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00 Algemeen 

 

Dit document is van toepassing op de BRIM aanvraag betreffende het meerjarig onderhoud aan het 

Birgittinessenklooster te Weert.  

  

Overzicht bijlagen  

Bij de beschrijving van het werk behorende bijlagen:  

- Deze omschrijving is onderdeel van de BRIM aanvraag van SATIJNplus architecten. 

 

 

 

00.01 Van toepassing zijnde voorwaarden   

 

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg:  

De uitvoering van de (restauratie)werken dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de diverse 

uitvoeringsrichtlijnen (URL's) van de stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).  

De bestanden zijn kosteloos te raadplegen en/of te downloaden via de internetpagina 

http://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht. 

 

 

 

00.06 Arbeidsomstandigheden  

 

Aanstelling V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase:  

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de 

aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze 

coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

 

 

 

 

  

http://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht


Datum   28 maart 2019 

Project   BRIM Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart  

Ons Kenmerk  R4145 BST TO 20190328 DS Technische Omschrijving 

Pagina  6 van 33 

 

 

05 Bouwplaats voorzieningen 

 

05.00.20 Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Bouwstoffen, bouwelementen 

Voor alle materialen geldt, dat ze ongebruikt zijn en, voorzover in het bestek niet uitdrukkelijk anders 

is bepaald, dat ze getransporteerd, behandeld, opgeslagen, bewerkt, gemonteerd en/of aangebracht 

dienen te worden geheel overeenkomstig de voorschriften van de genoemde fabrikant/leverancier en 

overeenkomstig de desbetreffende normen, norm ontwerpen en richtlijnen.  

Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen die, voorzien van een keurmerk worden 

geleverd, dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen in de bijbehorende documenten. De 

aannemer kan zich nimmer beroepen op het ontbreken van of het onbekend zijn met bedoelde 

voorschriften. 

De aannemer dient vroegtijdig te controleren of bouwstoffen tijdig geleverd kunnen worden. 

 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van 

de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch 

Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor 

duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, 

zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007- 08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). 

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". Een overzicht van toegelaten en 

beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl 

 

 

Precario en vergunningen 

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van eventuele vergunning voor: precariorechten buiten 

het eigen terrein van de opdrachtgever. Deze precariorechten dienen door de aannemer te worden 

betaald. 

Alle overige kosten van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen e.d. welke rechtstreeks 

verband houden met de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de aannemer.  

 

 

Bouwplaats inrichting  

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: 

- De ten behoeve van de uitvoering eventueel noodzakelijke voorzieningen in/aan bestratingen 

dienen na de uitvoering geheel verwijderd te worden (rijplaten).  

- Het gebruik van (luide) muziektoestellen is op het bouwterrein en in het gebouw niet 

toegestaan.    

De aannemer dient het werkterrein schoon te houden van puin, afval en verpakkingsmateriaal incl. 

afvalstoffen die door weersomstandigheden op de belendende terreinen terechtkomen. 

 

 

Afval  

Bouwplaatsafval scheiden in: 

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) 

- metalen 

- papier en karton (emballage) 

- gips(houdende) producten 

- overig afval 

Bouwplaats afval afvoeren van het werkterrein. 

 

Te verstrekken gegevens: 

- bewijs van afgifte, per lading, van een door de overheid goedgekeurde of gecertificeerde 

bewerking/verwerkingsinrichting en sorteerinrichting. 

Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 

 

 

Maatvoering 

Alle maten door de aannemer in het werk in te meten.  

http://www.tpac.smk.nl/
http://www.tpac.smk.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/
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05.32 Beschikbaar stelling materieel  

 

05.32.20 Werktuig  

 

Steigerwerken  

De nodige steigerwerken (materieel) voor de in deze technische omschrijving beschreven werken aan 

gevels, daken en in het gebouw zelf voorzien. 

 

De steigerwerken behoeft de goedkeuring van de Arbeidsinspectie en moeten voldoen aan de eisen van 

de ARBO-wet c.q. Arbeidsinspectie. 

Deze goedkeuring ontheft de aannemer echter niet van zijn verantwoordelijkheid voor ongevallen, 

welke uit de wijze van steigerwerken voortkomen. 

 

Voor plaatselijke kleine reparaties de nodige ladders, hangsteigers en aluminium opbouwsteigers 

worden geleverd, dit afhankelijk van de aard van de uit te voeren werken. 

 

De eventueel benodigde tekeningen en berekeningen voor de steigers zijn voor rekening van de 

aannemer. 

 

 

(Mobeiel) hoogwerker / (bouw)kraan 

Voor uit te voeren reparaties op hoogte dient er apart materieel te worden ingezet in verband met het 

overbruggen van het hoogteverschil.  

 

 

05.90 Tijdelijke voorzieningen  

 

05.90.10 Tijdelijke uitvoeringsvoorzieningen  

 

Afschermen glas- in lood ramen 

Als de aard van de werkzaamheden aan de gevels van een dusdanige omvang is dat er kans is dat er 

beschadigingen of vervuiling aan de glas-in lood ramen kan ontstaan, dienen deze glas in loodramen 

deugdelijk afgeschermd c.q. gedicht te worden, zodat beschadigingen en vervuiling zijn uitgesloten. 

Bovenstaande werkzaamheden in overleg en ter goedkeuring van de Directie. 

 

 

Bescherming bestrating  

Ter plaatse van bestrating rond het gebouw moeten, indien nodig, alvorens er steigers worden  

geplaatst, de bestrating voorzien worden van een laagje zand, zodat valspecie e.d. niet kan hechten.  

De eventueel aanwezige graven en zerken vakkundig afdekken. 

Na de werken het zand verwijderen en, waar nodig, herstraten ter beoordeling van de Directie. Daar  

waar gewerkt werd de grond te egaliseren. 

 

 

Terugsnoeien  

Waar nodig i.v.m. de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bomen en struiken vakkundig  

terugsnoeien, een en ander in overleg met de directie. 

 

 

Wind- en waterdicht  

Tijdens de uitvoering van de restauratie dient de aannemer er zorg voor te dragen, dat het gehele 

gebouw wind- en waterdicht blijft, zonodig met het afdekken van zeilen etc. en tijdelijke 

afvoerleidingen, hemelwater afvoeren e.d. Een en ander ter goedkeuring van de directie. 

 

 

Stofscherm / afdekken / stofzuigen  

Tijdens de uitvoering van de restauratie aan metsel,- voeg, - en/of stukadoorwerk aan de binnenzijde 

van het gebouw dient de aannemer er zorg voor te dragen, dat het gehele gebouw stofvrij achter blijft, 

zo nodig met het afdekken van zeilen, inzetten van stofschotten etc. Tijdens of na de werkzaamheden 

alle verontreinigen en stof verwijderen/opzuigen. Een en ander ter goedkeuring van de directie. 
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16 Beplanting 

 

16.22 Onderhouden beplanting 

 

De aanwezige beplanting in de vorm van struiken, gras, en kleine planten, vakkundig terugsnoeien.  

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer (hovenier) zicht te vergewissen van de soort 

beplanting en de snoeimethode (afgestemd op het jaargetijde).  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Onderhoud aan aanwezige begroeiing t.p.v. gevel nr. 5.  
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22 Metselwerk  

 

22.00 Algemeen 

 

Voor alle nieuw te leveren materialen welke op, in en aan de gevel worden toegepast dienen er  

tijdig ten behoeven van de directie monsters in het werk te worden opgezet om de wijze van uitvoering,  

vorm, oppervlakte, kleur etc. (overeenkomstig het oorspronkelijke) te beoordelen, goed te keuren en  

naderhand als referentie zal dienen voor de overige uit te voeren herstelwerken. Het opgezet monster  

wordt pas gekeurd als de mortel en/of voegmortel uitgehard is of in ieder geval zijn eindkleur heeft  

bereikt. De aannemer (of zijn onderaannemer) dient hier rekening mee te houden in zijn planning.  

 

 

22.25 Herstellen bestaand werk 

 

22.25.10 Herstel scheuren 

 

Ter plaatse van de scheurvorming in het metselwerk, voegen stofvrij uitslijpen tot op een diepte van 

minimaal 4 cm met een minimale lengte van 1 mtr. (Gelijkmatig verdeeld over weerszijden van de 

scheur). 

 

Bij steens metselwerk is de onderlinge afstand maximaal 6 voegen (36 cm). 

 

Spoel de sleuven schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) en de HeliBar (lintvoeg 

wapening) aan. Openstaande scheuren met mortel vullen. 

 

Nadat de HeliBond uitgehard is, de sleuven en de scheuren afvoegen met de voegmortel conform 22.72. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen scheurvorming t.p.v. gevel 35 + 36. 

 

 

 

22.31 Baksteen met mortel  

 

22.31.12 Metselwerk met mortel, baksteen metselwerk 

   

Metselwerk slopen, rekenen op het vakkundig inboeten, voor zover als niet uitdrukkelijk anders is be-

schreven, met de nodige inkassingen in het achterwerk t.b.v. blokverankering en het vakkundig uit-

tanden van het metselwerk. 

 

Na de sloop- en breekwerkzaamheden de beschreven inboeting vakkundig vol en zat inmetselen. De in 

te boeten stenen moeten voldoende vochtig zijn.  

Verder met bijleveren van de nodige nieuwe c.q. tweedehandse stenen/profielstenen van gelijk formaat, 

kleur, hardheid en aanzien. Het metselwerk in het verband, zoals het bestaande, doch vakkundig 

uitgevoerd. 

 

Na het metselen, de voegen uitkrabben en de muren met een harde bezem schoonvegen. Voegen tot 6 

mm dienen 6 mm + 125% diep uitgekrabd te worden, voegen boven 6 mm dienen voeghoogte + 150% 

diep uitgekrabd te worden. 

 

Voor het inboeten van metselwerk, incl. voegwerk dient de aannemer een verrekenprijs op te geven. 

 

Er dient door de aannemer een monster van de toe te passen stenen aan de directie ter goedkeuring 

overlegd te worden. 

 

Bij het schoonmaken van het gevelwerk mag geen materiaal dat op enigerlei wijze inwerkt op kalk en 

kalkspecie, zoals zoutzuur of andere agressieve zuren worden gebruikt. 
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Te rekenen op de samenstelling van de metselmortel volgens opgave elders in het bestek. De specie 

droog in de molen mengen tot egale kleur is bereikt en als laatste water toevoegen. De mortel dient 

aardvochtig tot half plastisch te zijn. De aangemaakte mortel binnen 2 uur verwerken. 

 

De herstelling aan metselwerk kunnen bestaan uit reparaties of vernieuwingen. Bij reparaties zal het 

steeds noodzakelijk zijn erop toe te zien, dat het nieuwe werk in technisch opzicht een eenheid wordt 

met het bestaande werk.  

 

Op het werk dient een garantie te worden verstrekt van 5 jaren. 

  

Uitgevoerd metselwerk minimaal 14 achtereenvolgende dagen (inclusief niet werkdagen) zodanig - 

uitspoelen van kalk voorkomen - bevochtigen dat de mortel niet uitdroogt (indien nodig meerdere keren 

per dag nat maken) en minimaal 14 achtereenvolgende dagen (incl. niet werkdagen) beschermen tegen 

uitregenen c.q. uitspoelen van de kalk. 

 

Vereist wordt eerlijk en betrouwbaar personeel, vakbekwame vaklieden en regelmatige controle van de 

aannemer, indien deze niet steeds zelf op het werk aanwezig is. Het gehele werk uitvoeren volgens de 

opvattingen van goed en deugdelijk vakwerk. Onderaannemers ter goedkeuring van de directie. 

 

 

Mortelsamenstelling 

 

Zand:   

Goed gesorteerd, schoon zand - keuze afhankelijk van bestaand werk. 

Verder worden aan de drager geen eisen gesteld en zijn er geen alternatieven, alleen de fijnheid van het 

zand is nog van belang (korrel opbouw volgens NEN-EN 13139:2002). 

 

Water: 

schoon water, geen alternatief 

 

(Schelp)kalk 

 

Cement: 

De mortel moet voldoen aan: 

- eisen van voldoende hechting 

- voldoende trek en drukvastheid 

- goede veerkracht en taaiheid 

- geheel opvullen met metsel- en voegwerk 

- gelijke opname met water, in steen en mortel 

- bestand zijn tegen chemische invloeden van opgenomen water. 

 

Bovenstaande punten in ogenschouw nemende wordt voor het metselwerk voorlopig gerekend op de 

volgende componenten: 

 

- 2 delen schelpkalk type bouwkalk   

- 1 deel portlandcement CEM I 32,5 R 

- 1 deel Rheinischer Tras volgens DIN norm 51043   

- 10 delen gewassen rivierzand: korrel 0-4 mm 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Losgeraakte stenen opnieuw inboeten verspreid over de gevels van het klooster; 

- Herstellen losgeraakt metselwerk t.p.v. spantconstructie;  

- Herstellen metselwerk vlakken verspreid over de gevels van het klooster. 
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22.72 Voegwerk 

 

22.72.10 Voegwerk 

  

De slechte voegen vakkundig uithakken c.q. slijpen zonder beschadiging van de stenen. Voegen tot 6 

mm. dienen 6 mm. + 125% diep uitgehakt te worden, voegen boven 6 mm. dienen voeghoogte + 150% 

diep uitgehakt te worden. De oude specie verwijderen langs boven- en onder- en zijkant van de stenen. 

 

Stenen die worden beschadigd t.g.v. het uitkappen van het voegwerk dienen op eerste aanwijzing van 

de directie voor rekening van de aannemer te worden vervangen. 

Vooraf proefvlak opzetten ter goedkeuring van de directie. 

 

Bij het uithalen van het voegwerk dienen te krap bemeten stootvoegen worden opgehakt. 

 

Na het uithakken, c.q. slijpen het totale metsel- en natuursteenwerk onder aangepaste druk, dit ter 

beoordeling van de directie, schoonspuiten met water, zonder toevoeging van chemische middelen. 

Voor het schoonspuiten de smetplanken en eventuele specieresten te verwijderen. Te rekenen op het in 

gedeelten uitvoeren in verband met de aanwezige steigervloeren! 

 

Direct na het schoonspuiten het gehele nieuwe werk en het uitgehakte werk geheel vakkundig invoegen 

in de kleur, structuur en manier van voegen zoals het bestaande werk (voeg 2 x afstrijken, onder en 

boven iets gesneden). 

 

Het voegwerk nog minimaal 1 week dagelijks nat te maken. Bij zeer droog weer of sterke bezonning, 4 

x daags, ook in de weekeinden. 

 

Voor het herstel van voegwerken dient de aannemer een verrekenprijs op te geven 

Mortelsamenstelling 

 

Zand:   

goed gesorteerd, schoon zand - keuze afhankelijk van bestaand werk. 

Verder worden aan de drager geen eisen gesteld en zijn er geen alternatieven, alleen de 

fijnheid van het zand is nog van belang (korrel opbouw volgens NEN). 

 

Water: 

schoon water, geen alternatief 

 

(Schelp)kalk 

 

Cement: 

De mortel moet voldoen aan: 

- eisen van voldoende hechting 

- voldoende trek en drukvastheid 

- goede veerkracht en taaiheid 

- geheel opvullen met metsel- en voegwerk 

- gelijke opname met water, in steen en mortel 

- bestand zijn tegen chemische invloeden van opgenomen water. 

 

Bovenstaande punten in ogenschouw nemende wordt voor het metselwerk voorlopig gerekend op de 

volgende componenten: 

 

- 2 delen schelpkalk type bouwkalk   

- 1 deel portlandcement CEM I 32,5 R 

- 1 deel Rheinischer Tras volgens DIN norm 51043   

- 10 delen gewassen rivierzand: korrel 0-4 mm 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Opnieuw voegen t.p.v. hersteld metselwerk; 

- Opnieuw voegen t.p.v. herstelde scheuren in het metselwerk;  

- Herstellen voegwerk verspreid over de gevels van het klooster. 
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24 Ruwbouwtimmerwerk 

 

24.00.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

 

Al het timmerwerk dient, indien niet anders vermeld wat betreft houtsoort afmetingen, uitvoeringen en 

vormgeving conform bestaand uitgevoerd te worden. 

 

Toe te passen grenenhout moet zijn Amerikaans grenen (Yellow Pine) te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 540 kg/m³). 

 

Toe te passen vurenhout moet zijn Noord Europees vurenhout, te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 460 kg/m³). 

 

Toe te passen eikenhout moet zijn Europees eikenhout, te leveren op keur van de directie, (volumieke 

massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 650 kg/m³). 

 

Alle te gebruiken houtsoorten moet zijn, eerste kwaliteit, fijn, rechtdradig hout, en zonder gebreken. 

 

Hout- en timmerwerk dient op de bouwplaats zodanig te worden beschermd tegen regen en vocht dat  

het vochtgehalte na de levering niet zal toenemen. 

 

De timmerwerken moeten worden uitgevoerd volgens de bestaande situatie, en/of op aanwijzing van de  

directie.  

 

Alle houtvlakken in aanraking komend met steenachtig materiaal tweemaal dekkend behandelen met  

een verfsysteem tot een minimale droge laagdikte van 80 µm. 

 

Alle beschreven te verwerken houtwerken na bewerking, alvorens deze in elkaar te zetten, alzijdig te 

behandelen tegen houtworm c.q. boktor met bestrijdingsmiddel.  

 

Alle timmerwerken te verrichten, die voor een deugdelijke uitvoering van het werk noodzakelijk zijn. 

 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van 

de uitvoering van het werk dient aantoonbaar voorzien te zijn van het FSC of PEFC-label.  

 

 

 

24.31 Timmerwerk, kapconstructie  

 

24.31.11 Timmerwerk     

 

Dimensionering (h.o.h.) (m): overeenkomstig bestaand volgens technische uitwerking aannemer. 

Verbindingswijze-/verankeringswijze: overeenkomstig bestaand, te vervangen in RVS Aisi 304 of 

thermische verzinkte ankers en bevestigingsmiddelen.  

 

Bestaande pen- en gat verbindingen incidenteel herstellen.  

 

Gezaagd hout 

Houtsoort: overeenkomstig bestaand. 

Kwaliteitsklasse: B  

Uitvoering: gording,  

Afmetingen (mm): n.t.b. volgens technische uitwerking aannemer. 

Vochtgehalte (%): 20. 

Bewerking: geschaafd. 

Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: RVS AIsi 304 

- houten pennen (overeenkomstig bestaand)  
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Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen kapotte gording nabij hoekkeper met dakvlak 18 en 15 herstellen; 

- Herstellen diverse pen- en gat verbindingen aan de spantconstructie; 

- Trekanker opnieuw bevestigen t.p.v. loopbruggen boven de kapel.  

 

 

 

24.32 Timmerwerk, balklagen en vloerdelen  

 

24.32.11 Timmerwerk, balklagen, vloerdelen  

 

Afstand balken (h.o.h.) (m): volgens technische opname aannemer  

Veranker wijze vloerdelen op balken: overeenkomstig bestaand . 

 

Gezaagd hout 

Houtsoort: Europees Grenen  

Kwaliteitsklasse: B of C, afhankelijk van h.o.h. maat en overspanning, e.e.a. volgens technische 

uitwerking van de aannemer.  

Uitvoering: vloerplanken conform bestaand.  

Afmetingen (mm): n.t.b. volgens technische uitwerking aannemer. 

Vochtgehalte (%): 20. 

Bewerking: geschaafd. 

Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: RVS AIsi 304 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen vloerplanken zoldervloeren. 

 

 

 

24.41 Ladders   

 

24.41.12 Houten ladder  

 

Nieuwe Stevige houten ladder plaatsen van 1e klas spintvrij vurenhout, met afgeronde hoeken. 

Tevens bovenaan, rondom toegang trap leuning plaatsen.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vaste ladder plaatsen t.b.v. bereikbaarheid loopbrug boven de kapel. 

 

 

 

24.90 Inspectieabonnement hout aantastende insecten en schimmels  

 

24.90.10 Inspectie 

 

- Een deskundige, non-destructieve visuele inspectie van de van het binnenuit bereikbare 

houtwerk van de kapconstructie van het gebouw. 

- Een directe bestrijding van de geconstateerde(actieve) aantasting; 

- Na iedere inspectie een schriftelijke rapportage van de bevindingen aangevuld (waar nodig) met 

tekeningen en foto’s ter verduidelijking.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- 2-Jaarlijkse inspectie op activiteit hout borende insecten.  
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30 Kozijnen, ramen en deuren 

 

30.00 Algemeen 

 

30.00.20 Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Al het timmerwerk dient, indien niet anders vermeld wat betreft houtsoort afmetingen, uitvoeringen en 

vormgeving conform bestaand uitgevoerd te worden. 

 

Toe te passen grenenhout moet zijn Amerikaans grenen (Yellow Pine) te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 540 kg/m³). 

 

Toe te passen vurenhout moet zijn Noord Europees vurenhout, te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 460 kg/m³). 

 

Alle te gebruiken houtsoorten moet zijn, eerste kwaliteit, fijn, rechtdradig hout, en zonder gebreken. 

 

Hout- en timmerwerk dient op de bouwplaats zodanig te worden beschermd tegen regen en vocht dat  

het vochtgehalte na de levering niet zal toenemen. 

 

De timmerwerken moeten worden uitgevoerd volgens de bestaande situatie, en/of op aanwijzing van de  

directie.  

 

Alle nieuwe houtwerk verduurzamen: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Alle beschreven te verwerken houtwerken na bewerking, alvorens deze in elkaar te zetten, alzijdig te 

behandelen tegen houtworm c.q. boktor met bestrijdingsmiddel.  

 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van 

de uitvoering van het werk dient aantoonbaar voorzien te zijn van het FSC of PEFC-label.  

 

 

 

30.09 Controleren en gangbaar maken  

 

30.09.10 Controleren en gangbaar maken draaiende delen  

 

De vleugels/deuren nazien en waar nodig bijwerken dusdanig dat het raam/deur weer volledig open en 

dicht gaat. Eventuele aanwezige rubberen en/of kunststof kierdichtingen controleren op waterdichtheid 

en goede aansluiting. Poreus geworden dichtingen vervangen.  

Hang- en sluitwerk behandelen/smeren dusdanig dat het raam/deur weer goed aansluit.   

Ontbrekend of kapot sluitwerk (her)aanbrengen conform bestaand, e.e.a. ter goedkeuring van de 

directie.  

 

Het gangbaar maken dient voorafgaand aan het schilderwerk uitgevoerd te (laten) worden. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Gangbaar maken ramen en deuren verspreid over het klooster; 
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30.26 Herstellen bestaand werk   

 

30.26.11 Plaatselijke reparatie houten kozijnen   

 

De slechte, aangetaste en/of ingerotte delen van het kozijnhout tot op het gezonde hout inkorten.  

De aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van de juiste constructieve 

verbindingen. 

 

Vervangen van een stijl, tenminste 300 mm. 

Vervangen van een dorpel, tenminste 300 mm. 

Vervangen van een plankprofiel, tenminste 300 mm. 

Uitvoering, houtsoort en profilering conform bestaand.  

Verduurzaming houten onderdelen: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Toebehoren: 

- stopverf Bloem Renoseal®, kleur afgestemd op bestaand (wit). 

 Aanbrengen tot op het glas overeenkomstig bestaand.   

 

Voorafgaand aan de uitvoering, de uitvoeringswijze c.q. instandhoudingsmaatregel vast te leggen in  

overleg met de directie.  

 

Restauratie van houten puien/kozijnen incl. stalen onderdelen moet zijn uitgevoerd door een hierin  

gespecialiseerd bedrijf.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen rot raamkozijn incl. raamvleugel gevel 13. 

 

 

 

30.25.19 Herstellen gehengen/ophanging   

 

Demonteren hekwerk, incl. in zijn geheel uitnemen van het aangetaste geheng of gehengen. . 

 

Bij het demonteren van in metsel- of natuursteen verankerd werk moet men zo zorgvuldig mogelijk hak- 

en breekwerken uitvoeren. De onderdelen mag men in principe alleen los maken en demonteren door 

uitboren of uithakken.  

Alleen in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de directie is het toegestaan om bevestigingspunten 

met een snijbrander af te branden. Men moet dan voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om 

vervolgschade aan het omliggend materiaal, zoals natuursteen, te voorkomen.  

Ook het doorslijpen of doorzagen van bevestigingspunten is ongewenst, omdat men hierdoor nog 

goede onderdelen onbruikbaar maakt en omdat er bruinverkleuringen kunnen ontstaan van 

ijzerdeeltjes, die zich aan het omringende materiaal hechten. 

 

Het gerestaureerde onderdeel in zijn geheel vakkundig staalstralen Sa2,5 en vakkundig laten schoperen 

bij een gerenommeerde firma ter goedkeuring van de Directie.  

Direct na het schoperen, 1x te gronden met een hiervoor geschikte staalprimer, daarna 1x overgronden 

met, daarna met de kwast 2 lagen dekverf aanbrengen met een hiervoor geschikte dekverf voor staal tot 

een totale droge verfdikte van 250 micron. 

 

De gehengen vakkundig opnieuw inzetten en aanwerken. Wachten met balasten tot het geheel is 

uitgehard.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Gangbaar maken poort incl. herstellen geheng 
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30.41 Dakvensters  

 

30.41.20 Metalen dakvenster, gietijzer  

 

De sterk aangetaste dakvensters gelegen in de dakvlakken vervangen. 

 

Type: conform bestaand, volgens technische opname aannemer.  

Afmeting (lxb) mm: conform bestaand 

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 1561:2011): lamellair gietijzer GJL-250. 

Voorbehandeling: reinigen overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-1:2007, reinheidsgraad SA 2½. 

Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 2063:2005): 

geschoopeerd, laagdikte (µm): min. 90 

Beglazing: enkel blank glas 

 

Dakaansluiting: rondom overeenkomstig bestaande luik(en) indekken met lood, van voldoen de overlap. 

Lood moet, voor zover niet anders is bepaald zijn N.H.L. en in een dikte van min. code 25.  

 

Toebehoren: 

- hang- en sluitwerk: uitzetijzer. 

- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen 

- bevestigingsmiddelen: AIsi 304 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Het vervangen van dakvensters gelegen in dakvlak  nr. 1. 
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33 Dakbedekkingen  

 

33.33 Bitumineuze dakbedekking 

 

33.33.10 Onderhoud bitumineuze dakbedekking  

 

Bedekking 

Het bitumen dak grondig schoonmaken d.m.v. een bezem. Eventueel aanwezige Mosgroei verwijderen 

door middel van hogedruk spuit of handmatig.  

 

Eventueel aanwezige blazen opensnijden en losse delen opnieuw met warme bitumen vastplakken, 

en/of de onderliggende bitumen opvlammen en vastplakken. Grote blazen en grote losse delen 

ververvangen door het branden van een nieuwe laag. De te gebruiken type bitumen overeenkomstig 

bestaand toepassen.  

 

De opstanden en dakranden van de daken controleren en waar nodig een nieuw stuk dakbedekking 

middels vakkundig branden vanaf dakrand c.q. opstand tot minimaal 10 cm op het platte dakvlak. 

 

Goten 

Controleren en schoonmaken van de aanwezige goten (bak,- mast, zak-, kil,- verholen en eventueel 

andere goten).  

 

T.p.v. uitloop van de hemelwaterafvoeren deze controleren op werking en eventueel reinigen. Indien er 

geen bladvang voorziening aanwezig is in de standleiding of in het tapeinde/steekpijp in de goot, deze 

aanbrengen in zinken uitvoering (bolrooster).  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- 2-Jaarlijks onderhoud bitumineuze dakbedekkingen (dakvlak nr. 3, 7 en 8) incl. incidenteel 

herstel. 

 

 

 

33.41 Keramische en betonnen dakpannen  

 

33.41.10 Onderhoud keramische dakpannen bedekking 

 

Bedekking 

Controleren en waar nodig vervangen van kapotte of gescheurde pannen.  

Verzakte of losliggende pannen herleggen. Opgewaaid loodwerk aandrijven/aankloppen. 

 

Eventueel aanwezige pannenbedekking van dakkapellen controleren en waar nodig repareren en/of 

pannen vervangen.  

 

Vervuilde en begroeide pannen schoonmaken. 

 

Type, afmeting en kleur van de pan dient conform de bestaande te zijn, vooraf ter goedkeuring van de 

directie.  

 

Ter plaatse van berging in hoek t.p.v. muur H en F, volledig dakbeschot vervangen en met bestaande of 

bij te leveren pannen dichtleggen.  

 

Goten 

Controleren en schoonmaken van alle aanwezige goten (bak,- mast, zak-, kil,- verholen,- zaling en 

eventueel andere goten).  

 

Indekkingen 

Indekkingen van lood-/ of zinkwerken controleren op lasdikte, scheuren en andere gebreken, waar 

nodig vervangen. Opgewaaid lood-/ of zinkwerk terug kloppen c.q. strak tegen het opgaand werk 

terugdrijven.  
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Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Jaarlijks onderhoud oud Hollandse pannen dakvlakken 6, 9, 10, 19 en 20 incl. incidenteel 

herstel; 

- 2-jaarlijks onderhoud Muldenpannen dakvlakken 4,5, 11 t/m 18 en 21, 22 incl. incidenteel 

herstel. 

- Vervangen dakvlak incl. onderliggende constructie van berging in hoek ter plaatse van muur H 

en F 

 

 

 

33.41.19  Keramische dakpannen bedekking  

 

Voor de bastaard specie (voorlopig) de volgende speciesamenstelling:  

- 2 tras  

- 2 schepkalk 

- 0,5 cement  

- 7 zand 

 

Glad en strak af te smeren. Onder de specie bij de hoekkepers de nodige droge panstukken te 

verwerken, alsmede aan de specie Seal-All toe te voegen, zodat deze krimpvrij en weersbestendig 

wordt. Het aan- en afsmeren mag alleen bij goed en droog weer geschieden. Een en ander te 

voorkoming dat de pannen bevuilen. Eventuele  ruiters van specie te vrijwaren middels bezand asfalt 

papier. met de bezande kant op de ruiter aangebracht.   

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen specieaansluiting dakvlak 15 met gevel 27. 

 

 

 

33.51 Natuursteen leienbedekking   

 

33.51.10 Onderhoud leibedekking  

 

Bedekking  

De leienbedekking inspecteren en controleren op donkere, gebroken, gescheurde en/of uitgevallen 

leien en deze vervangen. Het type en soort lei dient qua herkomst, kwaliteit en afmeting conform het 

bestaande te zijn, vooraf ter goedkeuring van de directie.  

Aanwezige leienbedekking van de dakkapel en luidtorentje ook controleren en waar nodig repareren 

en/of leien vervangen.  

 

Goten 

Controleren en schoonmaken van alle aanwezige goten (bak,- mast, zak-, kil,- verholen,- zaling en 

eventueel andere goten).  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Jaarlijks onderhoud met leien bedekte dakvlak nr. 1 en 2 incl. incidenteel herstel.  
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33.88 Op te nemen onderdelen 

 

33.88.11b Loodwerken  

 

Verwerken van lood 

Lood moet, voor zover niet anders is bepaald zijn N.H.L. en in een dikte van: 

 

- code 15 groen voor vlinderloketten op hoekkepers met leien gedekt en voor vlechthoeken; 

- code 18 geel voor indek of onderloketten en bij hoekkepers met hoekkeperlat; 

- code 20 blauw voor muurloketten; 

- code 20 blauw voor aansluitingen stijlen dakkapellen; 

- code 25 rood voor voetlood, nokken en hoekkepers; 

- code 25 rood voor killen en afvoerpijpen; 

- code 30 zwart voor goten; 

- code 30 t/m 40 voor drijfwerk en dakbedekkingen.  

 

Na restauratie het loodwerk insmeren met Uzimet patineerolie, patineerolie van gestookte lijnolie, of 

gelijkwaardig. 

 

Het loodwerk zoveel mogelijk drijven of felsen, de verbindingen van de zuidwestkant af, het 

soldeerwerk tot een minimum beperken. Indien de loodverwerker kan loodlassen wordt hieraan de 

voorkeur gegeven, doch het brandgevaar mag hierdoor niet verhogen e.e.a. ter beoordeling van de 

directie.  

 

Solderen van lood 

Van de samen te stellen loden onderdelen de naad onder en boven geheel schoonschrapen en voorzien 

van vloeimiddel. Een en ander ter goedkeuring van de directie. De onderdelen minimaal 2 cm over 

elkaar en goed sluitend kloppen en afsolderen met tin-lood soldeer 40/60 antimoonarm, zodanig dat 

de gehele overlapping volvloeit. In de werkplaats solderen met een soldeerbout met vlakke zool, in het 

werk met een prentsoldeerbout. Na het soldeerwerk moeten de naden met een natte spons worden 

gereinigd. Het soldeerwerk moet zoveel mogelijk in de werkplaats van de loodgieter gebeuren. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen loodaansluiting plat dak vlak nr. 7 met opgaande gevel nr. 19; 

- Schoorsteen dakvlak nr. 8 voorzien nieuwe loodafwerking.  
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34 Beglazing  

 

34.21 Demonteren/verwijderen beglazing   

 

34.21.10  Vervangen beglazing  

 

De ruitjes, welke kapot of gescheurd zijn, ter plaatse te vervangen, door de, glaslatten, stopverf en/of 

beglazingskit voorzichtig te verwijderen of te demonteren.  

Als men niet in één arbeidsgang over gaat tot het inzetten van nieuw glas, dan dient de 

(onder)aannemer de gevelopeningen tijdelijk adequaat wind- en waterdicht dicht te zetten.  

 

Bij toepassing van glaslatten; deze demonteren, beschermen tegen beschadigingen, opnieuw in de 

grondverf zetten en opslaan voor hergebruik. 

 

Nadien de nieuwe ruiten conform bestaand met nieuwe beglazing kit, glaslatten of stopverf vervanger 

terugplaatsen, de overtollige kit/stopverf vervanger verwijderen en de ruitjes schoon opleveren. De te 

vervangen ruitjes moeten geheel overeenkomstig het bestaande werk zijn voor wat betreft de soort 

beglazing, dikte, de kleur en structuur. Toe te passen beglazing en uitvoeringwijze vooraf in overleg en 

ter goedkeuring van de directie.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen gebroken ruitjes verspreid over het klooster. 

 

 

 

34.22 Herstellen  

 

34.22.10  Herstellen ruit, glas-in-lood paneel  

 

De ruitjes, welke kapot of gescheurd zijn, ter plaatse te vervangen, door de loodvleugels voorzichtig 

open te wrijven, de ruitjes verwijderen en de sponning schoonmaken. Nadien de nieuwe ruitjes met 

nieuwe beglazing kit terugplaatsen en het lood vakkundig dicht wrijven, de overtollige kit verwijderen 

en de ruitjes schoon opleveren. De te vervangen ruitjes moeten geheel overeenkomstig het bestaande 

werk zijn voor wat betreft de soort glas, de kleur, de structuur en waar nodig stijl brand schilderwerk. 

 

Het onderhoud en/of herstelwerk aan glas-in-lood panelen dient te geschieden volgens de 

uitvoeringsrichtlijn URL 4002 'glaspanelen in lood' van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 

Monumentenzorg versie 1.2 van 26 juni 2015.   

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Verspreid over de kapel diverse gebroken (of gebarsten) glas- in lood ruitjes vervangen. 
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34.22.11  Herstellen loodnet, glas-in-lood paneel  

 

Loodnet 

Het loodnet wordt opgebouwd uit elkaar snijdende loodprofielen. Belangrijk is dat de profielen goed in 

elkaar geschoven worden. Om knikken te voorkomen lopen bij panelen met rechthoekige ruitjes de 

loodstrippen zoveel mogelijke verticaal. Bij een diagonaal patroon wordt ernaar gestreefd het 

loodpatroon als het ware in elkaar te weven. In het algemeen is het loodnet bij diagonaal gezet glas 

slapper. Het aanbrengen van voldoende zware bindroeden is essentieel om deze panelen vlak te 

houden.  

 

Gebrandschilderd glas-in-lood bestaat uit een grillig gevormd loodnet dat meewerkt in de 

voorstelling als "contour". Om verstoring van het patroon te voorkomen worden de bindroeden 

zoveel mogelijk meegebogen met het loodnet. "Breuklood”wordt voor reparatie gebruikt om gebroken 

glas bij elkaar te houden. Bij panelen met gebrandschilderd glas wordt ook “blindlood” 

toegepast. Een loodprofiel zonder ziel, dat het glinsteren van de breukvlakken tegen gaat. Bij 

veel van dit soort herstel werkt het breuklood echter sterk verstorend op de tekening van het 

loodnet. Tegenwoordig zijn verfijnde lijmtechnieken beschikbaar om breuken bijna onzichtbaar 

te verlijmen. Hierbij zuigen druppeltjes op kleur gebrachte epoxy zich capillair in de breuk. Wel is dan 

beschermende beglazing noodzakelijk. 

 
Solderen 

Het loodnet wordt gesoldeerd met tin-lood 60/40. De soldeerpunten worden ingesmeerd met 

stearine. Er dient opgelet te worden dat het soldeer goed vloeit! Let er ook op bij inspecties. 

Dun en goed vloeiend capillair gesoldeerd is een kenmerk van een goede glazenier. Het moet 

altijd met een doekje goed worden na gepoetst. Bij het maken van nieuwe panelen moet altijd 

tweezijdig gesoldeerd worden. 

 
Kitten 

Na het solderen worden de kieren tussen het glas en het loodprofiel aan beide zijden ingewreven 

met kit, een mengsel van krijtpoeder, lampzwart en gekookte lijnolie. Om het snel bros worden 

tegen te gaan, wordt soms een klein deel butyleenkit toegevoegd. Sinds enkele jaren wordt 

steeds meer gebruik gemaakt van water gedragen kit op lijnoliebasis. Als het kitten zorgvuldig 

gebeurt, dus elk hoekje en gaatje, dan kan een paneel zonder problemen weer vijftig jaar of 

langer mee. Met een houtje, het zogenaamde "opwrijvertje" worden de loodprofielen goed 

dicht gewreven. Met papiersnippers of lompen wordt de overtollige kit zorgvuldig weggenomen. 

Daarna wordt het glas schoongepoetst. Zaagsel wordt ontraden omdat dit toch vaak in hoekjes 

en gaatje achterblijft en vocht vasthoudt. Bij museale plaatsing van gebrandschilderd glas is 

kitten in principe ongewenst. Toch zijn er omstandigheden dat kitten noodzakelijk is in verband 

met de stevigheid van een glas-in-lood paneel. 

Voorheen werd ook staalstopverf toegepast, een groenachtige zeer harde kit die brokkelt bij het 

verwijderen van het glas. Deze kit is ongeschikt en mag nooit toegepast worden. 

Elk paneel dient voorzien te zijn van voldoende breed randlood. Dit vergemakkelijkt het uitsnijden 

van een paneel voor verloden of een restauratie en beperkt het risico van glasbreuk tot een 

minimum. 

Het verdient aanbeveling om zowel de onderloodslab als de bovenloodslab aan de panelen vast 

te solderen. Lood van 15 kg/m2 is hiervoor doorgaans voldoende. Er is overigens een speciaal U-profiel 

met loodslab voor waterkering op brugstaven verkrijgbaar. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen van het glas-in-lood paneel gevel 15 incl. herstel van de bindroedes; 

- Herstellen glas-in-lood paneel kapel kloostertuin.   
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40  Stukadoorwerk  

 

40.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Stucmortels en bewerkingen toepassen conform advies/ opgave door gespecialiseerd stucmortel 

fabrikant en/of leverancier ter goedkeuring van de directie. 

 

De werkzaamheden laten uitvoeren door een erkend bedrijf ten genoegen van de directie. Een garantie 

van 5 jaar wordt geëist.  

 

 

 

40.21 Herstellen  

 

40.21.10 Herstellen bestaand stukadoorwerk  

 

Voorbehandeling stukadoorwerk:   

- Alle losse en vocht belast pleisterwerk verwijderen. 

- Losse specie etc. afborstelen met Non Ferro borstels. Stof, vuil etc. afvoeren. 

- Uitkrassen van de voegen van het metselwerk. Daarmee wordt het zout belast voegmateriaal zo 

veel als mogelijk verwijderd; 

-  Ondergronden stofvrij maken 

 

Uitvoering stukadoorwerk:  

- Muren voorzien van een aanbrand laag; 

- Onregelmatige wandvlakken waar nodig vlak berapen/ egaliseren; 

- De wanden met een saneerpleister in een keer afpleisteren met een laagdikte van 2 cm; 

- Na opstijven van de pleisterlaag de pleisterlaag schuren; 

- De gepleisterde wanden met een saneerspachtel afspachtelen zodat er een glad oppervlak 

verkregen wordt. 

- Het aansluitende stucwerk oud - nieuw zodanig uit te voeren dat er geen zichtbare aanzetten 

aanwezig zijn. Mochten er toch aanzetten zichtbaar zijn, deze dan onzichtbaar wegwerken met 

daarvoor geëigende middelen. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen/vervangen pleisterwerk plinten gevel 8 en 9; 

- Herstellen/vervangen pleisterwerk gevel 34. 35, 36 en 37; 

- Herstellen/vervangen pleisterwerk ter plaatse van begraafplaats kloostertuin.  
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41  Tegelwerk 

 

41.00 Algemeen  

 

41.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Kleuren en bewerkingen toepassen conform advies/ opgave door gespecialiseerd tegel fabrikant en/of 

leverancier ter goedkeuring van de directie. 

 

Voor de toe te passen materialen wordt er een monster verlangd, het voegwerk dient ter goedkeuring te 

worden opgezet in het werk. 

 

De werkzaamheden laten uitvoeren door een erkend bedrijf ten genoegen van de directie. Een garantie 

van 5 jaar wordt geëist.  

 

 

 

41.21 Herstellen  

 

41.21.10 Herstellen bestaand vloertegelwerk 

 

Voorbehandeling tegelwerk:   

- Alle losse en kapotte delen van de tegels vakkundig verwijderen. 

- Losse specie etc. afborstelen met Non Ferro borstels. Stof, vuil etc. afvoeren. 

- Uitkrassen van de voegen van te vervangen/herstellen tegelwerk; 

-  Ondergronden stofvrij maken 

 

Uitvoering tegelwerk:  

- Muren voorzien van een aanbrand laag; 

- Onregelmatige vlakken waar nodig egaliseren; 

- De wanden met een saneerpleister in een keer afpleisteren met een laagdikte van 2 cm; 

- Na opstijven van de pleisterlaag de pleisterlaag schuren; 

- De gepleisterde wanden met een saneerspachtel afspachtelen zodat er een glad oppervlak 

verkregen wordt. 

 

- Tegels bijleveren (conform bestaand, indien niet verkrijgbaar, door aannemer vooraf monsters 

voor te leggen ter goedkering van de directie).  

 

- Het aansluitende tegelwerk oud - nieuw zodanig uit te voeren dat er zo min mogelijk zichtbare 

verschillen aanwezig zijn.   

 

Toebehoren:  

- zand/cement voegmortel, afgestemd op de bestaande, samenstelling/kleur vooraf in overleg  

 met de directie en ter goedkeuring in het werk opzetten.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

-  Vervangen kapotte natuurstenen en gebakken vloertegels verspreid over de ruimtes. 
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43  Metaal- en kunststofwerk 

 

43.38 Diverse onderdelen  

 

43.38.14 Haan en bol  

 

De oude haan en bol en omzichtig en vakkundig verwijderen. 

 

De oude haan en bol grondig inspecteren en vakkundig repareren. De haan en bol laten glasparelstralen 

en voorzien van hechtprimer, licht schuren en 2x gronden, weer licht schuren en 1x goudgeel 

afschilderen, nogmaals licht schuren en oliemixtion (lijm)* op de ondergrond aanbrengen.  

 

Na het aanbrengen de ondergrond opruwen (korrel 500 - 800) met schuurpad en bij onregelmatige 

ondergronden scotchbridge gebruiken. Afwerken met dubbeldik torenbladgoud, 23 ¾ karaats 

bewerken. Het bladgoud met overlap aanbrengen en afstoffen met goudstoffer. 

 

De gerenoveerde haan en bol wederom vakkundig aan te brengen op de plaats overeenkomstig 

bestaand. De haan en bol bevestigen middels hoogwaardige RVS AISI 316 bevestigingsmiddelen. De 

contactvlakken RVS - koper te isoleren met een nylon c.q. rubberen ring. 

 

*(Mixtion  c.q. oliemixtion is een traagdrogende blanke lak c.q. lijm. Hoe langer de droogtijd van het  

  mixtion, hoe sterker het verguldwerk wordt). 

 

Het stalen kruis en overige niet vergulde stalen onderdelen schilderen overeenkomstig hoofdstuk 46, 

artikel 46.22.12. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vergulden haan en bol van het torentje. 
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46  Schilderwerk  

 

46.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Administratieve bepalingen: zie hiervoor par. 1, 2 en 3 van het Basisverf- en glasbestek 2016 voor  

nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden. 

 

De aannemer dient te zorgen dat het verfwerk door een voldoende aantal bekwame vaklieden en onder 

deskundige leiding wordt uitgevoerd. 

 

Op het werk mogen alleen die materialen aanwezig zijn, die door de directie zijn toegestaan. 

Veranderingen in de samenstelling van de te gebruiken materialen (o.a. verdunnen, toevoegen van 

verhardingspreparaten e.d. aan grond- en lakverven, die op het werk aangevoerd of op de samenstelling 

zijn gekeurd) behoeven steeds de toestemming van de directie, tenzij de door de fabrikant op de bus 

aangebrachte gebruiksaanwijzing een toevoeging van een van genoemde producten noodzakelijk maakt 

of toestaat. In dat geval dient men zich stipt aan de voorgeschreven percentages te houden. 

 

Voordat met het schilderen wordt begonnen, zal het te schilderen oppervlak door de aannemer stof- en 

vetvrij moeten worden gemaakt. Dit zal eveneens voor het aanbrengen van elke volgende verflaag 

moeten gebeuren.  

 

Waar de technische en/of esthetische kwaliteit van het werk gediend is met behandeling in losse 

onderdelen dient dit te geschieden. 

 

Alle voorgeschreven verflagen moeten in de juiste volgorde worden aangebracht.  

 

De aannemer dient steeds voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van verontreiniging en 

beschadiging van alle tot de bouw behorende onderdelen. 

 

De onbehandelde, geïmpregneerde en/of geverfde houten delen of elementen moeten zodanig worden 

opgeslagen dat het vochtgehalte niet zal toenemen. 

 

Na het slijpen van een plamuur of verflaag zal tenminste een etmaal worden gewacht met het 

aanbrengen van de volgende laag. 

 

De ruimten waarin wordt geschilderd, dienen door de schilder voor zover mogelijk voldoende te worden 

geventileerd. 

 

De kleuren van de basisverfsystemen dienen afgestemd te zijn op de door de architect nader te bepalen 

eindkleuren. 

 

Hoewel dit niet in de verfsystemen is omschreven, dient voor het aanbrengen van een volgende verlaag 

te worden geschuurd of geslepen, tenzij het pleister-, metsel- of betonwerk betreft. 

 

Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen dient de verwerker de 

nationale wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen. 

 

Buiten het door de aannemer op te laten stellen verf technische advies vallende gebreken aan de te 

schilderen oppervlakken moeten door de aannemer tijdig aan de directie worden gemeld. 

 

Reparaties en overgangen t.p.v. afgesloten ondergronden mogen zich na gereedkomen van het 

schilderwerk niet aftekenen. 

 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het schilderwerk in diverse, nader door de directie 

en gemeente te bepalen, kleuren moeten worden uitgevoerd. Desgewenst dient de aannemer voor het 

definitief vaststellen van de kleuren de nodige monsters op te zetten. 

 

De directie behoudt zich het recht voor op het werk monsters te nemen voor laboratorium onderzoek. 
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Indien hieruit blijkt, dat de verven vervalst zijn, of op enige andere wijze niet aan de eisen volgens 

bestek voldoen, moeten deze afgekeurde materialen op eerste aanzegging van het werk worden 

afgevoerd. Van eventueel reeds met deze verven bewerkte onderdelen voor de bouw moeten de 

verflagen geheel worden verwijderd; daarna moeten zij opnieuw worden behandeld, volgens 

voorschriften. 

 

Indien de directie toestaat of nodig vindt, dat bij lage temperaturen of vochtige atmosfeer binnen 

schilderwerk wordt uitgevoerd dienen de te schilderen vertrekken verwarmd of drooggestookt te 

worden tot de door de verffabrikant geëiste temperatuur en vochtigheidsgraad. 

 

De verffabrikant dient zich te verplichten om regelmatig controles uit te voeren op de juiste 

ondergronden van de te behandelen oppervlakken en de juiste uitvoering van de verfsystemen.  

 

De verfleverancier dient te zorgen voor de nodige kwaliteitsrapportages tot genoegen van de directie. 

 

De vlakheid van wanden dient afgestemd te zijn op de door de fabrikant/leverancier gestelde eisen 

t.b.v. de verwerking van de diverse weefsels. 

 

Op het schilderwerk dient een gezamenlijk garantie te worden afgegeven door het applicatiebedrijf en 

de fabrikant.  

 

Door de aannemer wordt een verf technisch advies opgevraagd bij zijn verffabrikant op basis van de in 

dit bestek omschreven schilderwerken of gelijkwaardige. Het advies behoeft de goedkeuring van de 

directie.  

 

Het type verfsysteem (ademend/afgesloten systeem) dient op basis van het bestaande aanwezige 

verfsysteem gekozen te worden, behoudens indien blijkt dat het in het verleden aangebrachte 

verfsysteem niet voor de toepassing technische geschikt is of ideaal blijkt te zijn.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering dient de schilder een verftechnisch advies op te stellen en ter 

goedkeuring van de directie voor te leggen.      
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46.21.11  Best. ondergrond hout, dekkend systeem 

 

Bestaande ondergrondconditie: matig 

 

Systeem: 

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 

- bijwerken, 1 laag grondverf. 

- geheel, 2 lagen dekverf. 

   

Voorbehandeling: 

Bestaande verflaag reinigen. 

Bestaande ondeugdelijke verflagen verwijderen met de daarvoor geëigende middelen en/of 

gereedschappen. 

Verweerd hout verwijderen en bestaande verflagen opruwen door schuren. 

 

Reparatie ondergrond:  

- Aangetast hout verwijderen, repareren en gronden. 

- Open verbindingen en scheuren V-vormig uithalen en afdichten. 

- Scherpe kanten afronden  

- Stoppen, plaatselijk plamuren. 

- Ondeugdelijke beglazingsvoegen verwijderen en opnieuw afkitten met een Urethaankit. 

Plamuur: Polyfilla Pro (watergedragen plamuur op basis van polymeerdispersie). 
 

Afwerking: 

- Kaal gekomen plaatsen gronden. 

- Spijkergaten, nietgaten e.d. stoppen. 

- Het geheel bijwerken met een schilderproduct afgestemd op het bestaande.  

- Het geheel twee maal aflakken met een schilderproduct afgestemd op het bestaande.  

 

Laagdikte: 

- grondverf: minimaal 50 micrometer per laag 

- dekverf: minimaal 40 micrometer per laag 

Glansgraad (ISO 2813):  

- hoogglans (High Solid) 

Onderhoudsverwachting gekozen product:  

- gemiddeld 5 jaar.  

 

De toe te passen producten dienen van een A merk te zijn zoals Sigma, Sikkens, Caperol, Trimetal e.d., 

te kiezen product ter goedkeuring van de directie.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Schilderwerk raamkozijnen en raamvleugels gevel 1, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 26, 28, 34, 35, 36 en 

37; 

- Schilderwerk raamkozijn en raamvleugel gevel 6, 13, 21 en 25; 

- Schilderwerk houten ramen incl. kozijn tuinhuis/berging; 

- Schilderwerk houten ramen incl. kozijn kapel kloostertuin; 

- Schilderwerk houten dubbele entreedeur van de kapel; 

- Schilderwerk houten kozijn en dubbele deur gevel 11 en 35; 

- Schilderwerk houten kozijn en enkele deur gevel 12, 14, 26, 28, 36, 38, 39 en 40; 

- Schilderwerk houten poort gevel 1, 28 en 30; 

- Schilderwerk houten luiken gevel 1, 19, 21, 26 en 28 

- Schilderwerk houten gootlijsten gevel 1; 

- Schilderwerk houten boeiboord gevel 10, 13 en 14; 

- Schilderwerk houtwerk dakkapellen gelegen op dakvlak 5 en 11; 

- Schilderwerk houten hekken gevel 16; 

- Schilderwerk houten latei gevel 19; 

- Schilderwerk houten gevelbetimmering ter plaatse van kopse gevel en aangrenzende schuur.  
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46.22 Bestaande ondergrond, metaal 

 

46.22.12  Best. ondergrond staal, dekkend systeem  

 

Bestaande ondergrondconditie: matig  

 

Systeem: 

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 

- bijwerken, 1 laag primer 

- bijwerken, 1 laag midcoat  

- geheel, 2 lagen dekverf  

   

Voorbehandeling: 

Bestaande verflagen reinigen. 

Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderen tot reinheidsgraad PSt3 (NEN-EN-ISO 8501-1-07).  

Bestaande verlagen opruwen door schuren. 

 

Laagdikte: 

- primer: minimaal 45 micrometer per laag 

- midcoat: minimaal 45 micrometer per laag 

- deklaag: minmaal 40 micrometer per laag  

Glansgraad (ISO 2813):  

- hoogglans 

Onderhoudsverwachting gekozen product:  

- gemiddeld 5 jaar.  

 

De toe te passen producten dienen van een A merk te zijn zoals Sigma, Sikkens, Caperol, Trimetal e.d., 

te kiezen product ter goedkeuring van de directie.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Schilderen muurankers gevel 1, 3, 8, 11, 25, 34, 35, 36 en 37; 

- Schilderen dievenspijlen gevel 11; 

- Ontroesten en schilderen bindroedes glas-in-lood panelen gevel 15. 
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46.23 Bestaande ondergrond, steenachtig  

 

46.23.21  Best. ondergrond steen, dekkend systeem  

 

Bestaande ondergrondconditie: redelijk 

 

Systeem: 

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 

- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel  

- bijwerken, 1 laag dekverf 

- geheel, 1 laag dekverf  

 

Voorbehandeling:    

Reinigen: verontreinigingen en ongerechtigheden. 

Aangetaste delen verwijderen. 

Repareren en egaliseren. 

 

Laagdikte: 

- dekverf: volgens de verwerkingsvoorschriften en afgestemd op de zuigende werking van de 

ondergrond.  

Glansgraad (ISO 2813):  

- mat  

Onderhoudsverwachting gekozen product:  

- gemiddeld 15 jaar.  

 

Het type verf dient sterk ademend, waterdamp doorlatend en slagregendicht te zijn. 

 

Het toe te passen systeem dient van het merk Keim te zijn. Exact verfsysteem van Keim en de toe te 

passen kleur vooraf ter goedkeuring van de directie, door middel van verftechnisch onderzoek/advies 

ter plaatse door de leverancier/fabrikant.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Het onderhoudsschilderwerk (Keimen) van de gevel nr. 1, 3, 11, 16, 25, 26; 

- Het onderhoudsschilderwerk (Keimen) van de gevels kapel kloostertuin; 

- Het schilderwerk van de plafonds onderdoorgangen;  

- Het schildwerk van het hersteld pleisterwerk; 

- Het schilderwerk van de vensterbanken gevel 19 en 21; 

- Het schilderwerk van de plinten gevel 19 t/m 26; 

- Het schildwerk in de kelderruimte. 
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50    Dakgoten en hemelwaterafvoeren  

 

50.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Zink moet zijn, voor zover niet anders bepaald, titaanzink (STZ) dik, tenminste 1,0 mm (zink NEN-EN 

988-96), van een legering op basis van Zn. Met een zuiverheid van tenminste 99,995% Zn. Waaraan 0,3% 

andere metalen waaronder titaan zijn toegevoegd. 

 

Solderen van zink 

Van de samen te stellen zinken onderdelen de naad onder en boven schuren met Scotch Brite 3M, de 

onderdelen minimaal 15 mm over elkaar en goed sluitend aangebracht (de maximale capillaire spleet 

0,25 mm). Er wordt nauwlettend op toegezien dat de naden ook daadwerkelijk worden geschuurd. De 

naden voorzien van vloeimiddel aan de onder- en bovenzijde, hechten om de 5 a 15 cm en afsolderen 

met tinlood soldeer 70/30, antimoonarm, zodanig dat de gehele overlapping vol vloeit, verder een zgn. 

versterkte soldeernaad leggen. Op het werk en daar waar mogelijk en in de werkplaats solderen met 

een soldeerbout van 500 gram met een vlakke zool. Na het soldeerwerk moeten de naden met een 

natte spons worden gereinigd. 

 

 

 

50.31 Dakgootbekledingen   

 

50.31.12a  Dakgootbekledingen, zinkwerk, mastgoot 

 

De mastgoten uit te voeren in zink en de samen te stellen onderdelen moeten worden gesoldeerd zoals 

bij eisen en uitvoering algemeen omschreven. De gootstukken moeten minimaal 1m lang zijn of zoveel 

langer als het werk dit toelaat e.e.a. in overleg en ter keuze van de directie. Goten moeten, indien 

mogelijk drooglopen. In overleg met de directie plaatsing H.W.A’s herzien op afschot verbeteren. 

 

Maatvoering 

- De maatvoering van de mastgoten moet in hoofdzaak aan de volgende basisregels voldoen. 

- Afgestemd op de bestaande te veravngen mastgoten.  

 

Voorbewerking 

De mastgoten moeten in de werkplaats van de aannemer worden voorbewerkt, zoals: 

- Het zetten van de goten en voorzien van kraal, met aan een zijde een zoek- of paskant, de 

achterzijde voorzien van een druiprand, de vorm van de kraal in overleg met de directie, doch 

over het algemeen zoals de bestaande kraal. 

- Kopstukken, broekstukken en tapeinden insolderen. 

- Verstekken maken met minimaal 8 mm overlap en solderen. 

- Waar nodig de gootdelen op lengte maken 

Montage 

Voor het aanbrengen of vervangen van vrijdragende mastgoten op beugels moet men er rekening mee 

houden, dat de onderkanten van de dakpannen en de achteropstanden van de goot minimaal 30 mm 

boven de neus van de goot uitsteken, waarbij de achteropstand voorzien is van een waterkering. De 

beugels maximaal 600 mm h.o.h. aanbrengen op zowel het dakbeschot als de muurplaat met 

voldoende zware RVS houtdraadbouten in voorgeboorde gaten.  

Voor beloopbare goten moet men maximaal 500 mm h.o.h. zware RVS beugels van 8 x 40 mm 

toepassen en mag men geen koud verzinkte beugels gebruiken omdat deze spontaan kunnen knappen.  

Om het doorbuigen te voorkomen en voor een goede beloopbaarheid moet men ter plaatse van de neus 

een hoeklijn aanbrengen. 

 

Tapeinden moeten elk minimaal 0,15 m lang, passend in de h.w.a. buizen met een diameter zoals 

beschreven in dit bestek. De doorlaatopeningen in de ondersteunende constructie moeten elk 40 mm 

groter zijn dan de aangegeven diameter van de h.w.a. buizen. De tapeinden moeten uit het hart van de 

hiervoor genoemde doorlaatopeningen worden aangebracht. 

 

De afdekkap van het broekstuk minimaal 2 cm onder het afschot aanbrengen met een opgebrachte 

druipkering. Gootlengten maximaal 7 m zonder broekstuk en plaatsing van h.w.a.’s. 
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De gootdelen moeten van links naar rechts en tegen de eventueel aanwezige afschot in worden 

gemonteerd. De overlap van de gootdelen moet minimaal 15 mm zijn en deze moeten worden 

gesoldeerd met een doorvloeiing en versterkte soldeernaad. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen goot nr. 9 en herstellen afschot;  

- Vervangen goot t.p.v. aangrenzende berging en herstellen afschot.   
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54    Brandbestrijdingsinstallaties  

 

54.13 Onderhoud van draagbare blustoestellen 

 

Jaarlijks onderhoud 

Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd volgens NEN 2559 en de relevante instructies van de 

vergunninghouder(s).  

 

Dit onderhoud moet vaker worden uitgevoerd indien de omstandigheden of gevaren dit vereisen. Na het 

jaarlijks onderhoud wordt het etiket aangebracht waarbij moet zijn ingekeept of anderszins 

onuitwisbaar gemerkt: 

- datum (jaar en maand) van het uitgevoerde onderhoud; 

- het van toepassing zijnde hokje(s) "hervuld", "niet gebruiksklaar" of "onderhouden"; 

- uiterste datum (jaar en maand) waarop het onderhoud moet worden uitgevoerd (mits 

goedgekeurd); 

- het registratienummer van de onderhoudspersoon die het onderhoud uitvoerde; 

- indien van toepassing etiket volgens figuur 2 de datum (jaar en maand) van de volgende 

hervulling. 

 

Uitgebreid onderhoud 

Uitgebreid onderhoud wordt uitgevoerd volgens NEN 2559 en de relevante instructies van de 

vergunninghouder(s). Dit onderhoud moet vaker uitgevoerd worden indien de omstandigheden of 

gevaren dit vereisen. Na het uitgebreid onderhoud wordt het etiket voor zowel jaarlijks onderhoud als 

de houdbaarheid van de blusstof en het uitgebreid onderhoud aangebracht, waarbij moet zijn 

ingekeept of anderszins onuitwisbaar gemerkt: 

- etiket voor uitgebreid onderhoud, datum (jaar en maand) van het uitgevoerde uitgebreid 

onderhoud; 

- etiket voor jaarlijks onderhoud, uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende 

onderhoud moet worden uitgevoerd (mits goedgekeurd); 

- het van toepassing zijnde hokje(s) "hervuld", "afgekeurd" of "goedgekeurd"; 

- het registratienummer van de onderhoudspersoon die het onderhoud uitvoerde; 

- indien van toepassing etiket voor de houdbaarheid van het blusstof de datum (jaar en maand) 

van de volgende hervulling. 

 

Revisie 

Blustoestellen moeten worden gereviseerd door een deskundig persoon in een revisiewerkplaats van 

een erkende onderneming of organisatie met beschikking over de relevante instructies van de 

vergunninghouder(s) en het juiste gereedschap. De werkplaats moet zijn gecertificeerd volgens NEN-EN-

ISO 9001:2000 of gelijkwaardig. 

 

De revisie wordt uitgevoerd volgens NEN 2559 en de relevante instructies van de vergunninghouder. De 

revisie moet vaker worden uitgevoerd als de omstandigheden of gevaren dat eisen. Na de revisie wordt 

het etiket voor zowel jaarlijks onderhoud als de houdbaarheid van de blusstof en het uitgebreid 

onderhoud aangebracht waarbij moet zijn ingekeept of anderszins onuitwisbaar gemerkt: 

- etiket voor uitgebreid onderhoud, datum (jaar en maand) van de uitgevoerde revisie; 

- etiket voor jaarlijks onderhoud, uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende 

onderhoud moet worden uitgevoerd (mits goedgekeurd); 

- het van toepassing zijnde hokje(s) "hervuld", "niet gebruiksklaar" of "onderhouden"; 

- het registratienummer van de onderhoudspersoon die het onderhoud uitvoerde; 

- Indien van toepassing etiket voor houdbaarheid blusstof de datum (jaar en maand) van de 

volgende hervulling. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Jaarlijks onderhoud blusmiddelen. 
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70    Elektrotechnische installaties   

 

70.88 Aardings- en bliksemafleidermaterialen  

 

70.88.10  Bliksembeveiligingsinstallatie doormeten  

 

Doormeten en verspreidingsweerstand 

De gehele installatie doormeten en het meetrapport aan de directie ter hand stellen. 

 

De verspreidingsweerstand van de gehele installatie dient 2,5 Ohm te bedragen, indien nodig extra 

aardelektroden aanbrengen en/of vervangen. 

 

Het gehele werk uitvoeren volgens de nieuwe normen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

Hiervan dient de aannemer van dit bestek zich van tevoren op de hoogte te stellen, ook wat betreft het 

vaststellen van het beveiligingspercentage. 

 

Uitvoeringsdocumenten 

Bij nieuwe installaties en uitbreidingen van de bestaande installaties moeten deze voldoen aan NEN-EN-

IEC 62305-1:2011/C11:2016-11, en de leidraad bliksembeveiliging installaties van de Rijksdienst voor 

de Monumentenzorg, de beveiligingsklasse dient te worden ontworpen aan de hand van de door de 

aannemer op te stellen risico inventarisatie 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- 2 jaarlijkse inspectie van de bliksembeveiligingsinstallatie. 

 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-6230512011C11201611-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-6230512011C11201611-en.htm
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ming totaal
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Planjaar 3 
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TOTAAL Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet 

subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de 

RCE)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

05 Bouwplaatsvoorzieningen

(rol) steiger t.b.v. schilderwerk gevels en 

ramen (incl. kozijnen)

1 post 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 j 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

(rol) steiger t.b.v. inboeten en herstel 

metselwerk

1 post 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 j 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

hoogwerker schilderwerk bovendaks 1 post 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 j 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 05 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00

16 Beplanting

snoeien begroeiing t.p.v. gevel 5 1 post 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 j j j 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 16 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 750,00

22 Metsel- en voegwerk

losgeraakte stenen opnieuw inboeten 

verspreid over gevels klooster incl. 

afvoegen

50 st 0,00 0,00 35,00 1.750,00 1.750,00 j 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00

herstellen metselwerk verspreid over gevels 

klooster

10 m2 0,00 0,00 425,00 4.250,00 4.250,00 j 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00

herstellen scheurvorming tpv gevel 35 + 36 5,5 m1 0,00 0,00 175,00 962,50 962,50 j 0,00 962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 962,50

herstellen voegwerk verspreid over gevels 

klooster

225 m2 0,00 0,00 55,00 12.375,00 12.375,00 j 0,00 12.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.375,00

herstellen losgeraakt metselwerk tpv 

spantconstructie

3 m2 0,00 0,00 550,00 1.650,00 1.650,00 j 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 22 0,00 0,00 20.987,50 20.987,50 1.650,00 19.337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.987,50

24 Ruwbouwtimmerwerk

2- jaarlijkse inspectie kapconstructie op 

houtaantastende schimmels en insecten

1 post 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 j j j 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 1.350,00

trekanker opnieuw bevestigen ter plaatse 

van loopbruggen boven kapel

1 post 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 j 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

trap maken voor toegang loopbrug boven 

kapel

1 post 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 j 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

herstellen pen gat verbindingen in 

spantconstructie

1 post 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 j 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00

plaatselijk herstel planken zoldervloeren 1 post 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 j 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

herstellen kapotte gording nabij hoekkeper 

met dakvlak 18 met dakvlak 15 herstellen

1 post 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 j 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 24 0,00 0,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 4.950,00

30 Kozijnen, ramen en deuren

gangbaar maken ramen en deuren i.c.m. 

schilderwerkzaamheden

1 post 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 j 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

vervangen verrot raam in gevel 13 1 post 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 j 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

vervangen dakramen dakvlak 1 2 st 0,00 0,00 250,00 500,00 500,00 j 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

gangbaar maken poort incl herstellen 

geheng

1 post 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 j 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 30 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 2.600,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00

33 Dakbedekkingen

jaarlijks onderhoud oud hollandse pannen 

dakvlakken 6, 9, 10, 19 en 20 incl. 

incidenteel herstel

1 post 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 j j j j j j 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 3.300,00

2 jaarlijks onderhoud bitumineuze 

dakbedekking dakvlakken 3, 7 en 8 incl. 

incidenteel herstel

1 post 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 j j j 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 750,00

2 jaarlijks onderhoud muldenpannen 

dakvlakken 4,5, 11 t/m 18 en 21, 22 incl. 

incidenteel herstel

1 post 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 j j j 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 2.250,00

jaarlijks onderhoud leibedekking dakvlakken 

1 en 2 (incl. luitorentje en dakkapel)  incl. 

incidenteel herstel

1 post 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 j j j j j j 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 4.500,00

vervangen loodaansluiting plat dak 7 met 

opgaande gevel 19

1 post 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 j 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

herstellen speciaaansluiting dakvlak 15 en 

gevel 27

1 post 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 j 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

schoorsteen dakvlak 8 voorzien van nieuwe 

loodafwerking

1 post 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 j 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vervangen dakvlak incl. onderliggende 

constructie van schuur in hoek ter plaatse 

van muur H en F

17,5 m2 0,00 0,00 340,00 5.950,00 5.950,00 j 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 33 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 17.800,00

34 Beglazing

vervangen gebroken ruitjes verspreid over 

het klooster 

12 st 0,00 0,00 150,00 1.800,00 1.800,00 j 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

herstellen glas-in-lood paneel gevel 15 incl. 

herstel bindroedes

1 post 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 j 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020Eerste jaar planperiode

Peildatum 1-1-2019

Standaard uurtarief              €

Opsteller plan

Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

40,5

R. Odekerken, SATIJNplus

38436

Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart
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BASISGEGEVENS                                                                        RCE-standaardbegrotingsmodel gebouwd   (d.d. 24-10-2018)
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Planjaar 2 
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Planjaar 3 
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Planjaar 4 
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Planjaar 5 
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Planjaar 6 
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TOTAAL Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet 

subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de 

RCE)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

herstellen glas-in-lood paneel kapel 

kloostertuin

1 post 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 j 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 34 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

40 Stukadoorwerk

pleisterwerk herstellen/vervangen plinten 

gevel 8 en 9

3 m2 0,00 0,00 70,00 210,00 210,00 j 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00

pleisterwerk herstellen/vervangen gevel 34, 

35, 36 en 37

25 m2 0,00 0,00 70,00 1.750,00 1.750,00 j 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pleisterwerk herstelle/vervangen ter plaatse 

van begraafplaats kloostertuin

20 m2 0,00 0,00 55,00 1.100,00 1.100,00 j 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 40 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00

41 Tegelwerk

vervangen kapotte tegels 25 st 0,00 0,00 50,00 1.250,00 1.250,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 41 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

43 Metaal- en kunststofwerk

vergulden van haan en bol angelustorentje 

kapel incl. bereikbaarheidsvoorziening

1 post 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 43 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

46 Schilderwerk

schilderwerk gevel 1 350 m2 0,00 0,00 35,00 12.250,00 12.250,00 j 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 1 86,5 m2 0,00 0,00 65,00 5.622,50 5.622,50 j 0,00 0,00 0,00 5.622,50 0,00 0,00 5.622,50

schilderwerk luiken gevel 1 34 m2 0,00 0,00 65,00 2.210,00 2.210,00 j 0,00 0,00 0,00 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00

schilderwerk poort gevel 1 14 m2 0,00 0,00 65,00 910,00 910,00 j 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 910,00

schilderwerk dubbele entreedeur kapel 4 m2 0,00 0,00 65,00 260,00 260,00 j 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00

schilderwerk gootlijst gevel 1 70 m1 0,00 0,00 30,00 2.100,00 2.100,00 j 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

schilderwerk muurankers gevel 1 9 st 0,00 0,00 50,00 450,00 450,00 j 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

schilderwerk gevel 3 75 m2 0,00 0,00 35,00 2.625,00 2.625,00 j 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00

schilderwerk muurankers gevel 3 6 st 0,00 0,00 50,00 300,00 300,00 j 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

schilderwerk raam incl. kozijn gevel 6 0,5 m1 0,00 0,00 65,00 32,50 32,50 j 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 7 7,5 m2 0,00 0,00 65,00 487,50 487,50 j 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50

schilderwerk muurankers gevel 8 2 st 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 j 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 9 19 m2 0,00 0,00 65,00 1.235,00 1.235,00 j 0,00 0,00 0,00 1.235,00 0,00 0,00 1.235,00

schilderwerk dakkapel dakvlak 5 2 m2 0,00 0,00 65,00 130,00 130,00 j 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 10 9,5 m2 0,00 0,00 65,00 617,50 617,50 j 0,00 0,00 0,00 617,50 0,00 0,00 617,50

schilderwerk boeiboord gevel 10 6 m1 0,00 0,00 25,00 150,00 150,00 j 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

schilderwerk gevel 11 54 m2 0,00 0,00 35,00 1.890,00 1.890,00 j 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 11 7,5 m2 0,00 0,00 65,00 487,50 487,50 j 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50

schilderwerk dieven spijlen gevel 11 1 st 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 j 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00

schilderwerk dubbele deur gevel 11 4 m2 0,00 0,00 65,00 260,00 260,00 j 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00

schilderwerk muurankers gevel 11 3 st 0,00 0,00 50,00 150,00 150,00 j 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

schilderwerk schilderwerk dakkapel dakvlak 

11

1 st 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 j 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00

schilderwerk enkele deur gevel 12 2,5 m2 0,00 0,00 65,00 162,50 162,50 j 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00 0,00 162,50

schilderwerk raam in gevel 13 1 m2 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 j 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00

schilderwerk boeiboord gevel 13 2 m1 0,00 0,00 30,00 60,00 60,00 j 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00

schilderwerk enkele deur gevel 14 2,5 m2 0,00 0,00 65,00 162,50 162,50 j 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00 0,00 162,50

schilderwerk boeiboord gevel 14 6 m1 0,00 0,00 30,00 180,00 180,00 j 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00

ontroesten en behandelen bindroedes gevel 

15

1 m1 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 j 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

schilderwerk gevel 16 2,5 m2 0,00 0,00 35,00 87,50 87,50 j 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 0,00 87,50

schilderwerk houten hekken gevel 16 2,5 m2 0,00 0,00 65,00 162,50 162,50 j 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00 0,00 162,50

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 18 0,5 m2 0,00 0,00 65,00 32,50 32,50 j 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 19 2,5 m2 0,00 0,00 65,00 162,50 162,50 j 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00 0,00 162,50

schilderwerk luiken gevel 19 2,5 m2 0,00 0,00 65,00 162,50 162,50 j 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00 0,00 162,50

schilderwerk plint gevel 19 t/m 26 35 m1 0,00 0,00 35,00 1.225,00 1.225,00 j 0,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00

schilderwerk houten latei gevel 19 1,2 m1 0,00 0,00 25,00 30,00 30,00 j 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

schilderwerk vensterbanken gevel 19 & 21 3 st 0,00 0,00 50,00 150,00 150,00 j 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

schilderwerk raam incl. kozijn gevel 21 1 m2 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 j 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00

schilderwerk luiken gevel 21 1 m2 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 j 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00

schilderwerk gevel 25 85 m2 0,00 0,00 35,00 2.975,00 2.975,00 j 0,00 0,00 0,00 2.975,00 0,00 0,00 2.975,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 25 12 m2 0,00 0,00 65,00 780,00 780,00 j 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00

schilderwerk muurankers gevel 25 5 st 0,00 0,00 50,00 250,00 250,00 j 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

schilderwerk gevel 26 50 m2 0,00 0,00 35,00 1.750,00 1.750,00 j 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 26 12 m2 0,00 0,00 65,00 780,00 780,00 j 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00

schilderwerk luiken gevel 26 6,5 m2 0,00 0,00 65,00 422,50 422,50 j 0,00 0,00 0,00 422,50 0,00 0,00 422,50

schilderwerk enkele deur gevel 26 2,5 m2 0,00 0,00 65,00 162,50 162,50 j 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00 0,00 162,50

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 28 13 m2 0,00 0,00 65,00 845,00 845,00 j 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 0,00 845,00

schilderwerk luiken gevel 28 7,5 m2 0,00 0,00 65,00 487,50 487,50 j 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50

schilderwerk enkele deur gevel 28 2,3 m2 0,00 0,00 65,00 149,50 149,50 j 0,00 0,00 0,00 149,50 0,00 0,00 149,50

schilderwerk poort gevel 28 14 m2 0,00 0,00 65,00 910,00 910,00 j 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 910,00

schilderwerk poort gevel 30 14 m2 0,00 0,00 65,00 910,00 910,00 j 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 910,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 34 20 m2 0,00 0,00 65,00 1.300,00 1.300,00 j 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

schilderwerk muurankers gevel 34 6 st 0,00 0,00 50,00 300,00 300,00 j 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 35 27 m2 0,00 0,00 65,00 1.755,00 1.755,00 j 0,00 0,00 0,00 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00

schilderwerk muurankers gevel 35 7 st 0,00 0,00 50,00 350,00 350,00 j 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

schilderwerk dubbele deur gevel 35 6 m2 0,00 0,00 65,00 390,00 390,00 j 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 36 6 m2 0,00 0,00 65,00 390,00 390,00 j 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00

schilderwerk enkele deur gevel 36 2,3 m2 0,00 0,00 65,00 149,50 149,50 j 0,00 0,00 0,00 149,50 0,00 0,00 149,50

schilderwerk muurankers gevel 36 8 st 0,00 0,00 50,00 400,00 400,00 j 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

schilderwerk ramen incl. kozijn gevel 37 22 m2 0,00 0,00 65,00 1.430,00 1.430,00 j 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 1.430,00

schilderwerk muurankers gevel 37 6 st 0,00 0,00 50,00 300,00 300,00 j 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

schilderwerk enkele deuren gevel 40 4,6 m2 0,00 0,00 65,00 299,00 299,00 j 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 299,00

schilderwerk enkele deuren gevel 38 & 39 4,6 m2 0,00 0,00 65,00 299,00 299,00 j 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 299,00

schilderwerk ter plaatse van hersteld 

pleisterwerk

1 post 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 j 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
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PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad: 3

STABU-code en omschrijving Aantal Een-

heid

Arbeid 

in uren

Arbeid in 

uren totaal

Materiaal Materiaal 

totaal

Onderaan-

neming

Onderaanne-

ming totaal

Stelposten Totaal Planjaar 1 

bedragen

Planjaar 2 

bedragen

Planjaar 3 

bedragen

Planjaar 4 

bedragen

Planjaar 5 

bedragen

Planjaar 6 

bedragen

TOTAAL Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet 

subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de 

RCE)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

schilderwerk plafond twee 

onderdoorgangen

32 m2 0,00 0,00 35,00 1.120,00 1.120,00 j 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00

schilderwerk kelder 25 m2 0,00 0,00 35,00 875,00 875,00 j 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gevel schilderwerk kapel 

kloostertuin

42 m2 0,00 0,00 40,00 1.680,00 1.680,00 j 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00

schilderwerk houten gevelbetimmering ter 

plaatse van kopsegevel aangrenzende 

berging

6 m2 0,00 0,00 40,00 240,00 240,00 j 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00

schilderwerk houten ramen incl. kozijn 

tuinhuis/berging

12 m2 0,00 0,00 65,00 780,00 780,00 j 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00

schilderwerk houten ramen incl. kozijn kapel 

kloostertuin

8 m2 0,00 0,00 65,00 520,00 520,00 j 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 46 0,00 0,00 59.379,50 59.379,50 5.095,00 0,00 0,00 54.284,50 0,00 0,00 59.379,50

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren

vervangen goot 9 en herstellen afschot 6 m1 0,00 0,00 175,00 1.050,00 1.050,00 j 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

vervangen goot ter plaatse van 

aangrenzende berging en herstellen afschot

8 m1 0,00 0,00 175,00 1.400,00 1.400,00 j 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 50 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00

54 Brandbestrijdingsinstallaties

jaarlijks onderhoud blusmiddelen 1 post 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 j j j j j j 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 54 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 900,00

70 Elektrotechnische installaties

2-jaarlijkse inspectie bliksembeveiliging 1 post 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 j j j 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 1.050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 70 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 1.050,00

32.205,00 28.637,50 13.700,00 56.084,50 3.150,00 9.050,00 142.827,00SUBTOTAAL van alle werkzaamheden
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PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad: 4

STABU-code en omschrijving Aantal Een-

heid

Arbeid 

in uren

Arbeid in 

uren totaal

Materiaal Materiaal 

totaal

Onderaan-

neming

Onderaanne-

ming totaal

Stelposten Totaal Planjaar 1 

bedragen

Planjaar 2 

bedragen

Planjaar 3 

bedragen

Planjaar 4 

bedragen

Planjaar 5 

bedragen

Planjaar 6 

bedragen

TOTAAL Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet 

subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de 

RCE)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

32.205,00 28.637,50 13.700,00 56.084,50 3.150,00 9.050,00 142.827,00

5,00% j j j j j j 1.610,25 1.431,88 685,00 2.804,23 157,50 452,50 7.141,35

33.815,25 30.069,38 14.385,00 58.888,73 3.307,50 9.502,50 149.968,35

3,04% 4.559,04 4.559,04

6,95% j j j j j j 2.350,16 2.089,82 999,76 4.092,77 229,87 660,42 10.422,80

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 3.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.274,45 32.709,20 15.934,76 63.531,49 4.087,37 10.712,92 168.250,19

3,00% 3,00% 6,09% 9,27% 12,55% 15,93% 19,41%

1.238,23 1.991,99 1.477,58 7.973,76 651,01 2.078,87 15.411,45

42.512,68 34.701,19 17.412,34 71.505,25 4.738,38 12.791,79 183.661,64

21,00% 8.927,66 7.287,25 3.656,59 15.016,10 995,06 2.686,28 38.568,94

0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.440,34 41.988,44 21.068,93 86.521,36 5.733,44 15.478,07 222.230,58

SUBTOTAAL van alle werkzaamheden

Subtotaal incl. directiekosten

TOTAAL GENERAAL

BTW

BTW terug (percentage invullen zonder - teken)

Subtotaal incl. indexering

Indexeringspercentage

Indexeringsbedrag

Onvoorzien

Jaarlijkse begeleiding

Diverse adviseurs

Kosten accountant

Opstellen instandhoudingsplan

Subtotaal incl. onvoorzien

Monumentenwacht of andere deskundige

(abonnement en periodieke inspectie)

Directiekosten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Brim-standaardbegrotingsmodel gebouwd / 2015-09-08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoboek 

Onderhoud Birgittinessenklooster Abdij “Maria Hart” te weert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  1 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 01  Overzicht gevel 1 
 

 
Foto 02  Overzicht gevel 1 
 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  2 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 03  Overzicht gevel 1 
 

 
Foto 04  Overzicht gevel 1 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  3 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 05  Overzicht gevel 3 
 

 
Foto 06  Overzicht gevel 3 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  4 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 07  Overzicht gevel 8 en 9 
 
 

 
Foto 08  Overzicht gevel 10 en 11 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  5 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 09  overzicht gevel 12 
 

 
Foto 10  Overzicht gevel 12 
 
 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  6 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 11  Overzicht achtergevel klooster vanuit kloostertuin 
 

 
Foto 12  Overzicht tuinmuur 
 
 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  7 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 13  Overzicht tuinmuur 
 

 
Foto 14  Overzicht tuinmuur ter plaatse van kapel kloostertuin 
 
 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  8 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 15  Overzicht tuinmuur 
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Foto 28  Overzicht gevel 11 en 19 
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Foto 29  Overzicht gevel 11 en 19 
 

 
Foto 30  Overzicht gevel 9 en 14 
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Foto 31  Overzicht gevel 13 
 

 
Foto 32  Overzicht gevel 36 incl. onderdoorgang naar kloostertuin 
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Foto 33  Overzicht gevel 36 vanuit dakraam 
 

 
Foto 34  Overzicht gevel 37 vanuit dakraam 
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Foto 35  Overzicht gevel 35 incl. onderdoorgang naar Maasstraat 
 

 
Foto 36  Overzicht gevel 35 vanuit dakkapel 
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Foto 37  Overzicht gevel 34 vanuit dakkapel 
 

 
Foto 38  Overzicht onderdoorgang ter plaatse van gevel 40 en 41 
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Foto 39  Enkele losgeraakte stenen ter plaatse van maaiveld gevel 6 en 8 
 

 
Foto 40  Veel uitgevallen voegwerk ter plaatse van hoek gevel 10 en 19 
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Foto 41  Vensterbank gevel 19 verweerd 
 

 
Foto 42  Scheur in metselwerk ter plaatse van luiken in gevel 19 
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Foto 43  Houtwerk van raam gevel 13 verrot 
 

 
Foto 44  Diverse uitgevallen voegwerk en losgeraakt metselwerk ter plaatse van 

tuinmuur tussen gevel 13 en 15 
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Foto 45  Glas-in-lood in gevel 15 licht verweerd, bindroedes vertonen roestvorming 
 

 
Foto 46  Afschot van goot dakvlak 6 verkeerd 
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Foto 47  Diverse doorhangende/verrotte panlatten ter plaatse van dakvlak 6 
 

 
Foto 48  Diverse nokpannen van dakvlak 6 beschadigd  
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Foto 49  Dak van schuur in kloostertuin op diverse plaatse kapot door losgeraakte  

stenen van kloostermuur 
 

 
Foto 50  Dak van schuur in kloostertuin op diverse plaatse gestut 
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Foto 51  Houten beplanking ter plaatse van boeiboord en windveren zijn verweerd  
 

 
Foto 52  Deels uitgevallen voegwerk ter plaatse van bloot liggen balken kapel kloostertuin 
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Foto 53  Door lekkage is houtwerk lambrisering verrot 
 

 
Foto 54  Glas-in-lood paneel kapel kloostertuin vertoont ernstige bolstand en is op  

enkele plaatse niet meer waterdicht 
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Foto 55  Diverse kapotte glas-in-lood ruitjes in kapel kloostertuin 
 

 
Foto 56  Kloostermuur grenzend aan Emmasingel voorzien van diverse pannenafdaken 
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Foto 57  Kloostermuur grenzend aan Emmasingel voorzien van diverse pannenafdaken 
 

 
Foto 58  Ter plaatse van afdak in kloostertuin diverse reserve pannen 
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Foto 59  Loodindekking schuur niet sluitend, cementering is gebroken hierdoor zijn  

lekkages aan de binnenzijde zichtbaar 
 

 
Foto 60  Schuur voorzien van betonnen raamomlijstingen 
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Foto 61  Schilderwerk houtenkozijnen schuur verweerd  
 

 
Foto 62  Aansluiting cementering/pleisterwerk en dakpannen niet meer waterdicht 
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Foto 63  Poort ter plaatse van onderdoorgang gevel 40 en 41 hangt af en sleept  

over de grond 
 

 
Foto 64  Scheur in metselwerk ter plaatse van gevel 42 en 43 
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Foto 65  Losgeraakt metselwerk rondom muuranker ter plaatse van gevel 36 
 

 
Foto 66  Scheur in pleisterwerk gevel  34 
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Foto 67  Scheur in metselwerk gevel 42 en 43 
 

 
Foto 68  Veel uitgevallen voegwerk en op enkele plaatse los geraakt metselwerk in  

gevel 42 en 43 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  35 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 69  Scheur in metselwerk ter plaatse van onderdoorgang in gevel 36 
 

 
Foto 70  Kloostermuur gedeeltelijk hersteld met steun van Provincie Limburg 
 



Datum 14 maart 2019 

Project BRIM-plan Adbij Maria Hart 

Ons kenmerk  R4145 RAP TO 20190314 RO fotoboek  

Pagina  36 van 54 

Opnamedatum 14 maart 2019 

 

 
Foto 71  Verspreid over de tuinmuur diverse kapotte stenen, uitgevallen voegwerk  

en losgeraakt/gescheurd metselwerk 
 

 
Foto 72  Verspreid over de tuinmuur op enkele plaatse verroeste ankers 
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Foto 73  Verspreid over de tuinmuur diverse kapotte stenen, uitgevallen voegwerk  

en losgeraakt metselwerk 
 

 
Foto 74  Verspreid over de tuinmuur diverse kapotte stenen, uitgevallen voegwerk  

en losgeraakt metselwerk 
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Foto 75  Bovenzijde tuinmuur ter plaatse van begraafplaats gescheurd 
 

 
Foto 76  Tuinmuur aan zijde Emmasingel zwaar beschadigd, veel kapotte stenen, veel  

uitgevallen voegwerk en op diverse plaatse losgeraakt metselwerk 
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Foto 77  Overzicht dakvlak 2 
 

 
Foto 78  Angelustorentje op kapel, verguldsel haan en bol verweerd 
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Foto 79  Overzicht dakvlakken 6, 7, 8, 9 en 10 
 

 
Foto 80  Overzicht dakvlak 14 
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Foto 81  Overzicht dakvlak 16 
 

 
Foto 82  Overzicht dakvlak 21 
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Foto 83  Overzicht kapconstructie ter plaatse van dakvlak 11 en 14 
 

 
Foto 84  Kapconstructie ter plaatse van dakvlak 15 en 17 
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Foto 85  Metselwerk onder muurbalk losgeraakt ter plaatse van gevel 26 en 27 
 

 
Foto 86  Overzicht kapconstructie ter plaatse van dakvlakken 15 en 16 
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Foto 87  Overzicht kapconstructie ter plaatse van dakvlakken 1 en 21 
 

 
Foto 88  Loopbruggen boven gewelven kapel ter plaatse van dakvlak 1 en 2 
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Foto 89  Diverse kapotte dakramen in dakvlak 1  

(gedicht met plexiglas plaat ondersteund door ladders / niet waterdicht) 
 

 
Foto 90  Diverse kapotte dakramen in dakvlak 1  

(gedicht met kitproppen en plexiglas / waterdicht) 
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Foto 91  Opening in dakbeschot ter plaatse van glazen pan in dakvlak 21 
 

 
Foto 92  Dakraam in dakvlak 2 verroest 
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Foto 93  Houten luik in gevel 26 verweerd 
 

 
Foto 94  Scheur en zetting in metselwerk rollaag doorgang van kapconstructie  

dakvlak 11/14 naar dakvlak 1/21 
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Foto 95  Enkele losgeraakte stenen ter plaatse van gevel 39 
 

 
Foto 96  Tekst gegraveerd in balk kapconstructie dakvlak 17 en 18 
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Foto 97  Op diverse plaatsen verspreid over het klooster sporen van actieve aantasting van 

houtborende insecten 

 

 
Foto 98  Trekanker losgeraakte ter plaatse van kapconstructie dakvlak 1 en 2 
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Foto 99  Speling tussen houten balken 
 

 
Foto 100 Overzicht gewelven boven de kapel 
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Foto 101 Overzicht koor 
 

 
Foto 102 Overzicht kapel vanuit koor 
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Foto 103 Gescheurd en losgeraakte stucwerk ter plaatse van afzaten onder glas in lood 
 

 
Foto 104 Losgeraakt stucwerk achter vliesbehang ter plaatse van kapel 
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Foto 105  Verspreid over het klooster diverse kapotte ruiten (foto gevel 1) 
 

 
Foto 106  Verspreid over het klooster diverse kapotte ruiten (foto gevel 1) 
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Foto 107 Verspreid over het klooster diverse kapotte ruiten (foto gevel 35) 
 

 
Foto 108 Verspreid over het klooster diverse brandblussers aanwezig 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbouwwaarde 

Onderhoud Birgittinessenklooster Abdij “Maria Hart” te weert 

 

 



 

 

 

 

 

Verklaring Herbouwwaarde 

 

 

Ondergenoemde verzekeringsmaatschappij 

 

verklaart dat het object (Rijksmonument) op ondergenoemd adres: 

 

 

Naam gebouw    : Abdij Maria Hart 

Straatnaam + huisnr   : Maasstraat 17 

Postcode + plaats   : 6001 EB WEERT 

 

een vastgestelde herbouwwaarde heeft van  € 8.919.500,- 

 

Eigenaar    : Stichting 

      Birgitinessen 

      Maasstraat 17 

      6001 EB WEERT 

 

 

Naam Verzekeringsmaatschappij : Donatus Verzekeringen 

 

Namens deze 

Naam     : Drs A.G.F.J. van der Voorn 

Handtekening    : 

 

 

Plaats en datum    : Rosmalen, 27 maart 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtigingsformulier 

Onderhoud Birgittinessenklooster Abdij “Maria Hart” te weert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIM aanvraagformulier 

Onderhoud Birgittinessenklooster Abdij “Maria Hart” te weert 

 

 

 

 

 
 

 



Stap 1: Relatie tot aanvraag

Dient de eigenaar/zakelijk gerechtigde deze aanvraag zelf in? *

 ja 

 nee, er is sprake van een gemachtigde 

Stap 2: Gegevens van de eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde

Eigenaar/zakelijk 

gerechtigde *

 Natuurlijk persoon  Rechtspersoon 

KvK nummer * 00000000

Naam rechtspersoon * Zusters Birgittinessen Abdij Maria-Hart

Soort rechtspersoon * Kerken 

Adres

Postcode * 6001 EB (bijvoorbeeld 1234 AA)

Straatnaam * Maasstraat

Huisnummer * 17

Huisnummer toevoeging 

Plaats * WEERT

Gemeente * WEERT 

Provincie * Limburg 

Contactgegevens

E-mailadres *

Telefoon overdag * (zonder 

streepje)

Bankgegevens

IBAN (rekeningnr.) *

Stap 3: Gegevens van de begunstigde

 N.v.t.  Natuurlijk persoon  Rechtspersoon 

Stap 4: Gegevens van de gemachtigde

 N.v.t.  Natuurlijk persoon  Rechtspersoon 

KvK nummer * 14623344
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Naam rechtspersoon * SATIJNplus Architecten BV

Soort rechtspersoon * Besloten vennootschap (BV) 

Adres

Postcode * 6121 XK (bijvoorbeeld 1234 AA)

Straatnaam * Kasteelhof

Huisnummer * 1

Huisnummer toevoeging 

Plaats * BORN

Gemeente * SITTARD-GELEEN 

Provincie * Limburg 

Contactgegevens

E-mailadres *

Telefoon overdag * (zonder 

streepje)

Voeg indien de eigenaar iemand machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, verderop in deze 

aanvraagmodule een machtigingsformulier toe. Een voorbeeld hiervan vindt u op www.monumenten.nl

(https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/stap-5-subsidie-aanvragen) . 

Stap 5: Gegevens van de contactpersoon en of de planopsteller

 N.v.t.  Contactpersoon 

 N.v.t.  Planopsteller 

Planopsteller

Naam van de externe die 

het plan heeft opgesteld 

(adviseur dan wel 

adviesbureau) *




SATIJNplus Architecten BV 

Stap 6: Gegevens van het (zelfstandig onderdeel van het) rijksmonument

Volgnummer 1

Monumentsoort gebouwd

Monumentnummer 38436

Monumentnaam Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart

Omschrijving -

Hoofdadres Maasstraat 17 6001 EB te WEERT, WEERT (LI)
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0 van 

500 

Rijksmonumentnummer * 38436

Rijksmonumentnaam 

(indien van toepassing) 

Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart

Heeft dit deel van de aanvraag betrekking op een zelfstandig onderdeel? *

 Ja  Nee 

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel voor meer dan 50 % van de 

oppervlakte voor bewoning in gebruik? *

 Ja  Nee 

Optionele toelichting:





Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens de Sim aan te merken als 

een kerkgebouw? *

 Ja  Nee 

Zal het kerkgebouw gedurende de gehele instandhoudingsperiode 2020 t/m 

2025 een functie hebben (bestendig worden gebruikt)? 

 Ja  Nee  n.v.t. 

Adres

Postcode 6001 EB (bijvoorbeeld 1234 AA)

Straatnaam Maasstraat

Huisnummer 17

Huisnummer toevoeging 

Plaats WEERT

Gemeente WEERT 

Provincie * Limburg 

Stap 7: Financiële en fiscale aspecten

Volgnummer 1

Monumentsoort gebouwd

Monumentnummer 38436

Monumentnaam Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart
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8 van 

1500 

Omschrijving -

Hoofdadres Maasstraat 17 6001 EB te WEERT, WEERT (LI)

Voor de totale kosten die voor dit rijksmonument of zelfstandig onderdeel met de 

uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zijn, is de bij deze aanvraag te voegen 

meerjarenbegroting in RCE-model leidend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt 

de totale kosten hiervan over. Controleer dan ook de bedragen die in de begroting staan 

opgenomen.

Voeg een Excel-meerjarenbegroting in RCE-model toe in stap 8. 

Kan de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden 

terugvorderen of verrekenen? *

 Ja  Nee 

Let op! Indien u deze vraag met 'Ja' heeft beantwoord, gaan wij er vanuit dat u de volledige btw 

kunt verrekenen of terugvorderen. Kunt u slechts een bepaald gedeelte van de btw 

terugvorderen, geef dan in de begroting aan welk percentage van de btw u kunt verrekenen of 

terugvorderen.

Btw-nummer eigenaar 

Wat is het huidige gebruik van het object? *




Klooster

Hieronder treft u een aantal situaties aan die in het kader van de Sim van invloed kunnen zijn 

op het subsidiabel verklaren van werkzaamheden en/of het verlenen van een subsidie.

Geef hieronder aan of van een of meer situaties sprake is.

N.B. Vermeld tevens in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting zijn geheel of 

gedeeltelijk gesubsidieerd op grond van een andere rijkssubsidieregeling *

 Ja  Nee 

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting kunnen geheel 

of gedeeltelijk worden gedekt uit de vergoeding van enige verzekering *

 Ja  Nee 

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting komen door 

een andere subsidie of bijdrage voor meer dan 50% niet voor rekening van de 

eigenaar *

 Ja  Nee 
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0 van 

1500 

Is er voor het rijksmonument of zelfstandig onderdeel instandhoudingssubsidie 

verleend voor één van de volgende periodes: 2015 t/m 2020, 2016 t/m 2021, 

2017 t/m 2022, 2018 t/m 2023 of 2019 t/m 2024? *

 Ja  Nee 

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of 

gedeeltelijk door de eigenaar zelf of door vrijwilligers worden uitgevoerd *

 Ja  Nee 

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of 

gedeeltelijk worden uitgevoerd door de eigenaar en/of zijn personeel binnen het 

kader van een door de eigenaar gedreven onderneming. *

 Ja  Nee 

Zijn er kosten in de begroting opgenomen voor werkzaamheden die vóór 1 

januari 2020 worden uitgevoerd? (Zie de toelichting, deze werkzaamheden zijn 

niet subsidiabel). *

 Ja  Nee 

De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wijken af van de in 

het inspectierapport als (meest) urgent aangemerkte werkzaamheden. *

 Ja  Nee 

De (meest) urgente werkzaamheden uit het inspectierapport worden uitgevoerd 

in de instandhoudingsperiode 2020 t/m 2025 *

 Ja  Nee 

De (meest) urgente werkzaamheden uit het inspectierapport worden zonder 

rijkssubsidie uitgevoerd in de instandhoudingsperiode 2020 t/m 2025 *

 Ja  Nee 

Indien van toepassing geef hieronder de reden aan: 





Wat is de door een verzekeraar geaccepteerde 

herbouwwaarde van het rijksmonument of 

zelfstandig onderdeel (m.u.v. molens)?

Lees eerst de toelichting bij deze vraag!

Stap 8: Verplicht bij te voegen stukken

€ 8.919.500
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Volgnummer 1

Monumentsoort gebouwd

Monumentnummer 38436

Monumentnaam Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart

Omschrijving -

Hoofdadres Maasstraat 17 6001 EB te WEERT, WEERT (LI)

01. Verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig 

onderdeel) van het rijksmonument (m.u.v. molens).

Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:

1) een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de 

herbouwwaarde blijkt, of:

2) een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave 

van de herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze verklaring het betreffende 

taxatierapport mee te sturen. Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. U 

dient sowieso een verklaring van de verzekeraar te overleggen.

Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u 

graag naar het speciaal hiervoor opgestelde Informatieblad op www.monumenten.nl

(https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/stap-3-wat-u-

moet-weten-voor-u-subsidie-aanvraagt) .

02. een meerjarenbegroting per rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens het door 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgestelde model (in de vorm van een Excel-

bestand). Het model inclusief een handleiding voor het invullen hiervan kunt u vinden op 

www.monumenten.nl (https://www.monumenten.nl/monument-

financieren/instandhoudingssubsidie/stap-4-subsidieaanvraag-voorbereiden) . Het model en 

het bijbehorende wachtwoord mogen niet worden aangepast.

Zonder meerjarenbegroting kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

03. een actueel inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) per rijksmonument of per 

zelfstandig onderdeel waarin de huidige technische staat wordt beschreven van het gehele 

rijksmonument. Het rapport dient inzicht te geven in de gebreken, oorzaken en eventuele 

gevolgen daarvan. Daarnaast moet het adviezen bevatten over de uit te voeren 

instandhoudingswerkzaamheden in volgorde van urgentie en de termijnen van aanpak. Dit 

rapport moet opgesteld zijn door een ter zake deskundige.
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Zonder actueel inspectierapport kan uw aanvraag niet in behandeling worden 

genomen.

04. actuele overzichtsfoto’s voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn 

foto’s die een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument 

of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving (4 tot maximaal 10 foto’s).*

05. actuele detailfoto’s voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto’s 

die, in aanvulling op de overzichtsfoto’s van onderdelen van het rijksmonument of 

zelfstandig onderdeel, een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het 

gebrek/de gebreken (10 tot maximaal 25 foto’s).

*De foto’s als bedoeld bij 04 en 05 dienen in kleur te zijn, genummerd, voorzien van een 

opnamedatum, korte toelichting op hetgeen in beeld is gebracht en van welke plek/richting 

ze zijn gemaakt (afdruk/print: minimaal 10 x 15 cm groot; digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 

1500 pixels).

Verplicht bij een aanvraag van meer dan € 25.000,-:

06. Een werkomschrijving of indien er sprake is van uitgebreide werkzaamheden een 

bestek.

Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen 

werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. In de 

werkomschrijving moet, om de kwaliteit van de voorgenomen werkzaamheden inzichtelijk te 

maken, het volgende zijn opgenomen: welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat is de 

omvang van de voorgenomen werkzaamheden, de locatieaanduiding, materiaaltoepassing 

en eventuele (kleur)afwerking.

Voor het opstellen van de werkomschrijving kan gebruik gemaakt worden van 

uitvoeringsrichtlijnen (URL). De relevante uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke 

beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd 

om aantasting van de monumentale waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Deze URL’s 

moeten vervolgens specifiek gemaakt worden voor het object en de werkzaamheden welke 

opgenomen zijn in het plan. Een overzicht van reeds beschikbare en in ontwikkeling zijnde 

uitvoeringsrichtlijnen is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Stichting Erkende 

Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Een instandhoudingsplan gaat uit van normale onderhoudswerkzaamheden. Indien er buiten 

deze werkzaamheden ook plaatselijk ingrijpende werkzaamheden worden opgenomen, 

moet de werkomschrijving voor deze onderdelen worden aangevuld met bestekparagrafen.

Een bestekparagraaf moet duidelijk en volledig zijn opgesteld volgens (bijvoorbeeld) de 

besteksystematiek STABU (Standaardbestek Utiliteitsbouw). Hierin moet zijn opgenomen 

een beschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen 

en kleuren en de wijze van uitvoering/verwerking, de wijze van verwerking van de 
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materialen, enz. Bij het bestek horen bestektekeningen waarop de werkzaamheden duidelijk 

zijn aangegeven. Voor het maken van een ingrijpend onderhoudsplan op bestekniveau kan 

contact opgenomen worden met architecten die aantoonbaar ervaring hebben met 

onderhoud/restauratie van monumenten. Deze zijn onder andere te vinden via de 

Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de branchevereniging 

Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM).

Voor meer informatie over de eisen en vorm van een werkomschrijving en bestek verwijzen 

wij u naar de website: www.monumenten.nl (https://www.monumenten.nl/monument-

financieren/instandhoudingssubsidie/stap-4-subsidieaanvraag-voorbereiden) .

Verplicht bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel (m.u.v. kerktorens):

07. een tekening waarop de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel duidelijk 

wordt weergegeven, alsmede de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige 

onderdelen.

08. Het uitgangspunt van de Sim is dat de subsidie bestemd is voor onderhoud. Indien er 

sprake blijkt van meer dan reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel, zijn in aanvulling 

op het inspectierapport voldoende gegevens en bijlagen nodig waaruit de technische of 

fysieke staat van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee 

de noodzaak van de ingrepen nader wordt onderbouwd. Hierbij kunt u denken aan:

- een dakplattegrond;

- gevelaanzichten;

- doorsnede(n);

- constructiedetails;

- een bouwfysisch rapport;

- een constructierapport;

- een decoratie-/kleurrapport;

- een materiaalaantastingsrapport/materiaaltechnisch rapport;

- een advies behandelingsmethode/rapport preventieve aspecten;

- een bouwhistorisch rapport.

Er kan jaarlijks slechts één keer subsidie voor een monument worden verleend. Om die 

reden kunt u naast deze aanvraag dan ook niet (via een andere weg) een tweede (identieke) 

aanvraag voor hetzelfde rijksmonument/zelfstandig onderdeel indienen.

Wij verzoeken u om zorgvuldig te controleren dat alle benodigde gegevens en verplichte 

stukken bij de aanvraag zijn gevoegd. Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling 

gelaten.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de InfoDesk van de RCE. 

Contactgegevens: info@cultureelerfgoed.nl of 033 - 421 74 56.
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Stap 9: Extra bijlagen

Stap 10: Opmerkingen

Volgnummer 1

Monumentsoort gebouwd

Documentnaam Soort Datum

r4145_bgr_to_20190327_ro_brim_abdij_maria_hart.xls Meerjarenplan en -begroting 29-03-

2019

r4145_verklaring_herbouwwaarde_abdij_maria_hart.pdf Polis van de 

herbouwwaarde

29-03-

2019

r4145_rap_to_20190314_ro_fotoboek.pdf Overzichtfoto 29-03-

2019

r4145_rap_to_20190314_ro_fotoboek (2).pdf Detailfoto 29-03-

2019

r4145_bst_to_20190328_ds_technische_omschrijving.pdf Bestek 29-03-

2019

monumentenwacht_rapport_abdij_hart_weert_150dpi.pdf Inspectierapport 29-03-

2019

• Indien er sprake is van een gemachtigde dient er een machtigingsformulier met betrekking 

tot deze aanvraag te worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan vindt u op 

www.monumenten.nl (https://www.monumenten.nl/monument-

financieren/instandhoudingssubsidie/stap-5-subsidie-aanvragen) 

• Is een rijksmonument of zelfstandig onderdeel van een rijksmonument waarop deze 

aanvraag betrekking heeft eigendom van:

- een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, overheidsinstelling, kerkgenootschap of 

anders) en de vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt bij meerdere personen, of

- meerdere eigenaren,

dan dienen zij de aanvraag mede te ondertekenen. Een voorbeeld hiervan vindt u op 

www.monumenten.nl (https://www.monumenten.nl/monument-

financieren/instandhoudingssubsidie/stap-5-subsidie-aanvragen) 

Documentnaam Soort Datum

r4145_machtigingsformulier.pdf Machtiging in zake gemachtigde 29-03-2019
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1500 

Monumentnummer 38436

Monumentnaam Birgittinessenklooster Abdij Maria-Hart

Omschrijving -

Hoofdadres Maasstraat 17 6001 EB te WEERT, WEERT (LI)





Verklaring

De aanvrager verklaart er zorg voor te dragen dat financiering met middelen van derden 

uitsluitend geschiedt op basis van schriftelijke overeenkomsten of besluiten en stelt deze op 

verzoek beschikbaar. De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een 

goed verloop van de activiteiten in het kader van het project, de naleving van de voorwaarden 

die in de regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming van de aan de subsidieverlening 

verbonden verplichtingen. 

  De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen 

volledig en juist is. *

Let op: Indienen kan in de periode van 1 februari tot en met 31 maart.
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