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1. Toestandsrapport 

1.1. Toestandsrapport van 6 jaar geleden 

We verwijzen naar het inspectieverslag van  van 3 april 2014 als 

toestandsrapport van 6 jaar geleden.   

Er is ook een inspectieverslag van  van 18 mei 2017, waardoor de 

evolutie kan gevolgd worden. 

 

1.2. Recent toestandsrapport 

Op 24 oktober 2019 werd het beheersplan voor de Sint-Audomaruskerk en kerkhof te 

Alveringem ter goedkeuring ingediend bij het agentschap onroerend erfgoed.  We wachten 

momenteel nog op goedkeuring, maar het beheersplan werd opgemaakt in nauwe 

samenwerking met het agentschap. 

We verwijzen dan ook naar dit beheersplan als recent toestandsrapport. 

  





Reinigen van 
dakgoten en 
ontstoppen van 
afvoeren 

4. april 2014  7 

Onderhoud en 
verbeteringswerken 
orgel 

 oktober 2014  - 

Reinigen van 
dakgoten en 
ontstoppen van 
afvoeren 

4. november 2014  - 

Onderhoudswerken 
aan goten en daken 

1.1. en 4. december 2014  8 

Inspectiebijeenkomst 
waarin werd beslist 
dat de gemeente de 
loszittende stukken 
kalk van de moluren 
op bedreigende 
plaatsen zou 
verwijderen omwille 
van het 
veiligheidsrisico, wat 
dan ook gebeurd is. 

6.2.1. 18 februari 2015  
 

 
 

 
 

  
 

- 

Inspectiebijeenkomst 
waarin werd 
besproken dat er 
maar subsidiëring 
kon bekomen worden 
na opmaak van een 
beheersplan 

 21 april 2015  
 

 
 

 

- 

Onderhoudswerken 
aan goten en daken 

1.1. en 4. april 2015  9 



Reinigen van 
dakgoten en 
ontstoppen van 
afvoeren 

4. juni 2015   - 

Vernieuwing motor 
orgel 

 augustus 2015  - 

Restauratie twee 
resterende 
steunberen 

5.1. oktober 2015  
 

10 

Reinigen van 
dakgoten en 
ontstoppen van 
afvoeren 

4. november 2015  - 

Onderhoudswerken 
aan goten en daken 

1.1. en 4. november 2015  - 

Onderhoud en 
verbeteringswerken 
orgel 

 december 2015  - 

Afhalen losgekomen 
bliksemafleiding 
torenspits 

8.1. januari 2016  11 

Reinigen van 
dakgoten en 
ontstoppen van 
afvoeren 

4. juni 2016  - 

Onderhoud en 
verbeteringswerken 
orgel 

 december 2016  - 

Herstel klokken 8.2. december 2016  - 

Onderhoudswerken 
aan goten en daken 

1.1. en 4. januari 2017  - 

Reinigen van 
dakgoten en 
ontstoppen van 
afvoeren 

4. februari 2017  - 







2.2. Foto’s 

 

Foto 1: schilderen buitenschrijnwerk oktober 2012 - VOOR 

 

 

Foto 2: schilderen buitenschrijnwerk oktober 2012 – NA 

 



 

Foto 3: schilderen buitenschrijnwerk oktober 2012 – VOOR 

 

 

Foto 4: schilderen buitenschrijnwerk oktober 2012 - NA 



 

 

Foto 5: onderhoudswerken aan daken, goten en torenwandeling in januari 2014 

 

 

Foto 6: onderhoudswerken aan daken, goten en torenwandeling in januari 2014 

 

 



 

Foto 7: reinigen dakgoten april 2014 

 

 

Foto 8: onderhoudswerken aan daken, goten en torenwandeling in december 2014 

 



 

Foto 9: onderhoudswerken aan daken, goten en torenwandeling in april 2015 

 

 

Foto 10: twee resterende steunberen voor restauratie in oktober 2015 

 



 

Foto 11: afhalen losgekomen bliksemafleider in torenspits januari 2016 

 

 

Foto 12: reinigen dakgoten februari 2018 

 



 

Foto 13: verstopte elleboogpijpen in mei 2018 - VOOR 

 

 

Foto 14: vernieuwde elleboogpijpen in september 2018 - NA 

 



 

Foto 15: vernieuwde elleboogpijpen in september 2018 – NA 

 

 

Foto 16: inspectie  in oktober 2018 

 



 

Foto 17: werken  in september 2019 

 

 

Foto 18: werken  in september 2019 

 






