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Objectgegevens 
Objectnummer : 0483 
Object : Theehuisje en TBC huisjes in de tuin van Sint Bernardus 
Gelegen te : 't Zand 23, Bredevoort Gemeente Aalten 
Eigenaar/beheerder : Vereniging Bredevoorts Belang 
Adres eigenaar : t.a.v. De heer E.J. Grijsen, Markt 8, 7126 AZ  BREDEVOORT  
Rijksmonumentnummer  : 508024 
Categorie : 05 Gebouwen, woonhuizen 
Inspectiefrequentie : één keer per twee jaar 
   
Inspectiegegevens 
Inspectienummer : 0483.21.4.004 
Inspectie uitgevoerd door : R.W.A. Mulder 
Inspectiedatum : 25-2-2021  
Aanvang inspectie : 09:30  
Einde inspectie : 12:30  
Aantal inspectie-uren : 3 x 1  
 Totaal aantal uren 3,00 + 1 uur administratie = 4 uur 

 
Algemeen 
De constructieve toestand van het theehuisje is goed. De onderhoudstoestand is redelijk (tot matig betreffende het 
schilderwerk). Uit het laatste rapport blijkt dat de onderhoudstoestand wat achteruit gaat (schilderwerk).  
De constructieve toestand van de tbc huisjes is redelijk. De onderhoudstoestand is matig. De tbc huisjes staan 
vermeld in rubriek 1.6 Uitpandige elementen. 
 
Hieronder treft u de meest urgente uit te voeren werkzaamheden in volgorde van prioriteit.  
Overige uit te voeren werkzaamheden en adviezen treft u aan in het inspectierapport.  
De meest recente adresbladen, informatiebladen, brochures en publicaties kunt u vinden op de website van 
Monumentenwacht Gelderland (www.monumentenwacht-gld.nl). 
Als oriëntatie is aangehouden: de toegangsdeur van het theehuis is de oostzijde. 
   
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische staat termijn 

THEEHUISJE    
- buitenschilderwerk behandelen/met herstel van houtwerk 1.7 matig 1 jaar 
- beglazing verbeteren 1.7 matig 1 jaar 
- onderzijde toegangsdeur en houtwerk herstellen  1.4/1.5 redelijk 1 jaar 
- schoonmaken leibedekking (mos) 2.2 vuil 1 jaar 

    
TBC HUISJES    

- herstel houtwerk, verbeteren houten constructie 1.6 matig 1 jaar 
- verbeteren en/of herzien fundering 1.6 redelijk 1 jaar 
- schilderwerk behandelen 1.6 matig/slecht 1 jaar 
- schoonmaken dak 1.6 vuil 1 jaar 
 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het theehuisje voldoet aan de geldende normen en richtlijnen. Zie rubriek 4.2 
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Bijlagen 
- geen  
 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
- geen 
 
Verwerkte materialen 
- geen 
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Rubriek 
Kwali- 
ficatie* Toelichting 

Objectnummer 0483 
Theehuisje en TBC huisjes 
in de tuin van Sint Bernardus

1. GEVELS      

1.1  Funderingen      
- algemeen incl. fundering van de zuilen G     

    Enkele zuilen vertonen een zeer geringe scheefstand.  
In deze staat is de fundering onder de sokkels en onder 
de bestrating in het verleden hersteld. Dit is door ons 
verder niet te beoordelen. 
Drie van de zes basementen zijn in beton uitgevoerd. 

1.2  Gevels      
1.2.3  Hout      
- wanden blokmotief  G     

    De verstekken op de hoeken staan op meerdere 
plaatsen open. 

      
- plint  R    

    De verstekken vertonen enige houtrot. Tijdens de 
schilderbeurt dient men de verstekken goed dicht te 
zetten om verdere houtrot te voorkomen. 

      
      



 

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht  inspectienummer 0483.21.4.004 pagina 5 

Rubriek 
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Objectnummer 0483 
Theehuisje en TBC huisjes 
in de tuin van Sint Bernardus

- zuilen incl. basementen G    Enkele houten zuilen zijn in het verleden vernieuwd 
incl. de basementen die in beton zijn uitgevoerd 
(vermoedelijk 2 zuilen en 3 basementen). 
De zuilen vertonen geringe scheefstand, maar dit is te 
verwaarlozen. 

1.4  Vensters      
1.4.2  Hout      
- kozijnen en ramen  R    

    Overwegend goed. Op diverse plaatsen is het houtwerk 
gescheurd. Onder andere een kozijnonderdorpel en een 
weldorpel van een raam. 

      
    Enkele onderhoeken van de kozijnen vertonen geringe 

houtrot. Het houtwerk dient tijdens de schilderbeurt 
uitgestukt of opgestopt te worden. 
 

1.5  Deuren, toegangen      
- houtwerk toegangsdeur oost en 

onderdorpel 
 R    

    De deur is aan de onderzijde in geringe mate door 
houtrot aangetast.  
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Objectnummer 0483 
Theehuisje en TBC huisjes 
in de tuin van Sint Bernardus

    De kozijnonderdorpel bevindt zich volledig in het 
straatwerk. Dit is minder juist. Houtrot van de dorpel is 
op termijn te verwachten voor zover dit al niet 
aanwezig is. 

      
1.6 Uitpandige elementen      

TBC HUISJES     TBC Lighalletjes 
- algemeen, constructief   M   

    Er zijn twee huisjes aanwezig in het park. 
Het betreft een sobere en eenvoudige uitvoering.  

      
    Door het ontbreken van stijl- en regelwerk is de sterkte 

van de huisjes gering. De sterkte wordt bepaald door de 
verticale kraalschroten. 
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Objectnummer 0483 
Theehuisje en TBC huisjes 
in de tuin van Sint Bernardus

- fundering, betonbanden  R    
    De fundering bestaat uit betonbanden (= minder fraai). 

De betonbanden zijn plaatselijk wat verzakt waardoor 
de wanden van de huisjes een geringe scheefstand 
vertonen. Dit zou men moeten verbeteren of herzien 
door bijvoorbeeld een fundering van beton en/of 
baksteen aan te brengen en deze wat te verhogen 
waardoor de ondereinden van de kraalschroten niet 
opnieuw door houtrot worden aangetast. 

      
- houtwerk; wanden van kraalschroten   M   

    Bij beide huisjes zijn de ondereinden van de 
kraalschroten in meer of mindere mate door houtrot 
aangetast. Ook de muurplaat (naaldhouten regel) is op 
meerdere plaatsen fors door houtrot aangetast. Beide 
huisje komen voor herstel in aanmerking. De houten 
schroten dienen aangeheeld te worden (dit bijvoorbeeld 
combineren door wat extra stijl- en regelwerk aan te 
brengen; hoekstijlen en liggers en/of de fundering te 
herzien). 
 
 

      
    De muurplaat dient grotendeels vernieuwd te worden. 
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Theehuisje en TBC huisjes 
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    Bij het noordelijke huisje zijn de wanden wat meer 
verzakt waardoor enkele veren van de schroten zijn 
afgescheurd.  

      
    In het verleden heeft men de muurplaten tijdelijk op 

slordige wijze hersteld (noordelijke huisje). 

      
- schilderwerk   M   

    Het schilderwerk zou ook met slecht beoordeeld 
kunnen worden. Het schilderwerk is in de huidige staat 
echter van minder belang aangezien het houtwerk forse 
houtrot vertoont. Na herstel van het houtwerk dient het 
schilderwerk behandeld te worden. 

      
- dakbedekking, eterniet golfplaten G     

    (de bedekking is goed mits deze asbestvrij is). Niet 
ondenkbaar dat tbc huisjes in het verleden van een 
andere bedekking voorzien waren. 
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Objectnummer 0483 
Theehuisje en TBC huisjes 
in de tuin van Sint Bernardus

- tegelvloer en vloer van betontegels G    Voldoende functioneel. 
    Enkele tegels zijn met specie hersteld. 

De aanwezig naad tussen de tegelvloer en de 
betonbanden is het gevolg van het wegzakken van de 
betonbanden (= fundering). 

      
    Betontegels in noordelijke huisje. 

1.7  Glas/schilderwerk      
1.7.1  Beglazing/glas in lood      
- vensterglas in stopverf gezet   M    

    Veel glasaansluitingen staan open waardoor inwatering 
ontstaat. De kitnaden en stopverfvoegen zijn 
gescheurd, losgeraakt of vertonen grote naden. 
Hierdoor wordt het houtwerk van de ramen door 
houtrot aangetast.  
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Theehuisje en TBC huisjes 
in de tuin van Sint Bernardus

    De beglazing moet verbeterd worden. De losgeraakte 
en gescheurde kitnaden en de aangetaste 
stopverfvoegen moet men verwijderen (vernieuwen). 
De ruiten dient men weer volledig met stopverf af te 
werken zoals behoort.  
Na voldoende droging moet het schilderwerk 
behandeld worden. 

      
1.7.2 Schilderwerk      
Buitenschilderwerk:      
- buitenkozijnen, ramen, wanden, deur, 

zuilen en lijstwerk van het theehuis  
  M   

    Meest matig schilderwerk. 
Het schilderwerk is zeer vuil en is op meerdere 
plaatsen gescheurd of bladdert af. 

      
    Het verfwerk is in meer of mindere mate verkrijt. Het 

volledige buitenschilderwerk moet behandeld worden.  
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    De openstaande naden ter plaatse van de basementen 
van de zuilen dient men op zorgvuldige wijze schoon te 
maken en opnieuw dicht te zetten. 

      
Binnenschilderwerk:      
- buitenkozijnen en ramen  R    

    Aan de binnenzijde staan veel glasaansluitingen open. 
De openstaande glasaansluitingen dienen dichtgezet te 
worden waarna het schilderwerk bijgewerkt moet 
worden. 

2. DAKEN      

2.1  Kapconstructies     
 

2.1.1  Hout      
- sporenkap met dakbeschot (naaldhout) G    Deze inspectie niet gecontroleerd. 
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2.2  Dakbedekking      
2.2.3  Leien      
- Maasleienbedekking rvs gehaakt G     

    Op de leibedekking komt mosgroei voor (ook 
korstmos). In de komende periode zou men het dak 
schoon moeten maken door het mos te verwijderen op 
en tussen de leien. 

2.3  Loodaansluitingen      
- algemeen G     

2.7  Gootlijsten/balustraden      
- houten dakoverstek met lijstwerk en 

kwasten 
G     

    Zoals bij 1.7 genoemd is het schilderwerk zeer vuil. 
Het volledige schilderwerk komt voor behandeling in 
aanmerking. 

2.8  Diversen      
- roestvaste bekroning met windvaan G     

    Het zwarte verfwerk bladdert af. Dit is minder fraai, 
maar heeft geen verdere gevolgen. 

- verguldwerk windvaan   M  Het verguldwerk is dof en beschadigd. 
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3.  INTERIEUR     
 

      
3.0 Algemeen      

- constructief G     
     

3.2  Dragende constructies/vloeren      
3.2.1 Dragende constructies      
- begane grondvloer  G    De balklaag is verder niet te beoordelen omdat er geen 

inspectieluik aanwezig is. 
- plafond/vliering G     

     

4. DIVERSEN      

4.2  Bereikbaarheid en toegankelijkheid      
- dakvlakken   R   De dakvlakken zijn op redelijke wijze bereikbaar met 

behulp van een ladder.  
- kapconstructie  R    

    De vliering is niet beloopbaar. Op de vliering zijn 
reserveleien aanwezig. 
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    De kapconstructie is bereikbaar door het grote ronde 
luik in het plafond weg te schuiven. Dit is echter een 
onveilige situatie omdat het luik kan wegvallen.  Men 
zou het luiken moeten herzien waardoor dit beter is 
weg te nemen (bijv. scharnierend maken en in twee 
delen). 
 

      
4.3 Bestrating/terrein      

- straatwerk rondom theehuis incl. in 
straatwerk uitgevoerde trap oost 

G     

      
25-2-2021, R.W.A. Mulder, 
MONUMENTENWACHTER 
      

 
  


