
OPMERKINGEN

- de documenten opgemaakt door aNNo architecten blijven de volledige intellectuele eigendom
van aNNo architecten.
- alle afmetingen in situ te controleren
- andere bouwpartners worden verondersteld specifieke onderzoeken uit te voeren in situ
ter verificatie en ter aanvulling van de opmetingstekeningen of de architect te informeren
wanneer bijkomende opmetingsgegevens noodzakelijk zouden zijn
- de aangegeven afmetingen geven de bestaande toestand weer zoals aangetroffen in situ
(bijv. muurdiktes zijn bruttomaten)
- eventuele tegenstrijdigheden tussen de documenten van de bouwpartners moeten gemeld
worden door de aannemer voor start van de uitvoering
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grafsteen, vermoedelijk van

Elisabeth van Halmalle (1613)

te beschermen tijdens de werken

beeld en gedenkteken

te beschermen tijdens de werken

grafsteen van B. Vertommen

te beschermen tijdens de werken

grafsteen van Maria-Theresia

Veris (1871)

te beschermen tijdens de

werken

grafsteen van Rene Van

Kerckhoven

te beschermen tijdens de

werken

vermoedelijk tweede trede

trede en vloertegels

gedeeltelijk zichtbaar
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exacte restanten van kolomvoeten

niet gekend vanwege begroeiing

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

vloer: puin en stukken

historisch materiaal

wanden: metselwerk met

pleisterwerk en evt.

schilderingen

plafond: kruisribgewelf

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

vloer: overwoekerde beplanting,

vermoedelijk historisch materiaal

terug te vinden

wanden: metselwerk met

beschilderd pleisterwerk,

overwoekerd door beplanting

recenter
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kerk
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afbraak hekwerk

afbraak hekwerk

afbraak hekwerk

afbraak hekwerk

afbraak metselwerk ter

hoogte van bouwspoor in

functie van nieuwe opening

kerkruïne-westtoren

maaien, ontzoden en afgraven

in functie van trap als

keerelement

1. verwijderen beplanting

2. geofysisch onderzoek

3. inventarisering historisch

materiaal kerkruïne

4. fotogrammetrie en

muurarcheologisch onderzoek

alle graafwerken dienen te gebeuren

onder archeologische begeleiding

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

verwijderen schoring onder

begeleiding van IRS

verwijderen schoringen

onder begeleiding van IRS

verwijderen schoring onder

begeleiding van IRS

huidige bouwhekken:

eventueel hergebruik en

achteraf verwijderen

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

funderingsput i.f.v.

herstel steunbeer

boom die de stabiliteit in het

gedrang brengt te vellen

verwijderen schoringen

onder begeleiding van IRS

maaien, ontzoden en afgraven in

functie van plaatsen schanskorf

in deze zone

exacte plaatsing en uitvoering:

zie stabiliteitsingrepen IRS

verwijderen schoring onder

begeleiding van IRS
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grafsteen

grafsteen

gedenksteen

grafsteen

grafsteen

doorbreking fundering in

functie van drainage

buitenaanleg

doorbreking fundering in

functie van drainage

buitenaanleg

doorbreking fundering in

functie van drainage

buitenaanleg

doorbreking fundering in

functie van drainage

buitenaanleg en afvoer

afvalwater en regenwater

ext
00

int
00

Legende materialen

metselwerk - baksteen

metselwerk - natuursteen

nieuw aangebouwde kerk

deelmuren - buitenmuren

deelmuren - binnenmuren

Peilen en afmetingen zijn indicatief en
ter plaatse na te gaan tijdens uitvoering.
Nieuw peil buitenaanleg kerkruïne uit te
zetten in overleg met architect.

afbraak
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DOORSNEDE B

DOORSNEDE A

OPMERKINGEN

- de documenten opgemaakt door aNNo architecten blijven de volledige intellectuele eigendom
van aNNo architecten.
- alle afmetingen in situ te controleren
- andere bouwpartners worden verondersteld specifieke onderzoeken uit te voeren in situ
ter verificatie en ter aanvulling van de opmetingstekeningen of de architect te informeren
wanneer bijkomende opmetingsgegevens noodzakelijk zouden zijn
- de aangegeven afmetingen geven de bestaande toestand weer zoals aangetroffen in situ
(bijv. muurdiktes zijn bruttomaten)
- eventuele tegenstrijdigheden tussen de documenten van de bouwpartners moeten gemeld
worden door de aannemer voor start van de uitvoering
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bestaand kruisribgewelf

recenter

aangebouwde kerk

recente tegels

originele vloertegels uit blauwe steen

= vermoedelijk historisch peil

bestaande grafsteen (en graf)bestaande grafsteen (en graf)

historische trede in blauwe

hardsteen

vermoedelijk historische

trede

afbraak metselwerk ter hoogte van

bouwspoor in functie van nieuwe

opening kerkruïne-westtoren

afbraak schrijnwerk

afbraak houten latei

gecontroleerd verwijderen van

begroeiing + gelijktijdig demonteren

en inventariseren metselwerk

behoud van goed

hechtend pleisterwerk

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

metselwerk en historisch materiaal

te behouden en te beschermen

tijdens de werken

        : te behouden en te

beschermen tijdens de

werken

                : te behouden en

te beschermen tijdens de

werken

verwijderen beplanting en afgraving in

functie van buitenaanleg (peil te bepalen

in overleg met architect. richtwaarde:

15.36 = vermoedelijk historisch peil) +

inventariseren gevonden historisch

materiaal

ALLE GRAAFWERKEN DIENEN TE

GEBEUREN ONDER ARCHEOLOGISCHE

BEGELEIDING

afbraak recente

deksteen

afbraak voorzetwand

inclusief schrijnwerkgeheel

demontage vloertegels

in functie van hergebruik

in de ruïne

te behouden en te beschermen

tijdens de werken

86
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618 630 538

88
6

15.44

noordelijke zijbeukwand,

momenteel geschoord omwille van

te weinig zijdelingse steun

bestaande grafsteen (en graf):

afgraving in functie van

fundering nieuwe trap

gecontroleerd verwijderen van

begroeiing + gelijktijdig demonteren

en inventariseren metselwerk

vooronderzoek stabiliteit fundering in

functie van stalen constructie

verwijderen beplanting en afgraving in

functie van buitenaanleg (peil te bepalen

in overleg met architect. richtwaarde:

15.36 = vermoedelijk historisch peil) +

inventariseren gevonden historisch

materiaal

ALLE GRAAFWERKEN DIENEN TE

GEBEUREN ONDER ARCHEOLOGISCHE

BEGELEIDING

gecontroleerd verwijderen van

begroeiing + gelijktijdig demonteren

en inventariseren van metselwerk

te behouden en te beschermen

tijdens de werken

verwijderen schoringen onder begeleiding

van IRS (zie advies schoring IRS)

Legende pathologie

barst

verweerde stenen

gedegradeerd voegwerk, losliggende stenen

lacune, materiaal weg

steunbeer in kritieke toestand

muur staat bol

muur helt naar buiten toe

begroeiing - klimop

begroeiing - steenbreekvaren

Legende materialen

Fs1 - ijzeroer

Fs2a - ijzerzandsteen: Diestiaan

Fs2b - ijzerzandsteen: grauw arduin

sb - blauwe hardsteen

sw - witte steen

sl - natuurleien

am - baksteen

h - hout

h + s - geschilderd hout

p - pleisterwerk

c - cementering

gd - dubbel glas

b - beton

mw - smeedijzer

mc - weervast staal

Peilen en afmetingen zijn indicatief en ter plaatse na te gaan tijdens uitvoering.
Nieuw peil buitenaanleg kerkruïne uit te zetten in overleg met architect.

snede baksteen

snede natuursteen

snede beton

afbraak
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OPMERKINGEN

- de documenten opgemaakt door aNNo architecten blijven de volledige intellectuele eigendom
van aNNo architecten.
- alle afmetingen in situ te controleren
- andere bouwpartners worden verondersteld specifieke onderzoeken uit te voeren in situ
ter verificatie en ter aanvulling van de opmetingstekeningen of de architect te informeren
wanneer bijkomende opmetingsgegevens noodzakelijk zouden zijn
- de aangegeven afmetingen geven de bestaande toestand weer zoals aangetroffen in situ
(bijv. muurdiktes zijn bruttomaten)
- eventuele tegenstrijdigheden tussen de documenten van de bouwpartners moeten gemeld
worden door de aannemer voor start van de uitvoering
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klimop tussen

raaplaag en toplaag

bepleistering

beplanting geworteld in bovenkant muur

boog: leisteen

+cementering

in deze zone

zeer veel dikke

takken

klimop reeds

kapot geknipt

muur intensief begroeid

baksteen in matige staat

voeg zeer slecht: planten in de voegen genesteld

gele afzetting

mos

pleisterwerk met

verfrestanten

samenhang metselwerk slecht

bovenste 3-4 lagen

verfrestanten

verfrestanten verfrestanten

pleisterwerk met

verfrestanten

barst

pleisterlaag

schilfert af

bepleistering deels weg

maar niet zichtbaar waar

Fs2b

ap

Fs1+p

am

Fs1

bouwspoor:

metselwerk dwarsmuur

afgebroken

Fs1

Fs1
+2a
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am+sporadisch Fs1

onderaan ap

Fs2a
beton

am

sporen schildering

(rode kleur)

op kader

Fs2b

Fs1

am

Fs1+am

amam

Fs2b

Fs1+am

nis nis dieper

enkel glas

ap

Fs1+am

am

am

loden slab

am, invulmetselwerk

h

Fs1+ am

te behouden bouwspoor:

aftekening voormalig dak

Fs1

h+s

nis
diepte 32

Fs1

Fs1

verspringing

metselwerk

mosgroei

bliksemafleider

sl

mosgroei

sl

Fs2

bliksemafleider

verspringing

metselwerk

Fs2
Fs2

steigergaten

Fs2

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2a

am
Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2a

am

mw mw mw

mw

mw

INGANG GROTE

SACRISTIE

ZUIDELIJKE

TOEGANG

vermoedelijk aanwezige trede

verwijderen beplanting en afgraving in

functie van buitenaanleg

(peil te bepalen in overleg met architect.

richtwaarde: 15.36 = vermoedelijk

historisch peil)

deuropening te verlagen

deuropening te verlagen

afbraak schrijnwerk en houten latei

afbraak hekwerk

afbraak invulmetselwerk ter hoogte

van bouwspoor in functie van herstel

link kerkruïne-westtoren

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

metselwerk en historisch materiaal

afbraak recente

deksteen

verwijderen van huidige schoring onder toezicht van IRS

herstel rondboog dmw bandijzer en metselwerkherstel

herstel metselwerk

herstel metselwerk

stabiliteitsingrepen

(zie IRS)

dichtmetsen lacune

dichtmetsen lacune en oppervlakte

herstel metselwerk

behoud van goed

hechtend pleisterwerk

afkappen cementpleister zodat historisch

materiaal weer zichtbaar wordt

afkappen cementpleister

zodat historisch materiaal

weer zichtbaar wordt

opnieuw bloot te leggen
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15.77

15.36
15.51

15.66

bouwspoor

gewelven

bovenste stenen

liggen los en zijn

zeer sterk verweerd

zone zeer dicht begroeid,

grens bepleistering baksteen onduidelijk

sporen polychroom

schilderwerk nog aanwezig op

volledige steenlijst

stalen roedes

bovenaan omgebogen

scheur met

begroeiing tussen

WAND HELT NAAR BUITEN TOE

toestand wand onbekend

onzichtbaar door

begroeiing

muur intensief begroeid

ernstig verweerd metselwerk

noordgevel losgescheurd

van de rest van het gebouw

noordgevel losgescheurd

van de rest van het gebouw

grote ronde gaten

muur intensief begroeid

ernstig verweerd metselwerk

mogelijk heeft begroeiing een structurele functie aangenomen

samenhang metselwerk zeer

slecht bovenste 5-7 lagen

Fs1

Fs1

Fs2a

am

Fs1

spoor anker
anker

Fs2b

Fs1+am

Fs2a

Fs1

am

Fs1

am

Fs1
am

ap

am ap

Fs1+am

bepleistering deels weg

niet zichtbaar waar

nis diepte 25

nis
diepte 34

mw

mw

INGANG KLEINE

SACRISTIE

NOORDELIJKE

TOEGANG

vermoedelijk aanwezige trede

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en

inventariseren historisch materiaal

afbraak hekwerk

deuropening te

verlagen

deuropening te

verlagen

opnieuw bloot te leggen

EXTRA AANDACHT TE GEVEN AAN BEHOUD VAN DE FIGURATIEVE

SCHILDERINGEN TIJDENS HET WEGHALEN VAN DE BEPLANTING

steenbreekvaren te

behouden/transplanteren

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

dichtmetsen lacune

dichtmetsen

lacune

vastzetten omlijsting in natuursteen

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

oppervlakte herstel

metselwerk

oppervlakte herstel

metselwerk

dichtmetsen lacune / herstel dagkanten

Legende pathologie

barst

verweerde stenen

gedegradeerd voegwerk, losliggende stenen

lacune, materiaal weg

steunbeer in kritieke toestand

muur staat bol

muur helt naar buiten toe

begroeiing - klimop

begroeiing - steenbreekvaren

Legende materialen

Fs1 - ijzeroer

Fs2a - ijzerzandsteen: Diestiaan

Fs2b - ijzerzandsteen: grauw arduin

sb - blauwe hardsteen

sw - witte steen

sl - natuurleien

am - baksteen

h - hout

h + s - geschilderd hout

p - pleisterwerk

c - cementering

gd - dubbel glas

b - beton

mw - smeedijzer

mc - weervast staal

Peilen en afmetingen zijn indicatief en ter plaatse na te gaan tijdens uitvoering.
Nieuw peil buitenaanleg kerkruïne uit te zetten in overleg met architect.

snede baksteen

snede natuursteen

snede beton

afbraak
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- de documenten opgemaakt door aNNo architecten blijven de volledige intellectuele eigendom
van aNNo architecten.
- alle afmetingen in situ te controleren
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wanneer bijkomende opmetingsgegevens noodzakelijk zouden zijn
- de aangegeven afmetingen geven de bestaande toestand weer zoals aangetroffen in situ
(bijv. muurdiktes zijn bruttomaten)
- eventuele tegenstrijdigheden tussen de documenten van de bouwpartners moeten gemeld
worden door de aannemer voor start van de uitvoering
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scheur t.h.v. baksteen

verschillende cm breed

begroeiing zeer problematisch

(takken wortelen in de muur)

wellicht nog scheuren, lacunes en

degradatie onder begroeiing

aanwezig

steunbeer heeft onderaan

geen enkele steun meer en

scheurt los

overmatig begroeid
wand buiten sacristie rechts zeer sterk begroeid

toestand onmogelijk te inspecteren

scheur tot 10 cm breed

overmatig begroeidovermatig begroeid

begroeiing zeer problematisch

(takken wortelen in de muur)

wellicht nog scheuren, lacunes en

degradatie onder begroeiing

aanwezig

Fs1

am

Fs2b

Fs1

Fs2b Fs2b

mw

mw

NOORDELIJKE

TOEGANG

interieur toren niet

opgenomen in dit

dossier (excl.oostelijke

wand)

afbraak hekwerk en afbraak

dagkanten opening in

functie van nieuw

schrijnwerk (zie detail)

afbraak hekwerk

boom die de stabiliteit

in het gedrang brengt

te vellen

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

reconstructie + aanvullen

voeten steunberen

reconstructie + aanvullen

voeten steunberen

reconstructie + aanvullen

voeten steunberen

deuropening te

verlagen

ext
01

ext
02

ext
03

ext
04

ext
05

ext
06

ext
07

ext
08

ext
09

ext
10

15.76
15.92

Fs1 muur op verschillende plaatsen

aangevuld met am,

in voegen sporadisch leisteen of

gebakken leien ingebracht

centrale scheur met verplaatsing

=> wand staat bol

ander type am

haak

haak

voet losgescheurd

opening

am aangebracht om

verzakking op te vangen?

stenen verzakt

wand bovenaan zeer sterk begroeid

toestand onmogelijk te inspecteren
wand bovenaan zeer sterk begroeid

toestand onmogelijk te inspecteren

pleisterwerk in slechte staat

haken

haak

haken

am met sporen pleisterwerk ap

ws

Fs1 Fs1

Fs1 2stl Fs1 2stl

am

Fs2a

Fs2b

bepleistering met getrokken voeg,

mogelijk ook deels onder

begroeiing aanwezig

Fs2

Fs2bFs2b

Fs1

Fs2b Fs2b
Fs2b

Fs2

Fs1Fs1

Fs1

am

am

Fs1
Fs2 4stl

Fs1

am

am

Fs2 1stl
Fs1 5stl

Fs2 4stl Fs2 1stlFs1+am

Fs1

am

Fs1 5stl

Fs2a

Fs2a

Fs2a

ws
a+p

p

Fs2a

Fs1
Fs1

sm

Fs2a

Fs2a

am

sb

sb

Fs2a

geen

boordsteen

Fs2

sb

sb

bepleistering met getrokken voeg

a+p
a+p

Fs2b

Fs2a

Fs2Fs2

am+c

Fs1

Fs2

bepleistering met

voegpatroon

gedenksteen

Fs2b

Fs2a

Fs2b

Fs2a
Fs2b

Fs2a
Fs2b

Fs2a

Fs2a
Fs2b

Fs2a
Fs2b

Fs2a

Fs2a
Fs2b

Fs2a
Fs2b

Fs2a

Fs2a
Fs2b

Fs2a
Fs2b

mw

mw mw

ZUIDELIJKE

TOEGANG

BUITENINGANG

GROTE SACRISTIE

afbraak deksteen

dorpel verwijderen en deuropening

te verlagen in functie van nieuwe

buitenaanleg

herstelmetselwerk

rondboog

verwijderen huidige

schoring onder

begeleiding van IRS

dichtmetsen

lacune
metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

gecontroleerd verwijderen beplanting

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

historisch materiaal

reconstructie + aanvullen

voeten steunberen

reconstructie + aanvullen

voeten steunberen

reconstructie + aanvullen

voeten steunberen
reconstructie + aanvullen

voeten steunberen

afkappen cementpleister zodat

historisch materiaal weer zichtbaar

wordt

afkappen cementpleister zodat

historisch materiaal weer zichtbaar

wordt

afkappen cementpleister

zodat historisch materiaal

weer zichtbaar wordt

afkappen cementpleister

zodat historisch materiaal

weer zichtbaar wordt

deuropening te

verlagen

afbraak hekwerk

afbraak

hekwerk

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

Legende pathologie

barst

verweerde stenen

gedegradeerd voegwerk, losliggende stenen

lacune, materiaal weg

steunbeer in kritieke toestand

muur staat bol

muur helt naar buiten toe

begroeiing - klimop

begroeiing - steenbreekvaren

Legende materialen

Fs1 - ijzeroer

Fs2a - ijzerzandsteen: Diestiaan

Fs2b - ijzerzandsteen: grauw arduin

sb - blauwe hardsteen

sw - witte steen

sl - natuurleien

am - baksteen

h - hout

h + s - geschilderd hout

p - pleisterwerk

c - cementering

gd - dubbel glas

b - beton

mw - smeedijzer

mc - weervast staal

Peilen en afmetingen zijn indicatief en ter plaatse na te gaan tijdens uitvoering.
Nieuw peil buitenaanleg kerkruïne uit te zetten in overleg met architect.

snede baksteen

snede natuursteen

snede beton

afbraak
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BT-04BT-A-04

int
06aS

int
06bS

int
07

int
06

achterliggende muur -6-

scheur tot 10 cm breed

wand rechts zeer sterk begroeid

toestand moeilijk te inspecteren

latei sterk

verweerd

wand zeer sterk begroeid

moeilijk te inspecteren

wand zeer sterk begroeid

moeilijk te inspecteren

weinig samenhangende stenen

weinig samenhangende

stenen

Fs2aFs2a Fs2a

Fs2a

4 gaten

5 houten pennen

ap

Fs2a

Fs2a+p

h

Fs1+p

Nis

Nis

Fs2a

sb

sb

sb sb

am h

mw mw

ms
ms

INGANG

KOOR

BUITENINGANG

GROTE SACRISTIE

pleisterwerk met

verfrestanten

afbraak hekwerk

deuropening te verlagen

gecontroleerd verwijderen begroeiing

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

metselwerk en historisch materiaal

gecontroleerd verwijderen begroeiing

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

metselwerk en historisch materiaal

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

deuropening te verlagen

dichtmetsen

lacune

dichtmetsen

lacune

EXTRA AANDACHT TE GEVEN AAN BEHOUD

VAN DE FIGURATIEVE SCHILDERINGEN

TIJDENS HET WEGHALEN VAN DE BEPLANTING

int
18aMB

int
16aT

15.43 15.4415.47

voormallige metalen trekker

hangt los

kolom gebogen naar

straatkant

op 3 kolommen metalen haken

1 laag baksteen weg

daaronder kleine stukken Fs1

zone voegwerk en steen

gedegradeerd

stalen trekker

Fs1

am amam

Fs1

Fs2a

Fs1

am

ap

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2b

Fs2a

Fs2b

Fs2b

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b
Fs2a

Fs2a Fs2a Fs2a

verwijderen stalen trekker

gecontroleerd verwijderen begroeiing

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

metselwerk en historisch materiaal

verwijderen huidige schoring

onder begeleiding van IRS

(zie advies schoringen IRS)

verwijderen losse stukken

int
16aZB

int
18aZB

15.44 15.43 15.47

losliggende stenen

±30cm

wand staat op zijn

geheel bol naar

exterieur toe

stalen trekker

Fs1

ap

Fs2b

restant stalen

trekker

Fs2b Fs2b

Fs1

ap (zeer dunne
pleisterlaag)

ap

consoleconsole

h

metselwerk springt een

halve steen vooruit

console

Fs1

restant stalen

trekker

muuranker

ap

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2a

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2a

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2a

Fs2a

Fs2b

Fs2b
Fs2a

Fs2b

Fs2a

verwijderen houten (zeer

verweerde) balk, met stalen

band bevestigd aan console

gecontroleerd verwijderen begroeiing

+ gelijktijdig demonteren en inventariseren

metselwerk en historisch materiaal

int
13aS

int
14S

int
13

int
12

15.77

gewelf gedragen

door begroeiing

zo goed als geen begroeiing

aan binnenkant sacristie

bovenkant gewelven

onmogelijk te inspecteren,

overmatige begroeiing

am

Fs1+p

am+pam+p

Fs1+p
Fs1+am

am
ap

Fs1+am+p

ap

am met pleister-
en verfrestanten

pleisterwerk met

verfrestanten

INGANG

KOOR

voorbereidende werken

herstel kruisribgewelf:

- verwijderen beplanting

- verwijderen teelaarde

afbraak hekwerk

deuropening

te verlagen

dichtmetsen

lacune

oppervlakteherstel

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

metselwerkherstel:

stabiliteitsingrepen (zie IRS)

verwijderen huidige

schoringen onder

begeleiding van IRS

Legende pathologie

barst

verweerde stenen

gedegradeerd voegwerk, losliggende stenen

lacune, materiaal weg

steunbeer in kritieke toestand

muur staat bol

muur helt naar buiten toe

begroeiing - klimop

begroeiing - steenbreekvaren

Legende materialen

Fs1 - ijzeroer

Fs2a - ijzerzandsteen: Diestiaan

Fs2b - ijzerzandsteen: grauw arduin

sb - blauwe hardsteen

sw - witte steen

sl - natuurleien

am - baksteen

h - hout

h + s - geschilderd hout

p - pleisterwerk

c - cementering

gd - dubbel glas

b - beton

mw - smeedijzer

mc - weervast staal

Peilen en afmetingen zijn indicatief en ter plaatse na te gaan tijdens uitvoering.
Nieuw peil buitenaanleg kerkruïne uit te zetten in overleg met architect.

snede baksteen

snede natuursteen

snede beton

afbraak
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