inspectierapport
…………
Objectnummer

:

3604

Rijksmonument nummer

:

519953

Object

:

Gedenkteken zuidzijde van leerlokaal

Gelegen te

:

Oisterwijk, Almijstraat 14

Eigenaar/abonnee

:

Cluster Projecten en Vastgoed Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de heer ing. S.B. van Heteren

Adres

:

Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Inspectiedatum

:

25 februari 2014

Notanummer

:

Totaal aantal uren inspectie/rapportage

:

Inspectie uitgevoerd door

:

W.H.J.M. van Balkom

Opmerkingen

:

Eerste inspectie

Uitgevoerde werkzaamheden:

Voor het behoud van het monument vinden wij het
van belang dat, in volgorde van urgentie, de
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- beeld opnieuw laten hakken of gedenkteken geheel naar binnen
verplaatsen en laten herstellen door een natuursteenrestaurateur

Verwijzing naar rubriek

III 1a 2a

De Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant is onder nr. 41080360 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant
te Eindhoven. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de "Algemene Voorwaarden Stichting Monumentenwacht NoordBrabant", zoals gedeponeerd onder nummer 49/2012 bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch op 6 augustus 2012. Dit document is auteursrechtelijk
beschermd.

Rubriek

Kwalificatie*

Toelichting

object no. 3604
Gedenkteken

(foto 2014)
1. voet/basement (tufsteen)
a) algemeen

R

De voet/basement is een bolvorm, uitgehakt, met daarop
liggend een afbeelding van de aardbol.
Gebrek(en):
- het bovenste deel van de bol is oppervlakkig
verweerd. Hierdoor is de daarop aanwezige figuratie
enigszins vervaagd;
- op het bovenste deel van de bol komt mos- en
algenbegroeiing voor.
Advies: Mos- en algenbegroeiing voorzichtig
bestrijden.
Aanslag van algen en mos verwijderen. Voor het
verwijderen een middel toepassen op basis van een
quaternaire ammoniumverbinding, Biomix ATM,
Bayer Dimanin Ultra, Biomos, Alkutex of
gelijkwaardig, om het milieu zo weinig mogelijk te
belasten. Afgestorven resten na 2 of 3 werkdagen
verwijderen met een hard nylon borstel. Stalen borstels
mogen niet gebruikt worden in verband met
roestsporen. Resten zorgvuldig opvangen en afvoeren.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Rubriek

Kwalificatie*

Toelichting

object no. 3604
Gedenkteken

noordzijde wereldbol (foto 2014)
2. figuren bovenkant (tufsteen)
a) algemeen

S

Gebrek(en):
- als gevolg van weersinvloeden is het tufsteen ernstig
aangetast en beschadigd. Dit is met name aan de
noord, oost- en westzijde het geval. Het tufsteen is
hier sterk verweerd en afgebrokkeld.
Advies 1: Gedenkteken vervangen / opnieuw laten
hakken.
Advies 2: Gedenkteken in zijn geheel naar binnen
verplaatsen. Het demonteren van het beeld is, in
verband met de kwaliteit van het tufsteen en de stalen
doken waarmee
de onderlinge tufstenen elementen aan elkaar
verbonden zijn, nagenoeg onmogelijk zonder ernstige
schade aan te brengen.
Verplaatsen van het beeld dient in verband met de
kwaliteit van het natuursteen zeer zorgvuldig
uitgevoerd te worden. Natuursteen door een
natuursteenrestaurateur laten herstellen / fixeren.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Rubriek

Kwalificatie*

Toelichting

object no. 3604
Gedenkteken

zuidoostzijde beeld (foto 2014)

zuidzijde, voet van beeld op bol/basement (foto 2014)

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht
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Rubriek

Kwalificatie*

Toelichting

object no. 3604
Gedenkteken

oostzijde, voet van beeld op bol (foto 2014)

noordwestzijde, voet van beeld op bol (foto 2014)

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