,¡

i-

INSPECTIERAPPORT 2018

Objectnummer LB¿1832
Sint Donatuskapel
Sint Donatuskapelstraat

I

Weert

I

Monumentenwacht Limburg
POSTBUS 7OO

6040AS ROERMOND
e-mail: info@monumentenwachilim burg.nl
ter. +3119¡475-U63999 / +31(0)475-564766

Obiætøeaevens
Oþiectnummer
Object
Gelegen te

t84832

Eiçnaar/beheerder
Adres eigenaar
Monumentnummer
Categorie

Sint Donatuskapel
Sint Donatuskapelstraat 1 6003 AG Weert
R.K. Kerkbestuur Parochie H. Oda
Vrakkerstraat 2'l 6002 AT Boshoven
527321
kerkelijke gebouwen

lnsoectíøaoøevons
lnspectlenummer

peq4

LB,4832-2018-11-28
lUitgevoeid door

Acl¡viteit

qântal uren

lnspec{ie

1,5

Rapport
Totaal aantal uren

1

õ¿

RÍlksnummer: 527321
Redøngevende omschrij ving

:

hleiding.
Bidkapel Sint Donatus, gesitueerd binnen de bebouwde kom van Hushoven op een wegsplitsing. De Sint
Donatuskapel is gebouwd in de stijl van de Neo-gotiek.
Alsemeen
De constructieve toestand (casco) van het gebouw redelijk.
De onderhoudstoestand is matig.
Uit de rapporten van de laatste jaren lijkt dat de onderhoudsstaat van het gebouw iets vooruit gaat.

Uitgevoerde werkzarmheden door derden

-

Enig kleiner onderhoud uitgevoerd.

A¡BbeEglen werløaamheden in volsorde v¡n prioriteit
onderdelen
- Hø voeg- en metselwerk te herstellen/ vervangen
- Goten en afuoeren herstellen/ vervangen
- De leibedekking herstellEr/ vervangen
- Schilderwerk uitvoerEn
- Dakbekroning herstellen en conserveren

rubrick
1.2

2.4.1,/2.4.2
2.2.3
1.7.2
2.8

technísche
staal
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

Matig

termiìn
Gefaseerd
Gefaseerd
Gefaseerd

Binnen l-2 jaar
Bínnen 1-2 jaat

Bereftba¡rheid en toes¡nketiikheld
Volgens de geldende nonnen en rictrtlijnen voldoet het gebouw niø aan de eisen, zie rubnek
4.2.

Biilasen

-

Dakplattegrond

Tiideu¡

9e

in!ffctie extr! uiteevoerle werlsaamheden door

Diverse bewilde goten schoongemaakt.

de Monumentenwacht

Verwerkte m¡terialen
Geen.
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1. GEVELS

I I

Fr

rnrlerinoen

Gevel

-

I tlm

Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het

G

9

opgaande werk.

1.2 Gevels
1.2.1 Bal<steen
Metselwerk constructief
- Gevel 1 en de klokarcade,

In 2015 uitgevoerd

G

ezelsrug en schouderhoeken
- Gevel 2 en 9 steunberen

I

R

Als gevolg van verzakkingen in de ondergrond zijn de
gevels enigermate uit het lood geraakt en ter plaatse van

tlm 4 en onder de muurplaat

gevel 9

de ramen

n scheuren ontstaan.

I
E

ts
T

å

.;

'?r

4

{s{
€

Plaatselijk is metselwerk losgeraakt in de topgedeelten
van de steunberen en onder cle muurplaat is de
metselmorel ontbonden in samenstelling waardoor
stenen zijn losgeraakt.
De scheuren en het losgeraakte metselwerk
constructief te herstellen.
-

Gevel 3 de schouderhoeken en
ezelsrug

* 6 = goed R : redelijk M

:

matig S = slecht

M

Van de schouderhoeken is de metselmorel ontbonden in
samenstelling waardoor stenen zijn losgeraakt.
Van de ezelsrug zijn diverse stenen beschadigd en aan
het losraken door uitwatering van het voegwerk en de
mortel.
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Het metselwerk constructief herstellen is

noodzakelijk.
Voegrverk

-Gevel I en de klokarcade,

ln20l5 uitgevoerd. Van de gevel is maar een gedeelte
opnieuw gevoegd.

G

ezelsrug en schouderhoeken
- Het gehandhaafde voegwerk

R

De contouren van de voeg zijn door erosie afgesleten.

van gevel I

-Gevel2tlm9

S

Het overgrote deel van het voegwerk is verzand, niet
meer sluitend en uitgesleten op plaatsen diep uitgesleten
tot op de metselmortel. Opnieuw te voegen.

1.2.2 Natuursteen
Hardsteen
-

Afdekking schouderhoeken
gevel 1 en2

G

Mergel
- Afzaten steunberen

I tlm 4

R

Enige erosieslijtage en of licht beschadigd.

Voegwerk
- Afdekking steunberen

I

M

t/m 4

De bovenste mergel afdekking van de steunberen
bestaat uit twee delen waarvan het voegwerk diep is
uitgesleten. Een enkele afdekking is losgeraakt.
Gelijktijdig met het voegen v¡n de gevels
losgeraakte elementen vast te zetten en te voegen.

1.4 Vensters
I

.4.I

Bal+steen

/ natuursteen

/

Beton (omlíjstingen)
Hardsteen
- gevel I rondramen

G

1.4.3 Gietijzer/staal/nonferrometaal
- gevel

I t/m9 vensterharnassen

* 6 = goed R = redelijk M = matig

S

= slecht

G
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1.4.4 Diver.gen
Voorzetvensters

-oevel 1 t A Scnl+lm0

G

1.5 Deuren. poortjes. toegangen
1.5.

I

Baksteen / natuursteen

/

Beton (omlijstingen)
Hârdsteen
- qevel

I en 4

G

1.5.2 Hout
-

Ge'¡e!

Llorrlo+ø-o-

aloa--+^vrwrrlwlt(lll.

n

1

- Gevel 4

R

Onderlangs ingerot beschot en stijlen.

1.7 Glas/schilderwerk
1.7.1 Beglazing/glas in lood
Gekleurd glas-in-lood
- Gevel I spitsboogramen
0,60x7,80/2

G

-Gevel

G

1 vierpas 0,60x0,6012

-Gevel 2 en9 spitsboogramen
73xl X{ì¡R oerrel /L \ 7 en9.
spitsboogramen 0,60x 1,80/4

Een voorzetbeglazing aanbrengen is raadzaam,

R

{}

De panelen zijn enigermate gestuikt en van ieder
na^--l ¿¡J¡r
-i:^ vw¡¡
^^L-^t-^^^*+^l -,:+:^^
^^- qq¡¡t4¡
ys¡rvv¡
rutLJEù BçuruÄçll'
In het verleden zijn er enkele ruitjes erg opzichtig
vervangen waarbü het loodnet is beschadigd.
Vanwege de voorzetbeglazingzijn de glas in lood
panelen minder kwetsbaar.

De gebroken ruitjes te vervangen is raadzaam.
Gebrandschilderd glas-in-lood
- Gevel 6 rondraam

G

Wel vertoont het staalwerk

¡,

¡

Te conserveren en een voorzetbeglazing aanbrengen
is raadzaam.
*

6:

goed

R:

redelijk M

:

matig S : slecht
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Voorzetbeglazing
- Gevel 1,2,4,5 en 7 t/m

8
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Objectnummer L84832
Boshoven

In gevel 9 is het tweede voorzetvenster gebroken.
Te vervangen is raadzaam.

G

1.7.2 Schilderwerk
Op houtwerk

-Gevel I1,50x2,40
en gevel 4 1x2

M

Het verfuerk is aan het breken, onderlangs gebroken en
van de deur in
1 is het verfiverk aan het afbladeren.
t:

De gehengen van de deur in gevel 4 vertonen
roestvorming. Opnieuw te verven.
-

Gootlijsten goot I tlm 6

G

Het geimpregneerd houtwerk is vervaagd.
Behoeft geen actie.

G

Plaatselijk licht roestvorming.

Op staalwerk
- Gehengen en raamharnassen

klokophanging
-

Afdekstripp en b e glazing

R

De strippen vertonen roestvorming.

inwendig

Na herstel v¿n de gebroken ruitjes opnieuw te
conserveren.

- Bekroning priesterkoor

s

De bekroning is ernstig geroest, enkele onderdelen zijn
dusdanig geroest dat deze zijn weggevallen.
Bekroning te restaureren en te conserveren is

noodzakelijk.
Op muurwerk
- Vierpasramen gevel
2.

1

G

DAKEN

2.1

Kaoconstructies

2.1.1 Hout
-Algemeen

G

2.1.2 Gietijzer/staal
- Trekstangen

*Ç

:

goed R = redelijkM = matig S = slecht

G

pagina 5

Toelícffing

Kwølíficatíe*

Rubriek

ObjectnurrmerLB4S32
Boshoven

St.

2.2 Dakbedekkins
(spijkerwerk)
Met name onderlangs bevinden zich enkele zachtere
leien. Verspreid is een enkele lei gebroken.
Van dakvlak 2 is een enkele lei

2.2.3 Leien

- Dakvlak 2 t/m j

M

=---r'-T-'

i-

T,achte en gebroken leien te vervangen.

-Dakvlak

M

1

Verspreid beschadigde en of zachtere leien met name
onderlangs aan de dakvoet. Leien zijn de tot * 2 meter
vertonen
æ.-<

Het dakvl¿k uit repareren/vervangen.

2,3

Aansluitingen/afuerkineen

Zink
-

Lood
- Aansluiting dakvoet (voetlood)
goten I lm 6

+

6 = goed R = redelijk M : matig

Het zinkwerk is verweerd.
Bij het vervangen van de goten ook deze zink
bekleding te vervangen is raadzaam.

R

Dakvoet dakvlak 2

S

= slecht

S

De zinken goten zijn bekleed met dakleer en het
voetlood is vastgeplakt.
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Bij vervangÍng van de goot dienen het voeflood
worden vervangen.
- Muurloketen gevel 3

G

Specie

-Nokafiverking

G

-Langs gevel I en 3 boven
dakvlak I en2

R

De specie is aan het scheurEn en op plaatsen langs het
muurwerk aan het losraken.
Te vervang met de leibedekking of bij het herstellen
van het muurwerk en voegwerk.

Hulpstukken
- Keramische nokvorsten

2.4

G

Goten en hemelwaterafroeren

2.4.1
Zitlk

Goten

Bakgoten

-

-Goten 2tJm613,50m¡x
0,50mt ontwikkeld

S

De versleten goot is in het verleden met behulp van
dakleer gerepareerd, dit dakleer is nu ook versleten en
de hoek
5 met 6lekt.

De tappijp van hwa 3 in goot 6 is onderlangs
doorverweerd en lekt.

* 6 = goed R = redelijk M

:

matig

S

= slecht

paginaT

I

Kwalíficatíe *

Rubriek

Toelíehtìng

ObjectnmrmerLB4Stz
Sr.

De goten te vervangen is noodzakelijk
Schampgoten
- Goot

I

l1,50mtx 0,50

S

omwikkeld

De versleten goot is in het verleden met behulp van
dakleer gerepareerd en lekt bij de aansluiting van de tap
prjp brj Hwa L
De goten te yervangen is noodzakelijk.

Kunststof
Bakgoot in beugels
- Langs

dakvlak

M

1

Dergelijk materiaal is ongebruikelijk bij monumentale
gebouwen. Bovendien is de goot wij zwak bevestigd
waardoor deze gaat aftrangen en doorzaken en op de
rechte¡hoek zit geen kopschot.
Bíj vervangÍng van het leienwerk deze te vervangen
door een zinken schampgoot.

2.4.2 Hem.elwalero.frioeren
Pvc
- Hwa

I t/m 4 (+5,50m¡)

R

Hoewel functioneel is dergelijk materiaal niet
gebruikelij k bij monumentale gebouwen.
Bij vcrvanging van de goten deze in zink met stnlen
ondereinde uit te voeren.

R

Op plaatsen verweerd en bij goot 1 zijn de beugels
geroest en de bevestigingen.
Bij vervanging van de zinken goten ook de beugels te

2.7 Gootlijsten/balustraden
Hout
-Algemeen

Yervangen.

2.8

Diversen

Torenkruis /dakbekroningen
Hardstenenkruisen
-

Gevel

I

G

en 3

Van de topgevel 3 is de hardstenen kruis enigermate
verschoven.

In samenhang met herstel aan metsel-

en voegwerk

te corrigeren.

* 6 = goed R = redelijk M = matig

S

= slecht
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D

Stalen dakbekroning
- Priesterkoor

M

Sterk geroeste bekroning waarvan enkele elementen

zijn weggevallen.
Te herstellen en conserveren.

3. INTERTET]R
3.0 Alsemeen

N.B. Voor zover bereikbaar en zichtbaar, zijn door ons
in het constructieve gedeelte van het interieur geen
ernstige danwel noemenswaardige gebreken
geconstateerd.

-\

il*@
- Algemeen

3.2

Onderste deel van het schip is tot a2,30m hoog
bepleisterd en gewit, het bovenste deel is in schoon
metselwerk uitgevoerd.
Het metselwerk vertoont net zoals in de buitgevel
hetzelfde scheurpatroon. Verder is het voegwerk minder
goed sluitend.
Voegwerk te herstellen/vervangen totaal 495m2

R

Plaatselijk maar met name vân het priesterkoor en nabij

Dragende constructies/vloeren
3.2.

--

R

I

Dragende constructies

Hout
- Algemeen

G

3.2.2

Yloeren
Natuurstenen tegels
- Algemeen

de hoofdentree enigermate verzah..

Verspreid zijn enkele tegels gebroken of anderszins
beschadigd.

Bij gelegenheid gebroken
Hout
- Vlonders

3.3

tegels te vervangen.

G

Gewelven /plafonds

Plafonds
Hout
- Algemeen

G

Wel is het verñverk van de plafonds en houten
constructiedelen vervaagd.

--+

--.

ç

:

goed R = redelijk M = matig S

:

slecht
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3.6 Betimmerine
vlw

-

Toellchtkg

en beteeeline

Ll¡

Algemeen

3.7 Binnenpleisterwerk

G

De deur van de muurkast is als gevolg van
verzakkingen in het verleden scheefgeraakt en minder
goed sluitend.

(':

-f;;¡^--

en

muurschilderingen

3.7.1 Pleistemverk
Vlak stucwerk
-

Algemeen

3.
-

7.

3 Muunerfwerk/s

,j^ ¡¡¡ùpçvr¡ç
i---^^+i^ "r^-1
L^+ "-l^l^r^--.^-.1- -.^- -^---t
s!
¿v ruL.,^wclù rrEL
prl'rül(it w{rr[ v¿lll gçvg¡
3 crg vochtig, in het rechter gedeelte stotden condens
druppels op het pleisterwerk.
Het is te overwegen in de nok een ventilatie te maken en
in het leiwerk een monnikskap te plaatsen.
In de hoek van gevel 4 met 5 is enig pleisterwerk
losgeraakt van het achterliggende metselwerk * 4mr.
Bij gelegenheid te herstellen.
r ¡Juvr¡ù

auswerk

Algemeen

Enigermate bewild en op plaatsen afgesleten en door
vocht en zoutuitbloei beschadigd.

R

De beschadigde plekken bij te werken.

3.8 Betimmerineen. meubilair

{aard=

en nagelvast)

N.B. De inspectie beperkt zich tot het controleren en

c

- Banken
- Roudtekstborden
-

3.9

constateren van technische gebreken. De geïnspecteerde
onderdelen worden niet op kunsthistorische waarde door
de Monumentenwacht gecontroleerd.

G
G

Altaren

Diversen

c

- Klokophanging

lnclusief conservering.

4. DIVERSEN

4.1

Technische installaties
4.

1.2 Brandbeveiliging

- Brandblusser

S

Door ons zijn geen generlei blusvoorzieningen
aangetroffen.

* 6 = goed R : redelijk M = matig

S = slecht
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4.1.2 Elelara

Algemeen

4.2

Boshoven

N.B. De inspectie van de elektrische installatie heeft
uitsluite¡d Aetrekking op bevestiging en uiterlijke
toestand. Voor wat het functioneren-betreft dient
u een
ter zake gespecialiseerd bedrijf te raadplegen.

G

Bereikbaarheid en
toeeankeliikheid

i

Ð

lnterieur
Toegankelijkheid algemeen

Ð

- algemeen

Ð

G

Exterieur
Bereikbaarheid daken en goten

Ð

* algemeen

Ð

G

Met ladders te bereiken.

Voorzieningen daken

N.B. In verband met het gestelde in de wet en
regelgeving om te zorgen voor veilige en gezonde

Ð

werþlekken - met name de arbeidsomstaidigheden wet
(arbo)- is het noodzakelijk voor iedereen dat daken
of
goten goed en veilig bereikbaar zijn endat
men zichte

Ð
Ð

allen tdde moet beveiligen.

il
il

algemeen

s

t

I
I

geplaatst. Totaal *21 stuks.
Vanwege het ontbreken van voorzieningen
zijn de
dakvlakken niet meer veilig bereikbaaien ziji
reparaties op nagenoeg alle dakvlakken niet meer
mogelijk, zonder gebruik te moeten maken van een

I
I
I
I

hoogwerker ofsteiger.

: -j

î-.¡er.

G

-bcidasen

-læ
- L3s^À!_-

G

F-:-'g---e'

I

I

Bes:¡a;i*g tsrein

E:-:æ
- r_¡€-Èen

I
I

I
I

Alleen dakvlak I is voorzien van veiligheidshaken.
Deze haken zijn geroest enmtakbeveitigd.
Door ons wordt met klem ontraden om elã
veiligheidshaken te gebruiken.
Bij hersteUvervangen goten en daken dienen er
gecertificeerde veiligheidshaken te worden

'

G=

-,{et¡:ss:

G

S':a¿:- æ*øeub,ilai¡
- -dge:cæc

G

¡-C

R = redelijk lvl = matig S = slecht

Een houten bank.
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4.5

Bomer¡/besroeiing

-

Algemeen

Nabij de kapel bevinden zich diverse kastanje bomenn
deze dienen periodiek te worden gesnoeid z.odat de
takken geen schade kunnen toebrengen aan de daken en

het gwelwerk.

Do gotenJaarl{ks tweem¿al schoon te maken is
rs¡dzram.

4.6

Vogels en vleernruizen
-

Overlasl hinder er van

Geen noemenswaardige overlast.

28-l I -2A18 Jan Kuppens Monurnentenwachter
Monumentenwacht Limburg 06481387 44

* 6 = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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