderzijde 
voorbereid voor een definitieve restauratie. Dit na behandeling van de bestaande roosteringen. 
In lokaal 303 waren de balken significant doorgezakt. Ter verbetering van de draagkracht werden extra 
balken aangebracht. In lokaal 302 was dit niet mogelijk wegens de aanwezigheid van 2 trekstangen dwars 
over de richting van de balken. Bij definitieve afwerking van de vloeropbouw en daaropvolgende belasting 
dient dus rekening gehouden te worden met de draagkracht van deze vloeren (zie advies 
stabiliteitsingenieur Restauratieverslag\Technieken\Stabiliteit) 

Op de vloeren van beide zolders zijn voorlopig platen, los gelegd, aangebracht. Daardoor is het mogelijk 
om in een volgende fase elektriciteitsleidingen aan te brengen of te vernieuwen, en te isoleren. Nieuwe 
vloerplaten zijn bij voorkeur van het type tand-en-groef en worden gelijmd en gevezen. 

De bepleistering van beide lokalen werd volledig verwijderd (o.a. plaatselijk wegens zwamaantasting). 
Daardoor liggen de elektriciteitsleidingen bloot. Tijdens de werken zijn de bestaande circuits beveiligd via 
de contactdozen. Toch is het raadzaam om de huidige toestand te laten nazien en uit te meten. 
De zolders zijn geïsoleerd en voorzien van een dampscherm. Er dient op toegezien dat dit bij eventuele 
werkzaamheden op de zolders onder geen beding beschadigd wordt. 

Regelmatig nazicht van: 
• het dampscherm, vooral aan de dakvoet, op lekken … 
• de elektriciteitsleidingen en armaturen. Stof verwijderen om kortsluiting te vermijden 
• de dakstructuur op aantasting door insecten, zwammen … 

 

https://www.petersteen.be/hydraulische-kalk/boehm-nhl2-detail
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4.1.5.2 Koepel 
Het bouwteam merkt op dat de huidige balustrade te laag is volgens de huidige normen en tussenafstand 
van de balusters te groot. Voorgesteld wordt om het bestaande raster (bestaande uit wapeningsstaal) in 
de vloeropening te verdubbelen d.m.v. een net van staalkabels bevestigd aan de balusters (voorstel zie 
werfverslag 51). 
Ook hier werden de bestaande leidingen (elektriciteit en beveiliging) maximaal behouden tijdens de 
werken. Deze zijn opnieuw te bevestigen na nazicht en eventuele aanpassing (nieuwe armaturen). 
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4.2 SINT-MARTINUSKERK fase 4 – AALST  

4.2.1 SITUERING 

 

 
De vierde restauratiefase (opgeleverd op 28/09/2016) betrof het bouwfysisch in orde stellen van de gevels 
en de glasramen van het koor en de oostelijke gevel van het zuidelijk transept. Van de kooromgang, de 
twee straalkapellen en de sacristie kwamen de daken daar nog bij. Dit hield in vervanging of herstel van 
natuurstenen parement, lijst- en beeldhouwwerk, glasramen, gevelreiniging, daken, slabben en lokketten 
en regenafvoer, en tenslotte bliksembeveiliging. De bouwvolumes bleven ongewijzigd. 
 

4.2.2 ALGEMEEN 

Als leidraad voor het onderhoud: 
• de Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen van het WTCB  
• het Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie  
• het Handboek Bouwgebreken  
• Monumentenwacht Vlaanderen 
• Monumententoezicht Nederland 
• de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
• De syllabi van de WTA-studiedagen 

Dossier gebonden informatie: 

• Restauratieverslag\9_Productfiches - voor de aangewende materialen en producten 
• Restauratieverslag\2_PV_oplevering_relaas_uitvoering\Aalst4_P1_evaluatierelaas: overzicht van 

de manier waarop de werken zijn uitgevoerd 
 

http://www.monumentenwacht.be/publicaties/alle-publicaties/onderhoudsbrochures
http://wta-international.org/gruppen/wta-nederland-vlaanderen/studiedagen-en-syllabi/downloads/
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4.2.3 INBRAAK 

Op 08/12/2016 werd tijdens een plaatsbezoek vastgesteld dat onbekenden op het platte dak P2 geraakt 
zijn via de trapleuning en regenpijp aan steunbeer SB 13. Daarbij werden beschadigingen vastgesteld aan 
de bliksemgeleiding, regenafvoeren en leien op de daken 1, 7, 8 en 9, en binnengoten 3 en 4. Van dakkapel 
A was de nok afgeschoven en de deur geforceerd (poging tot inbraak, niet gelukt). 
Het poortje in het hekwerk moet steeds gesloten zijn. 
• Regelmatig nazicht van deuren (zowel hekwerk (poort), gelijkvloers als die van de dakkapellen) 
• Regelmatig nazicht van alle plaatsen die een mogelijkheid bieden tot het betreden van de daken 
• Regelmatig nazicht van de koepel van de sacristie (rooster interieur - beschermingskorf exterieur) 
 

4.2.4 DAKEN 

De voornaamste oorzaak van schade is de verstopping van regenafvoerkanalen door stof, puin, dode 
vogels en de beschadiging van de dakbedekking door neervallende brokstukken, en verweerde 
bedekkingsmaterialen. 

Regelmatig nazicht van de dakbedekking: 
• vervangen van beschadigde of herplaatsen van losgekomen leien (Cupa 4 – 27 x 18 cm) 
• nazicht van slabben en loketten op verzakken, opwaaien, scheuren ... 
• nazicht van natuurstenen nokken (op afschuiven, barstvorming, erosie) 
• nazicht van de verzinkte of loden pirons en andere sierelementen 
• nazicht van de dakbekleding uit EPDM, lood (perforaties …) … 
Regelmatig nazicht van de regenafvoerkanalen (interieur en exterieur): 
• reinigen van (binnen)goten (stof, puin, brokstukken van losgekomen gevelelementen …) 
• nazicht van tapbuizen (verstopping door vuil, puin, dode vogels …) en staat bladroosters 
• nazicht van de gootbekleding (lood, zink, EPDM) en uitzettingsvoegen op scheurvorming van de 

lasnaden, beschadiging door gevallen stenen … 
• nazicht van de regenafvoerpijpen (naden, bevestiging, bochten …) 
 
Regelmatig nazicht van de dakvlakramen, koepels … op lekkage. 
Regelmatig nazicht van de bliksembeveiliging (gaafheid leidingen, klemmen, aarding) – controlemetingen 
naar gelang de aard van het beschermingsniveau (NBN EN 62305). 

Voor een vlot bereik van alle goten en daken wordt aangeraden om, op plaatsen waar door passage kans 
bestaat om de leien te beschadigen, een kleine (kippen)ladder te plaatsen. Zo bijvoorbeeld op dak 8 aan 
steunbeer 10 om naar de binnengoot 4 te gaan. 
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4.2.5 GEVELS 

4.2.5.1 Schrijnwerk 

Regelmatig nazicht van het schrijnwerk (bakgoten, boordplanken, deuren, ramen, luiken). 
 
Regelmatige inspectie: 
Werking van opengaande vleugels, nazicht scharnieren en sloten (smeren), toestand beglazing … 
Aanvullen en herstellen van geërodeerde mastiekering (stopverf) om aantasting onderliggende hout te 
voorkomen. 
Een goede binnenventilatie voorkomt condensatie op het schrijnwerk en vooral op de beglazing. 
Controleer of de condensgoten in de onderregels en de condensgaatjes vrij van stof en vuil zijn om de 
afvoer van het condenswater niet verhinderen. 

4.2.5.1.1 Schilderwerken 
Regelmatig nazicht van het schilderwerk van het schrijnwerk (bakgoten, boordplanken, deuren, ramen). 
 
Tweejaarlijkse schoonmaak: 
Als er veel vuil (dat op zijn beurt ander vuil en stof aantrekt) op het schilderwerk zit, heeft de zon meer 
kans om het schilderwerk kapot te branden. Wanneer dit schoon is, weerkaatst de zon in de verflagen en 
verbrandt het niet. Maak het schilderwerk minimaal 2 keer per jaar schoon met een vochtige doek. 
Gebruik hierbij hard of gedistilleerd water om hardnekkige vlekken te verwijderen. Daarin zitten namelijk 
geen zuren en mineralen die de verf aantasten of laten verkleuren. Vergeet bij het schoonmaken vooral 
niet de bovenkant van het houtwerk van ramen en deuren waar vaak vuil blijft zitten. 

Tweejaarlijkse inspectie: 
• overgangen tussen liggend en staand houtwerk 
• onderkanten van hout en multiplex 
• verbindingen, toognagels 
• barsten, kwasten of knoesten 
• glasafdichting (stopverf) 
Deze plekken zijn namelijk het gevoeligst voor aftakeling. 

Het schilderwerk is aan onderhoud toe als de verf poedert, niet genoeg hecht of als de verf barsten heeft. 
Indien meer dan een kwart van de verf van een oppervlak gebarsten is, kan de verf beter helemaal 
opnieuw aangebracht worden. Grote beschadigingen, zoals houtrot, zijn dicht te maken met vulmiddel en 
een plamuurmes. Kleine naadjes zijn te dichten met acrylaatkit. 

Kleurstelling alkydharsverf: 
Ramen, deuren, boordplanken: NCS S4550-Y80R (zgn. ossenbloed). 
Herschilderen om de 6 jaar. 

4.2.5.1.2 Beveiliging 
Regelmatig nazicht van de beveiligingsnetten van de ramen op scheuren, losgekomen bevestigingen … 
Regelmatig nazicht van ramen, deuren en luiken (scharnieren, sloten …) 
Uitrusten indien nodig van de deuren van de dakkapellen aan de binnenzijde met grendels om te 
vermijden dat men zich vanuit de goten toegang kan verschaffen tot de zolder (bv. in het geval van de 
zolder van de sacristie n.a.v. de inbraakpoging). 

4.2.5.2 Glasramen 
• Nazicht op beschadiging van brandglas en het loodwerk (bv. door gegooide voorwerpen, inslag van 

vogels …) 
• Nazicht van de mastiekering (stopverf) van de raambruggen, loodlijsten … 
• Nazicht van de afvoer van de condensgaten aan de voet van de ramen 

http://wordpress.skydreams.com/schilder-be/schilderwerken/
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• Nazicht van het voegwerk aan monelen en gaaswerk 
Dit kan gebeuren van uit de goten, met een verrekijker of een drone. 

4.2.5.3 Metselwerk 

4.2.5.3.1 Materiaal 
Witsteen: 
• Nazicht van het gevelmetselwerk op barsten, loszittende delen, gecorrodeerde ankers en doken … 
• Nazicht pinakels, beeldhouwwerk en ornamenten 
• Nazicht toestand bestaande doken op roestvorming, loskomen … 

Blauwe hardsteen: 
• Nazicht van de elementen op degradatie van de bestaande barsten en met restauratiemortel herstelde 

delen (i.h.b. sokkel smeedijzeren hekwerk) 
• Nazicht toestand bestaande doken op roestvorming, loskomen … 

4.2.5.3.2 Voegwerken 
Controle op losgekomen voegen en/of stenen waardoor kans op waterinfiltratie. 
Samenstelling voegwerk witsteen: 
• 3 delen zand  
• 0,5 delen zavel  
• 1,5 delen hydraulische kalk  
• 0,25 delen cement (half witte en half grijze)  

4.2.5.4 Smeedwerk 

Ankers: 
• Nazicht op gaafheid schilderwerk, eventuele roestvorming. 
• Nazicht van de spieën waarmee de schieter vastzit in het oog van de veer. 
 
Hekwerk: 
• Nazicht op gaafheid schilderwerk, eventuele roestvorming. 
• Controle van de contactvlakken met de sokkel op roestvorming ter plekke van het opgieten met lood. 
• Nazicht op ontbrekende of afgebroken sierelementen (pinnen, krullen …) 
 

4.2.6 ZOLDERS 

Regelmatig nazicht van de binnengoten op verstopping, hechting van het gaaswerk … 
Regelmatig nazicht van de bebording, vooral aan de dakvoet, op vochtvlekken die kunnen wijzen op een 
lek in de dakbedekking of gootbekleding … 
Regelmatig nazicht van de elektriciteitsleidingen en armaturen. Stof verwijderen om kortsluiting te 
vermijden. 
Nazicht van de staat van de loopbruggen (plankenvloer, leuning). 
Nazicht van de dakstructuur op aantasting door insecten, zwammen … 
Nazicht van de vogelweringen op verluchtingsopeningen en regenwaterdoorvoeren. 
Verwijderen van levende of dode duiven. 
Controle van het hang- en vooral sluitwerk van deuren die naar de (binnen)goten leiden. 
 
 

4.2.7 OMGEVING 

Regelmatig verwijderen van vuilnis dat over de hekken wordt gegooid. 
Regelmatig egaliseren van de dolomietverharding. 
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Regelmatig verwijderen van het onkruid in de dolomietverharding. 
Indien nodig bijsnoeien van bomen om te vermijden dat de takken de beveiligingsnetten van de ramen 
beschadigen. 
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BEHEER EN ONDERHOUD Sint-Martinuskerk Aalst - Restauratiewerken - fase 4
1. Daken

D dakwerker co continu
E eigenaar dr dringend
E/B eigenaar, afhankelijk van bereikbaarheid okt op korte termijn
MoWa Monumentenwacht
S schrijnwerker
SP specialist
T timmerman

xJ om de x jaar
xM om de x maand
beg bij elk gebruik
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nS na storm
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1 Daken Veiligheid en toegankelijkheid van
zolders, kapruimtes, daken en goten

1.1 Waterdichtheid

1.1.1 Dakhuid MoWa + E + E/B
1.1.1.1.2 elementen - leien daken sacristie, zijkoor en straalkapellen
1.1.1.1.2.1 positie hechting (afgeschoven), opgewaaid,... 6M L&H/nS infiltratie, beschadiging draagstructuur terug plaatsen, ev. vervangen dr Cupa 4 - 27 x 18 cm x x TV 219 Dakbedekkingen met leien 

(WTCB)
1.1.1.1.2.2 leihaken en vernageling staat loskomen leien vervangen door rvs okt H
1.1.1.1.2.3 aantasting - beschadiging barsten, scheuren, perforaties, ... 1J L infiltratie, beschadiging draagstructuur vervangen / indien asbesthoudend: erkende 

asbestverwijderaar
dr x

1.1.1.1.2.4 aantasting - verwering verpulvering, afschilfering, putcorrosie ... 1J L lekkage aanbrengen op vezelcementleien van een 
coating (uitstel van vernieuwing) - rekenging 
houden met dampdoorlatendheid

okt / 1J-10J x

1.1.1.1.4 elementen - lood buitenomloop gevel O transept Z trapstructuur
1.1.1.1.4.1 positie hechting (afgeschoven), opgewaaid, staat roeflatten, klangen, 

openstaande fels- en lasnaden,...
D 1J L infiltratie, beschadiging draagstructuur terug plaatsen/herstel dr x

1.1.1.1.4.2 aantasting - beschadiging barsten, scheuren D 2J infiltratie, beschadiging draagstructuur vervangen/herstellen okt x
1.1.1.1.4.3 aantasting - verwering hol- en bolstand, plooivorming, puntslijtage, putcorrosie (aantasting door 

zuren, bitumen),...
D 2J lekkage monitoren 1J H x

1.1.1.1.4.4 aantasting - corrosie Uitwendig: vermijd galvanische koppels
Inwendig: indien geventileerde onderzijde nazicht aan- en 
afvoeropeningen

MoWa 2J degradatie voorzien van een isolator en een luchtspouw 
tussen het lood en de drager

okt x

1.1.1.1.8 elementen - rubber plat dak P1, 2 en 3 Resitrix epdm TV 215 Het platte dak (WTCB)
1.1.1.1.8.1 positie vlakheid, spanning (vooral aan doorvoeren en opstanden) D 1J L infiltratie, scheurvorming herstellen dr x
1.1.1.1.8.2 aantasting - beschadiging scheuren, perforaties D 1J L infiltratie, beschadiging isolatie en draagstructuur herstellen/vervangen dr x
1.1.1.1.8.3 aantasting - verwering verlies van elasticiteit D 1J L lekkage monitoren waterdichting 1J H x
1.1.1.1.8.5 dakrandafwerking aansluiting met boordplank van profielen, kralen,... D 1J L infiltratie, aantasting dakschrijnwerk en gevel herstel okt x

1.1.1.2 Onderstructuur
1.1.1.2.2 onderdak
1.1.1.2.2.2 onderdak - bebording houtrot, aantasting door houtborende insecten - controle van op zolders, 

vooral aan dakvoet ((binnen)goten)
D 1J kans op doorzakken bij betreden herstellen, behandelen dr x

1.1.1.3 Dichtingselementen
1.1.1.3.1 nokken(/noordbomen/kantpannen,...)
1.1.3.1.1.2 nokken - natuursteen staat (barsten, breuk), aanstrijkmortel (lacunes, barsten), voegen, 

bevestiging (nagels, vijzen, klemmen - corrosie)
1-2J L&H infiltratie, beschadiging nokstructuur herstellen/vervangen dr Massangis Roche 

Claire nuacée
x

1.1.1.3.2 slabben en loketten
1.1.1.3.2.1 slabben (muurvoeten, noordbomen, 

windveren,...)
staat van lood/zink/..., bevestiging E/B 2J L&H infiltratie door afzakken herstellen/vervangen - aankloppen lood, terug 

invlechten
dr x

1.1.1.3.2.2 loketten staat van lood/zink/..., bevestiging aan opgaande muren, schouwen E/B 2J L&H infiltratie door opwaaien, afzakken herstellen/vervangen - aankloppen lood dr x
1.1.1.3.3 muurafdekkingen
1.1.1.3.3.1 muurafdekkingen - natuursteen staat (barsten, ...),  bevestiging (aanstrijkmortel, vernageling), voegen D 2J L gevaar voor afschuiven, infiltratie herstellen/vervangen okt x
1.1.1.3.4 doorvoeren (verluchtingspijpen,...) staat slabben, aansluiting dakhuid 2J L infiltratie herstellen/vervangen dec x

1.1.2 Hemelwaterafvoer VM Zink Onderhoud van hemelwaterafvoer 
(MoWa)

1.1.2.1 Algemeen bevuiling E/B 3M L&H verstoppen afvoeren verwijderen alle vuil dr x x x
1.1.2.2 (kil)goten, zalingen,... bevestiging, scheuren, barsten door gevallen dak- of gevelelementen, 

losgekomen soldeernaden, staat uitzettingsvoegen, erosie naargelang 
materiaalsoort (puntslijtage, putcorrosie, elektrolyse,...)

E 2J L&H infiltratie, beschadiging onderstuctuur herstellen/vervangen zink x

1.1.2.3 tapgaten, spuwers, vergaarbakken aansluiting met gootbodem, aanwezigheid van bolroosters - aangeslibd 
vuil

E 1J verstoppen afvoer - overlopen goot herstel, voorzien bolrooster van aangepaste dia dr zink x

1.1.2.4 regenafvoerbuizen scheuren, bevestigingen (afgezakt door losgekomen bevestigingen) E 1J infiltratie gevel herstellen/vervangen okt zink x
1.1.2.5 standpijpen bevestiging, staat (schilderwerk), aansluiting rwa en riolering E 2J roestvorming, lekkage herstellen okt zink x

1.2 Sierelementen
1.2.2 pirons staat (roestvorming), bevestiging, dakaansluiting (loodrok) MoWa 2J aantasting, gevaar voor loskomen, infiltratie herstellen/vervangen - aandrijven loodrok okt lood, verzinkt koper x

1.3 Biologische aantasting
1.3.1 Begroeiing
1.3.1.1 begroeiing - algen E/B 2J Z&W aantasting door zuren  (i.h.b. vezelcementleien) benevelen met biocide 5J Z x
1.3.1.2 begroeiing - mossen groei in voegen tussen elementen E/B 2J Z&W cappilaire opzuiging, aantasting door zuren (i.h.b. manueel of onder druk verwijderen, benevelen 5J Z&W x
1.3.2 Gevogelte Dieren in en op gebouwen  - vogels 

(MoWA)
1.3.2.1 duivenweringen
1.3.2.1.2 netten bevestiging, scheuren D 2J mogelijkheid tot toegang zolders herstel dr x x

1.4 Beveiliging
1.4.1 Bliksembeveiliging Heleblitz NBN EN 62305
1.4.1.1 opvangelementen, daalleidingen, 

bevestigingsmiddelen,... 
staat, hechting SP 2J na 

blikse
minsla

mogelijke onderbreking waardoor niet functioneren installatie herbevestiging / herstel / vervanging dr x

1/2 geprint 26/11/2018
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1.4.1.2 attesten controlemeting naar gelang de aard van het beschermingsniveau SP 1J aansprakelijkheid/verzekering aanvragen / controle aarding,... x

1.4.2 Toegankelijkheid Veiligheid en toegankelikheid van 

zolders, kapruimtes, daken en goten 

(MoWA)

1.4.2.1 ladderhaken staat (corrosie), bevestiging, loodrok ... MoWa 2J/beg ivm veiligheid inspectie/onderhoud herstellen/vervangen/behandelen dr Bové type 2 x

1.4.2.2 ladders, borstweringen, ... ladder naar P3 → staat (corrosie), bevestiging, schilderwerk MoWa beg ivm veiligheid inspectie/onderhoud herstellen/vervangen/behandelen dr x

1.4.2.3 kippenladders staat (houtrot) MoWa beg ivm veiligheid inspectie/onderhoud herstellen/vervangen/behandelen dr x

1.4.3 Bescherming Beschermkorf over koepel P1 → staat gaas (impact  vallende stenen), 

positie (boog richting blinde muren)

D J inslag op koepel, projectie op glasraam SR12 herstel / vervanging x

1.5 Dakdoorbrekingen

1.5.1 Dakkapellen

1.5.1.1 stabiliteit opbouw, verbinding met raveelconstructie dak (interieur), ... MoWa 2J degradatie constructie, infiltratie herstellen dr x

1.5.1.2 materiaal staat volgens type (hout, beton,...) MoWa 2J degradatie herstellen/vervangen/behandelen dr x

1.5.1.3 bekleding/waterdichting staat volgens type (pannen, leien, metaal,...), aansluiting met dak 

(waterdichting - slabben en loketten)

MoWa 1J lekkage herstellen/vervangen dr x

1.5.1.4 schrijnwerk staat (materiaal en afwerkingslagen), werking (hang- en sluitwerk), 

beglazing

MoWa 1J infiltratie, degradatie herstellen/vervangen/behandelen 

(schilderen,...)

1J Capalac TriMaXX 

Primer/Satin (Caparol)

NCS S4550-Y80R

x

1.5.3 Lichtkoepels P1

1.5.3.1 stabiliteit opbouw, verbinding met raveelconstructie dak, ... D 1-2J degradatie constructie, infiltratie herstellen dr Skylux x

1.5.3.2 materiaal staat volgens type (hout, staal,...) D 1J degradatie herstellen/vervangen/behandelen dr polycarbonaat x

1.5.3.3 bekleding/waterdichting aansluiting met dakbekleding (opstanden) D 1J lekkage herstellen/vervangen dr x

1.5.3.4 schrijnwerk beglazing (barsten, hiaten), dichtingen D 1J infiltratie, degradatie herstellen/vervangen/behandelen x

1.5.4 Dakvlakramen D3 (luik), D34, 35 en 54 (ramen) VM Zink

1.5.4.1 stabiliteit opbouw, verbinding met raveelconstructie dak, ... D 1-2J infiltratie herstellen dr x

1.5.4.2 materiaal staat volgens type (hout, staal, gietijzer, zink,...) D 1J degradatie (houtrot, corrosie,...) herstellen/vervangen/behandelen dr x

1.5.4.3 bekleding/waterdichting materiaal (zink,...), aansluiting met dakbekleding (opstanden) D 1J infiltratie, degradatie herstellen/vervangen dr x

1.5.4.4 schrijnwerk staat (materiaal en afwerkingslagen), beglazing (barsten, hiaten), 

dichtingen (mastiekering)

D 1J infiltratie, degradatie herstellen/vervangen/behandelen (schilderen,...) x

1.5.5 Schoorstenen D8

1.5.5.1 stabiliteit scheurvorming, scheefstand D 1-2J instortingsgevaar, beschadiging onderliggende 

constructiedelen

herstellen dr x

1.5.5.2 materiaal staat elementen (bak- of natuursteensteen), voegwerk, smeedijzeren 

banden en ankers,...

D 1J degradatie, infiltratie herstellen/vervangen/behandelen dr x

1.5.5.3 waterdichting slabben en loketten, zalingen, staat dekstenen,... D 1J infiltratie, degradatie dakstructuur herstellen/vervangen/behandelen dr

1.5.5.4 reiniging toestand pijp D 2J teeraanslag, slecht functioneren schouw herstellen/vervangen/behandelen H x

1.6 Dakschrijnwerk

1.6.1 Kroonlijsten, bakgoten staat en bevestiging beplanking, klossen, schilderwerk 3-5J afbladeren verf, infiltratie hout, aantasting herstellen/vervangen/behandelen 

(schilderen,...)

NCS S4550-Y80R

Sigma Amarol Triol - 

zijdeglans

1.6.2 Boordplanken, windveren staat en bevestiging beplanking, schilderwerk 3-5J afbladeren verf, infiltratie hout, aantasting herstellen/vervangen/behandelen 

(schilderen,...)

NCS S4550-Y80R

Sigma Amarol Triol - 

zijdeglans

TOTAAL 0,00

dergelijke items kunnen worden opgeplitst in hun samenstellende 

elementen (dak, gevel, schrijnwerk e.d.)

2/2 geprint 29/10/2018
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2. Gevels
D dakwerker co continu

E eigenaar dr dringend

E/B eigenaar, afhankelijk van bereikbaarheid okt op korte termijn
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2 Gevels

2.1 Structuur

2.1.1 Metselwerk

2.1.1.1 Metselwerk - baksteen (gekaleide) schouw D8

2.1.1.1.1 Structuur barsten, scheuren MoWA 2J infiltratie, degradatie + stabiliteitsproblemen, instorting herstel door inboeten met zelfde stelmortel (al 

dan niet met wapening),... na bepalen van de 

oorzaak (verzakking ondergrond, 

overbelasting (fundering),..),...

dr x Versterking van funderingen en 

monumenten in verband met 

bewegingen in de ondergrond (WTA)

2.1.1.1.2 Materiaal ontbrekende of aangetaste (verpulvering, erosie, 

vorstschade,...) elementen

MoWA 2J infiltratie, degradatie herstel door vervangen individuele stenen,..

formaat en verband handhaven, rekening 

houdend met samenstelling originele stelmortel

okt x

2.1.1.1.3 Afwerking voegwerk (verpoedering, vorstschade) MoWA 2J infiltratie, vorstschade herstel voegwerk, rekening houdend met 

samenstelling originele mortel en capillariteit 

baksteen

okt vorstvrij x Onderhoud en herstel van voegen in

historisch metselwerk

2.1.1.2 Metselwerk - natuursteen Massangis Roche 

Claire nuacée

2.1.1.2.1 Structuur barsten, scheuren MoWA 2J infiltratie, degradatie + stabiliteitsproblemen herstel door inboeten met zelfde stelmortel (al 

dan niet met wapening),... na bepalen van de 

oorzaak (verzakking ondergrond, 

overbelasting (fundering),..),...

dr x Natuursteenvisie (RCE)

2.1.1.2.2 Materiaal ontbrekende of aangetaste (verpulvering, erosie, 

vorstschade,...) elementen

MoWA 2J infiltratie, degradatie herstel door herbruik (omkeren) of vervanging 

(zelfde afwerking bv. frijnslag) of herstel met 

minerale mortel, formaat en verband 

handhaven, rekening houden met 

samenstelling originele stelmortel

okt x

2.1.1.2.3 Afwerking voegwerk (verpoedering, vorstschade) infiltratie, vorstschade herstel voegwerk, rekening houdend met 

samenstelling originele mortel en capillariteit 

natuursteen

okt voegmortel:

- 3 delen zand 

- 0,5 delen zavel 

- 1,5 delen hydraulische 

kalk 

 - 0,25 delen cement 

(half witte en half grijze)

2.3 Bijzondere gevelelementen

2.3.3 Beeldhouwwerk gevel O transept Z

2.3.3.1 Stabiliteit bevestiging aan gevel (ankers, doken,...) MoWA 2J instortingsgevaar herstel/vervanging smeedijzeren doken e.d. 

door rvs

dr x

2.3.3.2 Structuur staat materiaal (natuur- of kunststeen, brons, 

koper,...):barsten, scheuren, open (las)naden,...

MoWA 2J infiltratie herstel volgens aard/vervanging okt x

2.3.3.3 Afwerking verflagen MoWA 2J degradatie behandeling volgens aard ondergrond okt x

2.3.6 Beveiliging

2.3.6.1 Traliewerk dievenijzers,...: staat materiaal (smeedijzer, ...), bevestiging 

aan gevel (doken,...), schilderwerk

MoWA 2J kans op inbraak herstel door vakman okt x

2.4 Afwerkingslagen

2.4.1 Schilderwerken TV 249 Leidraad voor de goede 

uitvoering van schilderwerken (WTCB)

2.4.1.1 Schilderwerken op steen → schouw D8 verpoedering, afbladderen, vochtbelasting ondergrond 1J degradatie onderstructuur Herschilderen: wachttijd in acht nemen na 

eventueel herstel ondergrond (droging) → 

frequentie naargelang de ondergrond en 

aangewend systeem (kalk-, silicaat- of 

olieverf).

Verfsysteem compatibel met de aanwezige 

afwerkingslagen

okt Kalei Liscio 2 (Rewah) x

2.5 Aantasting

2.5.1 Vervuiling

2.5.1.1 Structuur defecten die vervuiling veroorzaken: verstopte 

regenafvoeren, overlopende goten, ontbrekende voegen of 

beschadiging van lijstwerk

2J infiltratie, degradatie nazicht en herstel betreffende elementen okt x

2.5.1.2 Factoren determineren van de aard van de vervuiling: omgevings-, 

materiaalkundige en architecturale factoren

2J degradatie Reiniging enkel indien noodzakelijk (bv. 

verwijderen graffiti) → aantasting van de 

oppervlaktelaag dient vermeden te worden 

okt x

2.5.2 Vocht x TV 252 Vocht in gebouwen : 

Bijzonderheden van opstijgend vocht 

(WTCB)

2.5.2.1 Opstijgend vocht muurvoet binnen en buiten 1J W degradatie afwerkingslagen binnen en buiten bepaling oorzaak, injectie - vermijd 

hydrofobering

x Optrekkend grondvocht (WTA)

2.5.2.2 Regendoorslag staat muur (barsten, haarscheuren, voegwerk,...) 

vlekvorming interieur

1J W degradatie afwerkingslagen binnen en buiten bepaling oorzaak, injectie - vermijd 

hydrofobering

okt x

2.5.3 Begroeiing x

2.5.3.1 Bomen uitstekende takken / wortelgroei 1J Z&W beschadiging gevel en dak / riolering, fundering snoeien 1J W

2.5.3.3 Klimplanten → komt gewoonlijk niet voor, 

tenzij spontaan uitgezaaid

woekergedrag 6M Z&W degradatie verwijderen op verweerd, en snoeien op 

gezond metselwerk

2J Z&W x x

2.5.3.4 Algen en mossen voorkomen - oorzaak (lekkende goot,... ) 2J Z&W aantasting door zuren verwijderen met aangepaste producten 1J Z x
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3 Schrijnwerk - exterieur

3.1 Hout houtsoort Onderhoud van houten 

buitenschrijnwerk (MoWa)

3.1.1 Materiaal barsten, kwasten of knoesten, uittreden van hars, houtrot, aantasting,... E 2J infiltratie / degradatie herstel / herschilderen dr NCS-code

3.1.2 Structuur verbindingen (toognagels, spleten,...) vaste en opengaande delen E 2J infiltratie, afzakken verschoeien, lassen, reparatiepasta’s (opgelet 

voor verschil in uitzetting met hout),

dr

3.1.3 Werking opengaande vleugels/dichtingen E 2J tocht herstel okt

3.3 Hang- en sluitwerk

3.3.1 Scharnieren, hengsels,... werking, oxidatie 2J slechte dichting, afhangen smeren / behandeling met aangepaste 

producten naargelang materiaal / herstel

okt

3.3.2 Grendels, pompen, krukken, 

espagnoletten,...

werking, oxidatie 2J slechte dichting smeren / behandeling met aangepaste 

producten naargelang materiaal / herstel

okt

3.3.3 Tochtstrips e.d. toestand (verstorven),hechting E J tocht, warmteverliezen aandrukken / herstel / vervangen okt

3.4 Beglazing - algemeen

3.4.1 Materiaal staat (barsten, beschadiging, roestvorming roeden,...) 1J nS degradatie herstel/vervanging indien nodig okt type, merk Vensterglas (RCE)

3.4.2 Dichtingen mastiekering (stopverf), glaslatten,... 2J infiltratie, degradatie herstel / vervangen - samenstelling naargelang 

de ondergrond (voor staal op basis van 

polysiloxanen)

3.4.3 Afvoergoten verstopping condensgaten aantasting verfwerk condensgoten vrijmaken okt

3.5 Beglazing - glas-in-lood Vitrotech (Iddergem)

3.5.1 Panelen beschadiging (gebarsten glasplaatjes, verdwenen kalibers, verwering 

picturale laag,...)

MoWa 2J infiltratie, degradatie herstel/vervangen van beschadigde panelen 

en loodstrippen, mastiekeren (stopverf)

okt aantasting van gebrandschilderd glas 

en glas-in-lood (RCE)

3.5.2 Loodnet beschadiging (gescheurd of gedeukt loodnet, bindroeden en 

trotseerloodjes,... ), corrosie en degradatie

MoWa 2J infiltratie, degradatie herstel/vervangen van beschadigde panelen 

en loodnetten, mastiekeren

okt

3.5.3 Deklatten, raambruggen bevestiging, mastiekering MoWa 2J infiltratie, degradatie herstel okt Onderhoud en restauratie van glas-in-

lood (RCE)

3.5.4 Condensgoten afvoer condenswater MoWa 2J infiltratie vrijmaken okt

3.5.5 Bescherming vogelnetten, voorzetglas MoWa 2J beschadiging panelen herstel okt Bescherming van glas-in-lood (RCE)

3.5.6 Dichtingen voegen met omliggend metsel- of pleisterwerk / staat monelen MoWa 2J infiltratie herstel okt

3.6 Bijhorigheden

3.6.1 Bescherming tegen vandalisme netten, roosters,... MoWa 2J beschadiging glasramen herstel netten okt Lang (Aalter)

3.7 Schilderwerk

3.7.1 Uitzicht vervuiling J verdere aantrekking van vuil / degradatie regelmatig reinigen van schrijnwerk en 

beglazing voorkomt het aantrekken van vuil

okt

3.7.2 Materiaal slijtage, veroudering (verpoedering,...), beschadiging J degradatie ondergrond - plaatselijk retoucheren van verpoederde, 

afgesleten of afbladderende delen (na herstel 

van onderliggend materiaal met aangepaste 

middelen)

- herschilderen indien nodig; verftype (olie, 

vernis; beits,...) en aantal lagen volgens 

ondergrond (na eventueel herstel van 

okt NCS S4550-Y80R
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4.1 Constructies

4.1.1 Hout - kapconstructies

4.1.1.1 Stabiliteit - algemeen staat spanten, gordingen, kepers, trekkers,.. MoWa 2J degradatie stabiliteit herstel d.m.v. vervanging, lassen, 

epoxyharsen → zelfde houtsoort, secties, 

verbindingswijze,...

okt houtsoort

4.1.1.2 Stabiliteit - smeedwerk toestand ankers, trekkers en verbindingselementen (bevestiging, 

behandeling,...)

MoWa 2J degradatie stabiliteit herstel, vervanging, behandeling (ontroesten 

en behandelen)

4.1.1.3 Schade - aantasting zwammen, insecten, vogels,... (zie 4.7) MoWa 2J degradatie stabiliteit, aantasting materiaal aangepaste behandeling dr Biologische aantasting van hout

(MoWa)

4.1.1.4 Toegankelijkheid herstel

4.1.1.4.1 Materiaal toestand loopbruggen, trappen e.d. (staat loopvlak, leuning,...) MoWa 2J veiligheid onderhoudspersoneel herstel Veiligheid en toegankelijkheid van 

zolders, kapruimtes, daken en goten 

(MoWa)

4.1.1.4.2 Uitrusting elektrische uitrusting: schakelaars, armaturen, bekabeling, 

zekeringskasten, noodverlichting e.d.

MoWa 2J kortsluiting, brandgevaar nazicht, keuring gegevens installateur

4.7 Biologische schade

4.7.1 Insecten

4.7.1.1 Kevers e.d. aanwezigheid insecten (uitvliegopeningen, boormeel,...), bacteriën en 

zwammen , houtrot (balkkoppen, ...)

MoWa 2J degradatie stabiliteit, contaminatie kan zich verspreiden over 

hele gebouw

aangepaste behandeling (preventief-curatief) / 

monitoring relatieve vochtigheid / aangepaste 

verluchting voorzien

dr merk toegepast product Biologische aantasting van hout 

(MoWA)

4.7.1.2 Wespen nesten E 2J Z&W brandgevaar door papierachtige nesten / gevaar voor steken nest laten verwijderen door brandweer

4.7.2 Zwammen e.d. aanwezigheid vruchtlichamen, sporen,... SP J degradatie stabiliteit, contaminatie via sporen kan zich 

verspreiden over hele gebouw

aangepaste behandeling (preventief-curatief) / 

monitoring relatieve vochtigheid / aangepaste 

verluchting voorzien

dr merk toegepast product

4.7.3 Fauna

4.7.3.1 Vogels - aanwezigheid duiven en kraaien, nesten, uitwerpselen,... → nazicht 

kippengaas aan regenafvoerkanalen

- (kerk)uilen

E 2J Z&W - aantasting ondergrond, contaminatie

- (aantasting ondergrond)

- verwijderen gevogelte en krengen, nesten / 

ontsmetten / afschermen mogelijke 

invliegopeningen (schoorstenen afdekken met 

gaas)

- vrijhouden invliegopeningen / opruimen 

bevuiling (braakballen, uitwerpselen) indien 

hinderlijk / onderhoud nestkasten

dr merk toegepast product

4.7.3.2 Vleermuizen aanwezigheid MoWA 2J urine bevat zuren die marmer kunnen aantasten - uitstellen van eventuele houtbehandelingen 

tot verhuis van de vleermuizen aan 

winterverblijf

- vrijhouden van invliegopeningen / niet 

verstoren

- W

- co

4.7.3.3 Knaagdieren - aanwezigheid van ratten

- aanwezigheid van steenmarters

E 2J - aantasting ondergrond, contaminatie

- schade

- opruimen nesten, bestrijden met vallen i.p.v. 

vergif (schadelijk voor uilen)

- melden aan het INBO (Instituut voor Natuur- 

en Bosonderzoek) 02 430 26 37

dr
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5.1 Riolering

5.1.1 Verzamelputten

5.1.1.1 Opbouw aan- en afvoeropeningen / deksels / staat metselwerk (cementering,... ) E J Z/W verstopping, overlopen reinigen

5.1.1.2 Werking ruimen van beerputten, reinigen van regenputten... SP 5J slechte werking inhoud

5.1.2 Toezichtsputten

5.1.2.1 Opbouw aan- en afvoeropeningen / deksels / staat metselwerk (cementering,... ) E 6M Z/W verstopping / lekkage reinigen, herstel

5.1.2.2 Werking aanwezigheid slib, vet, puin,.. → toezichtsput aan D01 en D02 E 6M verstopping, overlopen reinigen

5.1.3 Oppervlaktewaterafvoer

5.1.3.1 Opbouw afvoeropeningen (klokputjes,... ) E 3M Z/W

5.1.3.2 Werking reinigen stankslot E 3M verstopping, overlopen reinigen

5.1.4 Leidingen rioleringsplan

5.1.4.1 Opbouw verzakkingen in het tracé / in geval van kanalen in metselwerk: staat 

van de gewelven indien toegankelijk

E J Z/W verstopping, overlopen, instortingsgevaar (gewelven) herstel materiaal (beton, grès, 

pvc,...)

5.1.4.2 Werking aanwezigheid slib, vet, puin,... E J verstopping, overlopen reinigen
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7.1 Wegenissen

7.1.1 Verhardingen

7.1.1.2 Verhardingen uit dolomiet e.d. toestand materiaal, afwatering, begroeiing E J degradatie pakket herstel verzakkingen e.d., aanvullen bij verlies 

materiaal (verpoedering,...), verwijderen flora 

uit voegen,... 

7.2 Beplantingen

7.2.1 Bomen worteling, vertakking, staat stam (houtrot, hol,... )

uitgoei takken richting glasramen

E J W aantasting fundering en bestrating, beschadiging daken en 

gevels (glasramen) door overhangende takken, gevaar voor 

omvallen,... 

aanpassen wortelgestel (specialist 

raadplegen), snoeien

J W

7.2.2 Struiken worteling, vertakking 2J snoeien 2J Z&W

7.2.3 Klimplanten woekergedrag op muren en daken → is normaal niet aanwezig, tenzij 

door spontane uitzaaing

E 6M Z&W degradatie ondergrond, opheffen pannen e.d. door bv. 

klimop

verwijderen op verweerd, en snoeien op 

gezond metselwerk

7.2.4 Onkruid in dolomiet voorkomen E J L overwoekeren bestrating en lage begroeiing verwijderen

7.3 Tuin- en parkelementen

7.3.1 Afsluitingen smeedijzeren hekwerk op sokkel in  blauwe hardsten

7.3.1.1 Afsluitingen - metselwerk (baksteen, 

natuursteen, ... )

staat blauwe hardsteen (herstellingen met minerale mortel), voegwerk,... SP 2J degradatie herstel van gebreken / aanvulling ontbrekende 

materialen / hervoegen

okt Lithos Arte (Remmers)

7.3.1.2 Afsluitingen - metaal toestand smeedwerk, bevestiging, corrosie, werking  poorten (hang- en 

sluitwerk), afwerkingen (verf)....  

SP 2J degradatie herstel/vervanging / behandeling tegen 

corrosie / nodige afwerkingslagen

okt Smeedwerk inleiding 

(Restauratieambacht)
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