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3530+

ca.19800+

12450+

9320+

kraak inkorten naar oorspronkelijke vorm

in de vloer loze leidingen opnemen voor data

klok en luidwerk herstellen volgens voorstel klokkenadviseur

nieuwe vloerluik 700 x 1100 van 22 mm WBP omkleed met zink no 14
luik scharnierbaar en in geopende toestand met een haak te borgen

slofstukken klokkenstoel vervangen

nieu

peil

4646+

9015+

kraak inkorten naar oorspronkelijke vorm

stucwerk aanhelen

loopbrug ter breedte van sparing in muur

loodwerk vervangen door lood NHL 25

ankers vervangen

loopbrug voorzien van leuning 38 x 89 
en balusters 38 x 89 h.o.h. 1500 mm
verlichting aanbrengen: 2 lichtpunten

muurplaat herstellen

bestaande spanten kontroleren en evt.  herstellen

verankering ijzeren trekstaven ontroesten; behandelen met polycril

gewelfhout herstellen, bestaande nagels 
wegdrevelen en gaten uitplamuren

ramen herstellen
onderdorpel verbeteren

ramen herstellen
onderdorpel verbeteren

nieuw te maken luik

scheur inboeten, stucwerk aanhelen

DOORSNEDE C-CDOORSNEDE B-BDOORSNEDE A-A

5875+

kruipgat voorzien van een nieuw luik

gewelfhout herstellen

stalen latei volgens opgave konstrukteur

luidvloer verlichten: 1 lichtpunt

balkeinden van monumentale eiken balken herstellen
nieuwe loopbrug met leuning lichtpunt

luik 550 x 850

nieuwe vlaggenmast in rvs beugels

lichtpunt met dubbele wcd

zuidwestelijke muurstijl vervangen

t.b.v. bereikbaarheid inspektieluik een klimplateau
te maken afm. ca.700 x 900 mm 

vlaggenmast met katrol te'parkeren' in de spits

stuc- en pleisterwerk herstellen
met in achtneming van  de bouwsporen

2004

dit
 g

ed
ee

lte
 d

ak
ho

ut
 v

er
va

ng
en

dit gedeelte dakhout vervangen

nieuwe vloer  op lager niveau

 tussen poten klokkenstoel en slofstukken trilling dempend materiaal aanbrengen

torenkruis met vergulde windwijzer herplaatsen

torenkruis en windwijzer herstellen

plafond van kraalschroten

donker gemoffelde aluminium ladder met optakel mechanisme
de ladder is bij normaal gebruik van de ruimte opgetakeld,
bij inspektie van de spits of gewelf wordt de trap neergelaten.

nieuwe Iroko balken 200 x 200 mm

nieuwe Iroko balken 200 x 200 mm

nieuw te maken luik

kraalschroten plafond als bestaand

kantstrook zwart schilderen

nieuw te maken luik 550 X 850 ter inspektie spits
e.e.a. bekleden met zink no 16

toren voorzien van nieuwe klimhaken

torenspits opnieuw bekleden met dakleien in maasdekking

onderliggend dakbeschot herstellen

huidig luik verwijderen; gat aanhelen met dakhout
als bestaand

afzaten bekleden met lood NHL 40
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rvs doorval beveiliging Ø 25 mm

koker luchtverwarming

raveling

a
koker luchtverwarming

12450+

9320+
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JELLE    DE    JONG    ARCHITEKT,    LANGESTREEK    14    LEMMER

Stichting Alde Fryske Tsjerken, Wismastate 9 8926 RA Leeuwarden

Restauratie NH kerk Ter Idzard

RESTAURATIEPLAN BEGANE GROND,VERD.VLOEREN  EN DOORS NEDES

0211-B2 BT

fax  0514-561990 e-mail: mail@jelledejongarchitekt.nl

: 1 :1000/ 1:50

maatvoering in het werk te kontroleren

17-03-2004

5-05-2004 aanbesteding

BAARHOKJE

150÷

30+ KOOR
ENTREE

meterkast

bergruimte
onder trap

jashaken aan de wand

jashaken aan de wand

pantry

BEGANE GROND
VERDIEPING

KREAKE

peil

VERDIEPING

vloer 1

vloer 2

vloer 3

vloer 4

vloer 4

vloer 3 met klokkenstoel

vloer 2 

muurplaat vervangen 

gootklossen vervangen

hoekkeper

koningsmakelaar

bestaande verankering om en om uithalen en behandelen

horizontaal deel tafelement t.b.v. torenspits vervangen

al het ankerwerk in de toren is aangetast door roest
e.e.a. om en om uithalen ontroesten, herstellen
en 2 x in de polycril zetten alvorens e.e.a. opnieuw aante brengen

torenkruis met vergulde windwijzer herplaatsen

torenkruis en windwijzer herstellen

B

B

A
A

bestaand metselwerk ca. midden 16e eeuw*

RENVOOI:

C

afmeting kraak volgens nader opgave
uitgaan van huidige moduulmaat hekwerk

trap aanpassen aan de nieuwe situatie
trap voorzien van een nieuwe leuning

loze leiding voor data in de vloer opnemen

balkkoppen verduurzamen

huidige balklaag aanpassen aan de nieuwe situatie

nieuwe trap van grenen
trap rondom 30 mm vrij van de muur
door afstandhouders

nieuw luik 700 x 1100 mm
van 22 mm WBP bekleed met zink

bestaand metselwerk mogelijk 17e eeuw*

bestaand metselwerk 19e eeuw*

bestaand metselwerk 1903

overspanningsrichting vloerhout

*  volgens gegevens BDM Frank vd Waard

SCHIP

 zerk 1  zerk 2  zerk 3  zerk 4 

zichtbare verankering

gootbodem met gootlijst vervangen

goot bekleden met zink no 16

nieuw aan te brengen luik bekleed met zink no 16

t.b.v. nieuw aan te brengen luik de nodige ravelingen aanbrengen

hwa verplaatsen naar noordkant

ALGEMEEN: galmborden vernieuwen 

nieuwe houten vloer bekleden met zink no 16

hwa vloer aansluiten op hwa goot

galmgaten aan binnenzijde dicht zetten met kopergaas
max. maaswijdte 20 mm; gaas monteren op 
demontabele houten frame 46 x 71 aan de binnenzijde
van het kozijn.

luidwerk herstellen volgens nader opgave

C

ravelingen in vloerbalklaag
 d.m.v. traditionele
hoekverbindingen

vloerbalklaag grenen 71 x 171
h.o.h. ca 610 mm

over de balklaag een vloer van grenen
g.en.g. delen dik 28 mm

vloerhout hergebruiken

Z-2 Z-2SV-Z2SV-Z1

O-1

SV-O1

O-2

N-1N-2

W-2

SV-N1SV-N2 SV-N2

Z-2

codering spaarveld 2e van links Noordzijde 

codering gevelopening 2e van links Zuidzijde 

preekstoel herstellen

trap herstellen en aanpassen

kraakconsoles aanpassen

100+

100+

peil

zerken weer zichtbaar maken

v rooster luchtverwarming

v

v
vvv

v v v

v

v

bestaande plavuizen

bestaande lambrisering verwijderen

stucwerk herstellen

planken vloer laten zakken tot niveau grafzerken

planken vloer laten zakken tot niveau grafzerken

70÷

oorspronkelijke randbalk van de bankenvloer laten zakken
pengaten vullen met hardhout

70÷

70÷

planken vloer herstellen en geschikt maken voor
vloer convectoren

planken vloer herstellen en geschikt maken voor
vloer convectoren

luchtverwarming in de plint
opnemen

luchtverwarming in de plint
van het wandje opnemen a

b

c

wand voorzien van vochtregulerend stucwerk

3530+

rvs doorvalbeveiliging  volgens nader detail

rvs doorvalbeveiliging  volgens nader detail

in de vloer een luik op te nemen 
van 1000 x 1000 mm

herstel metselwerk met steen als bestaand

W-1

W-3

N-2 N-1

Z-1 Z-2

nieuwe loopbrug over de gewlfribben

nieuw bordes van hardhout

nieuwe ladder naar luidvloer

nieuw aan te brengen luik

5875+

verlichting: 2 nieuwe lichtpunten elk met dubbele wcd

e.e.a. volgens nader opgave

W-3

muurstijl vervangen

v

v
close-in boiler

B

B

model haan volgens nader opgave

Z-1

v

lambrisering herstellen

lambrisering voorzien van convector verwarmingselementen

v v v

v

lambrisering herstellen
lambrisering voorzien van convector verwarmingselementen

gevelbekleding vervangen afm. als bestaand
stijl- en regelwerk deels vervangen 

v

v

hek dooptuin hertsellen balusters voorzien van oorspronkelijke 'peertjes'

vloerhout herstellen

bankenplan aanpassen

bankenplan aanpassen

houten vloer laten zakken tot op hoogte zerkenvloer

houten vloer laten zakken tot op hoogte zerkenvloer

houten vloer handhaven

ALGEMEEN:     
stuc- en pleisterwerk herstellen

ouderlingenbanken herstellen

nieuw aan te brengen  kruis  volgens oorspronkelijk model
vergulde windvaan volgens nader opgave

nieuw aan te brengen makelaar 121 x 121 grenen

ouderlingenbanken herstellen

nieuw te maken grenenhouten trap

houten wand van geschaafde g. en g. delen dik 28 mm

v

balklaag aanpassen

balklaag aanpassen

cvkast

plavuizen op gestabiliseerd zandbed dikte 30 cmevt. machineslag  met handschaaf verwijderen

standleiding luchtverwarming
 volgens opgave installateur

muur voorzien van 6 stuks rvs stijg- klimbeugelsd

cv kast luchtverwarming volgens opgave
installateur

evt. inlaat cv afgedekt met stalen rooster
thermisch verzinkt

vervangen van houten onderdelen

N

Idzard
aweg

nieuwe riolering Ø 125 aansluiten op gemeentelijk riool


