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Inhoudsopgave plan: 

 
- algemene objectgegevens 

- fotoverslag van planopname met duiding van uit te voeren werkzaamheden; 

  basis is het laatste inspectierapport van Mon. wacht Gld. d.d. 17-1 2019, nr. 3723.19.5.005 

- daktekening A3 met duiding leibedekking en hakenplan t.b.v. dakveiligheid 

- korte toelichting / verduidelijking plan + 

  voor het werk geldende voorwaarden  

- meerjarenbegroting 2020 – 2025. 
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Algemene objectgegevens: 
 

Object     : R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming 

Adres     : Dorpsstraat 1, 6871 AA  Renkum 

Eigenaar    : Zalige Titus Brandsma Parochie 

Adres eigenaar   : Bergstraat 17, 6701 AB  Wageningen 

Tel. eigenaar    : 0317 747108 

Monumentnr.     : n.v.t. (geen monumentstatus) 

Categorie (oorspronkelijk)  : Kerkelijke gebouwen 

Obj.nr. Mon.wacht Gld.  : 3723 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Doorwerth, oktober 2019 

T.J.W. Hendriksen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoverslag van planopname eind sept. / begin okt. 2019 

 

R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming  
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Fotoverslag 

Blad 1 
 

 

Obj. nr. 3723 Object RK Kerk 

Adres Dorpsstraat 1 

Plaats Renkum 

 

  

 

Beschrijving bij foto 1:  
 
De baksteen gemetselde gevels van de 
kerk (staand verband, spouwconstructie) 
verkeren in overwegend goede staat, het 
platvolle voegwerk eveneens. 
Er komt plaatselijk wat lichte schade aan 
metsel- en voegwerk voor, maar een 
dringende reden tot herstel geeft dit niet. 
Dit bij gelegenheid in de toekomst.  
Herstel is geen onderdeel van dit plan. 
De duidelijkste gebreken aan het 
metselwerk zijn hierna aangegeven. 

 

Beschrijving bij foto 2:  
 
Aan het uitkragende metselwerk van 
gevelafdekkingen komt verspreid schade 
voor in de vorm van min of meer loszittende 
delen en her en der ook afgebroken delen. 
Dit zal schade zijn die in het verleden 
ontstaan is door inwerking van vocht en 
vorst. De afdekkingen zijn nadien een keer 
met zink afgedekt waarmee de inwatering 
is gestopt, maar waarbij de schade aan het 
baksteenwerk niet is hersteld. 
Dit zou bij gelegenheid alsnog gedaan 
kunnen worden. 
Zie ook de foto en de verdere omschrijving 
hierna. 
 

 

Beschrijving bij foto 3:  
 
Ook aan de dakzijde van de afdekkingen 
komt soortgelijke schade voor met her en 
der ook weggevallen voegwerk boven het 
muurlood. 
Herstel zou kunnen, maar dit is niet 
dringend en is bovendien omvangrijk werk 
(met bijkomend steigerwerk) waarvoor ook 
de zinken afdekkingen verwijderd moeten 
worden. Een en ander is niet in het kader 
van dit plan opgenomen. 
Dankzij het aanwezige zink zal de schade 
niet of nauwelijks toenemen. 
De zinken afdekkingen zijn deels relatief 
nieuw, maar deels ook vrij oud met 
plaatselijk wat schade en (kit)herstel, maar 
zijn over het algemeen voldoende 
functioneel. 



Fotoverslag 

Blad 2 
 

 

Obj. nr. 3723 Object RK Kerk 

Adres Dorpsstraat 1 

Plaats Renkum 

 

  

 

Beschrijving bij foto 4: 
 
Op sommige plekken watert het zink op de 
schouderstukken (deels) naar de 
buitenzijde af i.p.v. naar de dakzijde. Dit 
geeft plaatselijk inwatering op de uitlopende 
zijkanten van de onderliggende steunberen. 
Het vallende water geeft ook wat 
uitspoeling van voegwerk. 
Bij (groot)onderhoud aan het dak is het aan 
te raden deze zinkafdekkingen aan te 
passen zodanig dat het water zoveel 
mogelijk naar de dakzijde wegloopt. 
Voor dergelijk klein herstel is een post in 
het plan opgenomen. 

 

Beschrijving bij foto 5: 
 
Van de muurroosters in de onderkanten 
van de gevels ontbreken er rondom een 
aantal en sommige zijn ook doorgeroest. 
Een en ander geeft aanleiding tot 
ongedierte in de spouw of onder vloeren. 
Het plan voorziet in het aanbrengen van 
stevige en passende gaasroosters 
(kopergaas) in de open gaten. 
 
. 

 

Beschrijving bij foto 6: 
 
Aan de voorzijde van de kerk zijn een vijftal 
gevelopeningen ruw en ontsierend met 
stukken harmonicagaas afgeschermd. 
Het plan voorziet in het verwijderen van dit 
gaaswerk en daarvoor in de plaats 
aanbrengen van stevige en passende 
gaasroosters (kopergaas) in de openingen. 



Fotoverslag 

Blad 3 
 

 

Obj. nr. 3723 Object RK Kerk 

Adres Dorpsstraat 1 

Plaats Renkum 

 

  

 

Beschrijving bij foto 7: 
 
Een beeld van een kerkvenster westzijde, 
in dit geval afgeschermd met voorzetglas. 
Sommige vensters west- en noordzijde zijn 
met voorzetglas afgeschermd (2 
verschillende systemen).  
De bakstenen vensters verkeren over het 
algemeen in redelijke tot goede staat, 
behoudens enkele vensters zuid- en 
westzijde, zoals hierna te zien. 

 

Beschrijving bij foto 8: 
 
Aan de westzijde van het priesterkoor komt 
wat scheurvorming voor in de tussenstijl 
van het voorkomende venster. Dit door 
oproesten van het zgn. ringanker, in dit 
geval een stalen buis. Dankzij het in het 
verleden aangebrachte voorzetglas voor de 
vensters van het priesterkoor is de directe 
regenbelasting weggenomen. 
De schade zal in de toekomst mogelijk nog 
iets toenemen, maar weinig. Herstel van de 
schade met ontroesten en behandelen van 
het ijzer zou bij gelegenheid een keer 
kunnen, maar is niet opgenomen in dit plan. 

 

Beschrijving bij foto 9: 
 
Aan de westzijde zijn ook plaatselijk 
vensters met dubbeltjesgaas afgeschermd 
(weinig fraai). 
Aan de westzijde van het schip (en ook van 
het toegangsportaal) komt wat 
scheurvorming door het oproesten van de 
ingemetselde brugijzers (in dit geval T-
profiel). 
De schade zal in de toekomst geleidelijk 
aan wat toenemen. Herstel van de schade 
met vervangen van het roestige ijzer zal bij 
gelegenheid in de (verre) toekomst een 
keer uitgevoerd moeten worden, maar is 
niet opgenomen in dit plan. 
Bij dit herstel zal ook het glas-in-lood 
verwijderd en herplaatst moeten worden en 
zal hierbij ongetwijfeld schade oplopen. 
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Plaats Renkum 

 

  

 

Beschrijving bij foto 10:  
 
Een beeld van een glas-in-loodvenster 
zonder afscherming, in dit geval aan de 
zuidzijde van het oosttransept. 
In dit venster en ook in sommige andere 
vensters rondom komt wat glasbreuk voor.  
Aan de onderzijde is de ingemetselde 
ijzeren roede (T-ijzer) wat opgeroest. De 
roestdruk is hier de oorzaak van de 
glasbreuk.  
Herstel van een en ander bij gelegenheid 
maar is niet opgenomen in dit plan. 

 

Beschrijving bij foto 11:  
 
Het glas-in-loodwerk in de kerk verkeert 
voor het grootste deel in redelijke tot goede 
staat (brandschilderwerk in het priesterkoor 
en de Mariakapel, verder gekleurd 
kathedraalglas, meest in diagonale zetting). 
Sommige panelen neigen naar matig 
vanwege vervorming en dergelijke, maar 
zijn nog wel voldoende stabiel. Op enkele 
plekken komt wat glasbreuk voor. 
Een herstel aan glas-in-lood bij 
gelegenheid. Een en ander is geen 
onderdeel van dit plan. 
 

 

Beschrijving bij foto 12:  
 
Eén van beide schoepenroosters met grof 
gaaswerk boven in de transeptmuren 
oostzijde. Beide roosters zijn matig en zijn 
ter vervanging in het plan opgenomen. 
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Plaats Renkum 

 

  

 

Beschrijving bij foto 13: 
 
Een beeld van de bovenkant van de 
schipkap (gordingenkap met spantwerk in 
naaldhout). De overige kappen zijn 
overeenkomstig (voor zover toegankelijk). 
De kappen verkeren voor zover zichtbaar 
(serieuze onveiligheid en zware vervuiling) 
in overwegend goede staat. 
O.a. de loopbrug boven in de kap (en 
hiernaast op foto) is totaal onveilig 
vanwege eenzijdig ontbreken van 
leuningwerk. Zijdelings van de brug zitten 
steile gewelfvelden en -zwikken ter diepte 
van 6 tot 7 meter. 
Een en ander is ter verbetering in het plan 
opgenomen. 

 

Beschrijving bij foto 14: 
 
Het centrale knooppunt aan de 
onderkanten van de kilgoten en op de kop 
van de zakgoot tussen beide oostelijke 
transeptkappen. Ter plaatse is het 
houtwerk zwaar rot c.q. geheel weggerot 
vanwege vroegere langdurige lekkage in de 
kop van de zinken zakgoot. 
Tussen beide westelijke transeptkappen is 
de toestand overeenkomstig. 
Beide plekken zijn ter herstel in het plan 
opgenomen. 

 

Beschrijving bij foto 15: 
 
Een willekeurige plek in het kapwerk. 
De totale kapruimte is gigantisch vervuild 
(omvangrijk nestmateriaal van kauwtjes, 
veel restmateriaal van vroegere 
werkzaamheden, overig zwerfvuil en bijna 
100 jaar stofvervuiling). 
Een keer zo goed mogelijk schoonmaken 
van de kapruimtes is meer dan noodzaak. 
Dit is overigens in de huidige gesloten 
toestand van het dak niet te doen. Derhalve 
zullen voor dit doel verspreid rondom 
diverse tijdelijke transportgaten in de voet 
van het dak gemaakt worden en nadien 
weer gedicht. 
Een en ander is in het plan opgenomen. 
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Plaats Renkum 

 

  

 

Beschrijving bij foto 16: 
 
Een beeld van de leibedekking op de kerk 
(Maasdekking gehaakt).  
Een deel van de bedekking is in het recente 
verleden vervangen en is met r.v.s. 
leihaken gehaakt, zoals o.a. de westelijke 
transeptdaken (een deel hiervan links op de 
foto). De r.v.s. gehaakte dakvlakken zijn op 
een daktekening aansluitend aan dit 
fotoverslag aangegeven. Deze dakvlakken 
zijn qua leikwaliteit goed, de technische 
wijze van aanbrengen is redelijk, plaatselijk 
ook matig. 
De overige dakvlakken, zoals het westelijke 
schipdak rechts op de foto, zijn nog koper 
gehaakt en zijn gemiddeld redelijk. Een 
onderhoudsbeurt is nodig en is in het plan 
opgenomen. 

 

Beschrijving bij foto 17: 
 
Het noordelijke dakvlak van het oostelijke 
transept (dakvlak 22 van de daktekening) is 
qua koperen leihaken duidelijk het minst 
(slecht). Vanwege afbreken van de 
leihaken zakken er voortdurend leien weg 
wat vervolgens lekkage op het dakbeschot 
geeft. Vervangen van het dak is noodzaak 
en is in het plan opgenomen. Aanliggende 
goten (kil- en bakgoot) en loodwerk worden 
dan tegelijk vervangen. 

 

Beschrijving bij foto 18: 
 
Een beeld van het noklood op het kerkdak. 
Van de zijdelingse vernageling zijn delen 
afgeroest en losgeraakt. Plaatselijk zijn ook 
trotseerloodjes (ter afdekking van de 
nagelplekken) afgescheurd en verdwenen. 
Een plaatselijk herstel is nodig en is in het 
plan opgenomen. 
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Beschrijving bij foto 19: 
 
Een voorbeeld van losgeraakt en 
weggezakt muurlood op de kop van een 
bakgoot, in dit geval op de zuidoosthoek (is 
rechtsvoor). De schade geeft af en toe wat 
lekkage in de houten gootconstructie. Er 
komen rondom de kerk nog een paar 
vergelijkbare plekken voor. Herstel is nodig. 
Voor dergelijk klein herstel is een post in 
het plan opgenomen. 

 

Beschrijving bij foto 20: 
 
Een beeld van de rubber rekstukken in de 
bakgoten van het schip (2 st., oost- en 
westzijde). Het rubber is op de hoeken 
gescheurd, met name vanwege het scherp 
haaks zetten van de rekstukken. De 
scheurvorming zal ook in de onderhoeken 
van de goot zitten.  
Vervangen van de rekstukken is onderdeel 
van het plan. 
Er zijn ook verspreid wat soldeernaden in 
de goten deels losgetrokken en nadien met 
bitumenmaterialen “hersteld”. Het plan 
voorziet in een deugdelijk herstel hiervan. 
Voor dergelijk klein herstel is een post in 
het plan opgenomen. 

 

Beschrijving bij foto 21: 
 
Een beeld van de zakgoot tussen de 
oostelijke transeptkappen. Vooral de kop 
van de goot is slecht, langdurig lek geweest 
met gevolgschade (zie foto 14) en nadien 
voor nood gedicht. De goot is ter 
vervanging in het plan opgenomen. Voor de 
zakgoot westzijde geldt hetzelfde. 
Verder een dakluik (in slechte staat). Het 
luik is vrij klein en zit onpraktisch (te hoog) 
in het dak. Het plan is het luik te laten 
vervallen en lager in het dak een nieuw en 
groter luik aan te brengen, zonder 
vergrendeling, zodat deze van binnen en 
van buiten te openen is. 
Dit evenzo aan de westzijde. 
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Beschrijving bij foto 22: 
 
De verzamelgoot tussen beide 
transeptdaken oostzijde. Mede door een 
relatief kleine steekpijp boven de afvoer is 
de goot verstopping gevoelig. Door 
voorgekomen lekkage in het zink is de 
houtconstructie deels rot. De bovenkant 
van de afvoer is gecorrodeerd en wat lek. 
De houtconstructie aan de westzijde is wat 
beter, maar verder is de toestand 
overeenkomstig. 
Herstel van de constructie en vervangen 
van het zink is in het plan opgenomen.  

 

Beschrijving bij foto 23: 
 
Aan de oostelijke (foto) en westelijke 
zijbeuk zijn ooit afvoeren verwijderd. De 
goten hebben sindsdien slechts één afvoer, 
terwijl het afwaterende schipdak erboven 
twee afvoeren heeft. Het plan voorziet in 
terugbrengen van deze afvoeren. 
De goot aan de dagkapel ligt flink op 
tegenschot (pijl) waardoor water en 
vervuiling blijft staan. Het plan is deze 
toestand op te lossen door ter plaatse in de 
inwendige tegen de zijbeuk een afvoer bij 
te plaatsen. 

 

Beschrijving bij foto 24: 
 
Een beeld van de gootconstructie aan de 
noordzijde van de sacristie. Ter plaatse 
komt duidelijke inrotting voor door 
voorgekomen lekkage. Dit is de duidelijkst 
ingerotte plek aan de gootconstructies 
rondom. Er zitten wel wat mindere 
gebreken aan de gootlijsten, zoals losheid 
van kopschotten en dergelijke. 
Ter behoeve van herstel is een post in het 
plan opgenomen. 
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Beschrijving bij foto 25: 
 
De Angelustoren van enige afstand gezien. 
De toren heeft lekkage- en 
inrottingsproblemen. Om dit op te lossen 
zal er een steigerwerk op de nok van het 
schipdak moeten komen. Ten behoeve van 
herstel en deelvervanging van het loodwerk 
zal de klok met klokkenstoel tijdelijk uit de 
toren verwijderd moeten worden. 
In de huidige toestand is het luik in het 
loden plat onvoldoende functioneel omdat 
de klok te dicht boven het luik hangt. Bij 
herplaatsen van de klokkenstoel zal deze 
om die reden 20 tot 30 cm. hoger worden 
geplaatst. 
Het plan voorziet in een structureel herstel 
en verbetering van de toren. 

 

Beschrijving bij foto 26: 
 
De Angelustoren meer van nabij gezien. 
Ter herstel van de constructie zal het 
leiwerk op het onderste blokvormige deel 
verwijderd en herdekt of vervangen moeten 
worden. Het loden plat en de 
houtconstructie eronder is doorgezakt en 
geeft soms lekkage waardoor inrottingen 
zijn ontstaan. Een en ander zal geheel 
vervangen moeten worden. 
Er zit in ieder geval duidelijke inrotting in de 
zuidwestelijke van totaal 4 hoekstijlen. Ter 
herstel is vervanging van de loodbekleding 
noodzakelijk. 
 

 

Beschrijving bij foto 27: 
 
Een deel van de blokvormige onderkant 
van de Angelustoren van binnen gezien. 
Midden onder de zuidwestelijke hoekstijl 
waaraan duidelijke inrotting voorkomt. 
Verder het doorgezakte en deels ingerotte 
plat met rechtsboven een deel van het luik. 
Lager in het blokvormige deel zijn delen 
van kruisschoren ingerot. 
Het plan voorziet in herstel en vervanging. 
Echter pas wanneer er een steigerwerk 
rond de toren is aangebracht en delen van 
lei- en loodwerk zijn verwijderd is de 
daadwerkelijke toestand te zien. 
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Beschrijving bij foto 28: 
 
Het smeedijzeren kruis op de spits van de 
Angelustoren. Het kruis is zwaar roestig. 
Voor het qua omvang vergelijkbare kruis op 
de nok van het priesterkoor geldt hetzelfde. 
Beide kruizen zijn ter herstel en 
behandeling in het plan opgenomen 
waarvoor deze tijdelijk verwijderd zullen 
worden. 

 

Beschrijving bij foto 29: 
 
Het toegangsluik tot de kapruimtes in het 
stucgewelf boven de orgelzolder. De ruimte 
tussen de luikopening en het dakbeschot 
van de kap is slechts gering (ca. 40 cm.). 
De toegang tot de kapruimtes is om die 
reden een moeizaam gedoe en voor iets of 
wat gezette personen nauwelijks te doen. 
Het plan voorziet in verbetering door het 
luik ca. 1 meter naar boven te verplaatsen. 
De ruimte tussen luikopening en kaphout 
verdubbelt dan globaal. 

 

Beschrijving bij foto 30: 
 
Een beeld van de hogere dakdelen van de 
kerk. Behoudens op het priesterkoor zijn er 
nergens op de daken voorzieningen 
aanwezig ter beveiliging bij bijvoorbeeld 
inspectie of onderhoud aan goten en 
leibedekking. Bijvoorbeeld het onbeveiligd 
belopen van goten is in het kader van de 
Arbowet niet toegestaan. 
In de huidige toestand is dit alleen 
voldoende veilig te doen middels het 
plaatsen van steigerwerk of inzet van een 
kraan met manbak of een verreiker. Zoals 
op het priesterkoor voorziet het plan in het 
aanbrengen van permanente voorzieningen 
in de vorm van ladder- en veiligheidshaken. 
Op de daktekening hierna zijn de te 
plaatsen haken aangegeven. 





a 

R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming Renkum 

 

Korte toelichting / verduidelijking plan: 
 

Het kerkgebouw verkeert constructief in overwegend goede staat. De onderhoudstoestand is 

gemiddeld redelijk, op onderdelen matig. 

Het voorliggende plan (6 jaar) voorziet in een inhaalslag op dit punt. 

De focus hierbij ligt op de belangrijkste zaken, zijnde het dak- en gootwerk met diverse 

toebehoren, waaronder de angelustoren. Er is ook in arbo-technische zin naar het dak- en 

gootwerk gekeken. Een en ander voldoet aan geen enkele norm, zowel aan de buitenzijde niet 

(geen enkele veiligheidsvoorziening aanwezig), als aan de binnenzijde niet (gebrekkige 

toegankelijkheid en bijkomend zware vervuiling van kapruimtes). 

Het plan voorziet in noodzakelijk herstel en verbetering van voornoemde zaken. Al deze 

zaken hebben werktechnische raakvlakken en moeten om die reden in één arbeidsgang 

worden uitgevoerd. Sommige van deze werkzaamheden zijn min of meer dringend. Om die 

reden zijn alle werkzaamheden aan het dak- en gootwerk in het eerste planjaar samengevoegd. 

Aan het baksteen gemetselde gevelwerk en aan de vensters met glas-in-loodvulling komen 

plaatselijk wat gebreken voor maar herstel hieraan heeft vooralsnog geen grote noodzaak en is 

bovendien min of meer rekbaar in de tijd. Een en ander is om die reden en ook om reden van 

kosten buiten dit plan gelaten. Een en ander zoals in een overleg voorafgaand aan deze 

opdracht door betrokkenen is aangegeven. 

Installatiewerk en eventuele werkzaamheden aan het interieur vormen geen onderdeel van dit 

plan. 

Schilderonderhoud aan de buitenzijde van de kerk is actueel voor een deel in onderhoud 

(lagere delen van gootlijsten). Het totale onderhoud aan het buitenschilderwerk van de kerk is 

in het plan opgenomen. 

Middels uitvoering van dit plan zal de onderhoudstoestand van de kerk stijgen naar redelijk 

tot goed. 
 

Voor het werk geldende voorwaarden en voorschriften: 
 

- De UAV 2012 

- Gemeentelijke Bouwverordening 

- Arbeidsomstandighedenwet 

- Voorschriften van Brandweer en Energiebedrijven 

- Het Basis-Verfbestek 2016 

- Uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit 

Monumentenzorg). 

- Deze richtlijnen zijn te vinden op internet (www.stichtingerm.nl/richtlijnen) 

- NEN normbladen en normalisatievoorschriften 

- Informatiebladen Monumentenwacht Gelderland. 

 

Doorwerth, oktober 2019. 

 

 

PS. 

De in het plan opgenomen bedragen voor het dakwerk (lei- lood- en zinkwerk) zijn op basis 

van afgegeven richtprijzen door Van Wely Groessen (www.vanwelyleidekkers.nl). 

Het opgenomen bedrag voor schoonmaken van de kapruimtes is afkomstig van Kristal 

Zevenaar (www.kristalzevenaar.nl). Het gaat hier om een richtprijs. 

De overige bedragen zijn op basis van eigen inschattingen. 
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STABU-code en omschrijving Aantal Een-
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Materiaal Materiaal 
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neming
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Bedragen 

Planjaar 4

Bedragen 

Planjaar 5

Bedragen 

Planjaar 6

TOTAAL

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

05 Bouwplaatsvoorzieningen

inzet steigerwerk t.b.v. herstel angelustoren 1 post 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 j 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

inzet ladderlift t.b.v. herstel daken 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

inzet kraan t.b.v. de- en montage 2 

bekroningen en klokkenstoel

1 post 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 j 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

inzet hoogwerker / verreiker t.b.v. 

schoonmaken gewelven / kapruimtes

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

inzet hoogwerker / verreiker t.b.v. 

onderhoud schilderwerk hoge gootlijsten

1 post 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 j j 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 5.000,00

Subtotaal 0,00 0,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 22.800,00

14 Buitenriolering en drainage

graafwerk en pvc-materialen t.b.v. 

aansluiten nieuwe afvoeren zijbeuken (de 

nieuwe afvoer aan de dagkapel krijgt een 

open uitloop)

2 post 0,00 0,00 400,00 800,00 800,00 j 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Subtotaal 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

22 Metsel- en voegwerk

schoonmaakwerk stenen gewelven / 

kapruimtes

1 post 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 j 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

Subtotaal 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

24 Ruwbouwtimmerwerk

constructief herstel onderkanten kilgoten 

schip / transepten

2 st 0,00 0,00 2.750,00 5.500,00 5.500,00 j 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

constructief herstel angelustoren (nieuw plat 

met luik, aanhelen 2 kruisschoren en 2 

hoekstijlen, herstel staand beschot)

1 post 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 j 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

verwijderen 2 bestaande dakluiken met 

dichten dakbeschot + leiwerk

2 st 0,00 0,00 525,00 1.050,00 1.050,00 j 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

construeren 2 nieuwe dakluiken met 

openingen incl. lei-, lood- en zinkwerk

2 st 0,00 0,00 1.150,00 2.300,00 2.300,00 j 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

plaatselijk herstel dakbeschot noorddak 

oosttransept (dakvlak 22)

1 post 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 j 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

maken / dichten tijdelijke transportgaten in 

dakbeschot t.b.v. schoonmaken gewelven / 

kapruimtes, incl. leiwerk

15 st 0,00 0,00 475,00 7.125,00 7.125,00 j 7.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.125,00

Subtotaal 0,00 0,00 27.575,00 27.575,00 27.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.575,00

30 Kozijnen, ramen, deuren

klein herstel kozijnen, ramen, deuren, 

dakkapellen bij schilderonderhoud

1 post 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 j 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

Subtotaal 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

32 Trappen en balustraden

verplaatsen luik in stucgewelf orgelzolder 

incl. rolsteiger

1 post 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 j 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

aanpassen loopbruggen in kapruimtes, m.n. 

toevoegen leuningen

1 post 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 j 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

Subtotaal 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00

33 Dakbedekkingen

vervangen leiwerk tegen onderste 

blokvormige deel angelustoren incl. 

loodwerk

15 m2 0,00 0,00 235,00 3.525,00 3.525,00 j 3.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525,00

vervangen leiwerk noorddak oosttransept 

(dakvlak 22) incl. loodaansluitingen

40 m2 0,00 0,00 195,00 7.800,00 7.800,00 j 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00

algehele onderhoudsbeurt leiendaken met 

loodwerk

1 post 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 j j 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 7.000,00

6871 AA  Renkum

Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

Dorpsstraat 1 Standaard uurtarief              

ja

n.v.t. Eerste jaar planperiode 2020

BASISGEGEVENS

1-11 2019

Opsteller plan T.J.W. Hendriksen

RK kerk O.L.V. ten Hemelopneming Peildatum 
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Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

aanbrengen ladder- / veiligheidshaken op 

hoge leiendaken

67 st 0,00 0,00 140,00 9.380,00 9.380,00 j 9.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.380,00

bestaande ladderhaken op dak priesterkoor 

verplaatsen

7 st 0,00 0,00 135,00 945,00 945,00 j 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00

aanbrengen nieuw loden plat angelustoren 

met luikbekleding en 2 st. stijlen

1 post 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 j 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

klein herstel / vervangen muurlood, 

aanpassen zinken gevelafdekkingen e.d.

1 post 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 j 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

Subtotaal 0,00 0,00 34.150,00 34.150,00 34.150,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 37.650,00

43 Metaal- en kunststofwerk

restauratie smeedijzeren bekroningen 

angelustoren en priesterkoor incl. nieuwe 

loden mutsen

2 st 0,00 0,00 2.850,00 5.700,00 5.700,00 j 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

aanbrengen stevig kopergaas in open gaten 

van muurroosters

8 st 0,00 0,00 35,00 280,00 280,00 j 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

aanbrengen stevig kopergaas in 

muuropeningen voorzijde met verwijderen 

harmonicagaas

5 st 0,00 0,00 45,00 225,00 225,00 j 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00

vervangen schoepenroosters met 

gaasbekleding (koper) in bovenzijde 

transeptmuren oostzijde

2 st 0,00 0,00 750,00 1.500,00 1.500,00 j 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Subtotaal 0,00 0,00 7.705,00 7.705,00 7.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.705,00

45 Afbouwtimmerwerk

plaatselijk herstel houtwerk van 

gootconstructies

1 post 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 j 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

herstel houtwerk van verzamelgoot t.p.v. 

transepten oostzijde

1 post 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 j 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Subtotaal 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

46 Schilderwerk

grootonderhoud buitenschilderwerk hoge 

gootlijsten rondom

48 m2 0,00 0,00 125,00 6.000,00 6.000,00 j 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

nalopen stopverfzomen en plaatselijk 

behandelen buitenschilderwerk t.p.v. 

brugijzers van glas-in-loodvensters

1 post 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 j 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

onderhoud buitenschilderwerk kozijnen, 

ramen, deuren en dakkapellen

21 m2 0,00 0,00 75,00 1.575,00 1.575,00 j 0,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00

klein onderhoud buitenschilderwerk 

gootlijsten rondom

96 m2 0,00 0,00 30,00 2.880,00 2.880,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00

Subtotaal 0,00 0,00 12.955,00 12.955,00 8.500,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 2.880,00 12.955,00

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren

vervangen zinken zakgoten tussen 

transeptdaken oost- en westzijde

16 m1 0,00 0,00 145,00 2.320,00 2.320,00 j 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,00

vervangen zinken verzamelgoten aan 

buitenzijde transepten oost- en westzijde 

incl. muurlood

2 st 0,00 0,00 335,00 670,00 670,00 j 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00

vervangen zinken bakgoot noordzijde 

oosttransept (dakvlak 22) met aanliggend 

deel onder schipdak (dakvlak 6)

8 m1 0,00 0,00 80,00 640,00 640,00 j 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00

plaatselijk herstel zinken gootwerk rondom 

(o.a. vervangen diverse kitreparaties + 

vervangen 2 st. rubber rekstukken in goten 

schipdak + vervangen deel zinken afvoer 

oostzijde)

1 post 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 j 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

aanbrengen zinken afvoeren (zijbeuk oost 

en west en dagkapel)

3 st 0,00 0,00 250,00 750,00 750,00 j 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Subtotaal 0,00 0,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00

70 Elektrotechnische installaties

controle- / herstelbeurt bliksembeveiliging 1 post 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 j 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

periodieke controle bliksembeveiliging 1 post 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 j j 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 600,00

aanpassen verlichting kapruimtes met 

vervangen bestaande (te kleine) lampen

1 post 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 j 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Subtotaal 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 2.900,00
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Jaar vd werkzaamheden

(vul desgewenst een j in)

91 Klinkende monumenten (luidklokken, 

orgels e.d.)
de- en montage klokkenstoel in 

angelustoren met aanpassing ondersteuning 

(ca. 30 cm. hogerop)

1 post 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 j 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

Subtotaal 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

155.210,00 0,00 300,00 2.175,00 3.800,00 5.380,00 166.865,00

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

155.210,00 0,00 300,00 2.175,00 3.800,00 5.380,00 166.865,00

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

155.210,00 0,00 300,00 2.175,00 3.800,00 5.380,00 166.865,00

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

155.210,00 0,00 300,00 2.175,00 3.800,00 5.380,00 166.865,00

0,00

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

155.210,00 0,00 300,00 2.175,00 3.800,00 5.380,00 166.865,00

4,00% j j j j j j 6.208,40 0,00 12,00 87,00 152,00 215,20 6.674,60

161.418,40 0,00 312,00 2.262,00 3.952,00 5.595,20 173.539,60

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

7,00% j j j j 11.299,29 0,00 0,00 158,34 276,64 391,66 12.125,93

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 0,00 0,00

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 5.400,00

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

173.617,69 900,00 1.212,00 3.320,34 5.128,64 6.886,86 191.065,53

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

173.617,69 900,00 1.212,00 3.320,34 5.128,64 6.886,86 191.065,53

2,50% 2,50% 5,06% 7,69% 10,38% 13,14% 15,97%

4.340,44 45,56 93,19 344,69 673,95 1.099,79 6.597,62

177.958,13 945,56 1.305,19 3.665,03 5.802,59 7.986,65 197.663,15

21,00% 37.371,21 198,57 274,09 769,66 1.218,54 1.677,20 41.509,26

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

215.329,34 1.144,13 1.579,28 4.434,69 7.021,13 9.663,85 239.172,42

Indirecte kosten

SUBTOTAAL van alle werkzaamheden

Werken buiten de aanneemsom

Winst en risico

Algemene bouwplaatskosten

Subtotaal incl. winst en risico

Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten

Algemene kosten

Subtotaal incl. algemene kosten

Subtotaal incl. onvoorzien

Directiekosten

Opstellen instandhoudingsplan

Orgelrestauratie

Jaarlijkse begeleiding

Orgeladviseur

Onvoorzien orgel

Monumentenwacht

(abonnement en periodieke inspectie)

coordinatievergoeding en ABK

Onvoorzien

Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom

Subtotaal incl. directiekosten

Leges

CAR-verzekering

Subtotaal incl. leges en CAR

Kosten accountant

Diverse adviseurs

TOTAAL GENERAAL

Indexeringspercentage

Indexeringsbedrag

Subtotaal incl. indexering

BTW

BTW terug     (percentage invullen 


