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nr. 1, vak 1, vleugelmuur grachtzijde

nr. 2, vak 1, scheurvorming 
vleugelmuur nr. 3, vak 1, losliggend metselwerk



nr. 4, vak 1 open voegwerk boven bestrating nr. 5, vak 1, gescheurd metselwerk en open voegwerk

nr. 6, vak 2, grachtzijde nr. 7, vak 2 losliggend metselwerk



nr. 8, vak 2 gescheurd metselwerk 
loodnaad

nr. 9, vak 2, openvoegwerk bestrating

nr. 10 vak 1 - 2 nr. 11, vak 2, tekstbord Oostbeer grachtzijde



nr. 12, vak 3, grachtzijde nr. 13, vak 3 zeezijde

nr. 14, vak 3 losliggend - onsamenhangend metselwerk (2) nr. 15, vak 3 losliggend - onsamenhangend metselwerk



nr. 16, vak 3, losliggend - onsamenhangend metselwerk nr. 17, vak 3, losliggend - lateraal gescheurd metselwerk

nr. 18, vak 3, losliggend - lateraal gescheurd metselwerk nr. 19, vak 3, losliggend - lateraal gescheurd metselwerk



nr. 20, vak 3, los liggend metselwerk inspectie opening nr. 21, vak 3, inspectie opening muurgedeelte

nr. 22, vak 3, gescheurd en ged. ontbrekend natuursteen 
hoekblok

nr. 23, vak 3, losliggend - klinkend metselwerk en rollaag



nr. 24, vak 3, losliggend - klinkend metselwerk en rollaag nr. 25, vak 4, grachtzijde

nr. 26, vak 4, begroeiing beer
nr. 27, vak 4, los en gescheurd metselwerk onder 

natuursteen aanzetblokken



nr. 28, vak 4, los en gescheurd metselwerk onder 
natuursteen aanzetblokken

nr. 29, vak 4, gescheurd metselwerk onder natuursteen 
aanzetblokken.

nr. 30, los stucwerk en gescheurd - los metselwerk onder 
natuursteen aanzetblokken

nr. 31, vak 4, los liggend metselwerk onder natuursteen 
aanzet blokken



nr. 32, vak 4, gescheurd metselwerk
nr. 33, vak 4 open voegnaden tussen de natuursteen aanzet 

blokken

nr. 34, vak 4, begroeiing onder en in 
naden natuursteen aanzetblokken

nr. 35, vak 4, begroeiing onder en in naden natuursteen 
aanzetblokken



nr. 36, vak 4, gescheurd (steken) natuursteen aanzetblok nr. 37, vak 4 gescheurd (steken) natuursteen aanzetblok

nr. 38, vak 4, begroeiing metselwerk beer nr. 39, vak 4, losliggend - verkankerd metselwerk



nr. 40, vak 4, begroeiing, gescherud - losliggend metselwerk 
dak beer

nr. 41, vak 4, losliggend - slecht metselwerk dak beer

nr. 42, begroeiing en gescheurd  natuursteen nok eind blok
nr. 43, vak 4, boom begroeiing tussen natuursteen Nok-

eindblok en baksteen dak beer



nr. 44, vak 4 begroeiing dak beer nr. 45, vak 4, overzicht foto begroeiing dak beer

nr. 46, vak 4, verkankerd - los en slecht 
metselwerk

nr. 47, vak 4, begroeiing en scheuren (steken) in natuursteen 
nok-eindblokken



nr. 48, vak 4, afgebroken natuursteen nok - eindblok nr. 49, vak 4, begroeiing tussen metselwerk dak beer.

nr. 50, vak 4, verkankerd - los - slecht metselwerk t.g.v. 
wortel ingroei etc.

nr. 51, vak 4, verkankerd - los - slecht metselwerk t.g.v. 
wortel ingroei



nr. 52, vak 4, slechte aansluiting monnik - dak beer nr. 53, vak 4, slecht gemaakte aansluiting monnik - dak beer

nr. 54, vak 4, begroeiing dak beer nr. 55, vak 4, koekkoek



nr. 56, vak 4, afgebroken strekken rollaag 
koekkoek nr. 57, vak 5, monnik grachtzijde

nr. 58, vak 5 monnik zeezijde nr. 59, vak 5 open voegwerk



nr. 60,  vak 5, open voegwerk nr. 61, vak 6, grachtzijde

nr. 62, vak 6, zeezijde nr. 63, vak 6, losliggend - gescheurd metselwerk - vlechtingen



nr. 64, vak 6, losliggende - holklinkend metselwerk nr. 65, vak 6, gescheurd metselwerk en open voegwerk

nr. 66, vak 6 gescheurd - holklinkend metselwerk
nr. 67, vak 6, gescheurd en holklinkend metselwerk en open 

voegwerk



nr. 68, vak 6, stempelconstructie nr. 69, vak 7, roestend ijzerwerk stempelconstructie

nr. 70, vak 6, ingerot houtwerk schoor nr. 71, vak 7, zeezijde.



nr. 72, vak 7 tekstbord zeezijde beer nr. 73, vak 7, begroeiing en open voegwerk dak beer

nr. 74, vak 7, roestend ijzer beugels dak beer
nr. 75, vak 7, roestend ijzer, begroeiing dak, en open 

voegwerk



nr. 76, vak 7, begroeiing tussen natuursteen nok-eind 
blokken en baksteen dak nr. 77, vak 7, roestend ijzer dak beer

nr. 78, vak 7, gescheurde natuursteen nok - eindblokken dak 
beer nr. 79, vak 8 zeezijde



nr. 80, vak 8, open voegwerk boven ingang Oostbeer nr. 81, vak 8 open voegwerk

nr. 82, vak 8, losliggende rollaag muurafdek nr. 83, vak 8, begroeiing rollaag muurafdek



nr. 84, vak 8, rollaag met talud aansluitingen nr. 85, vak 9, muur loopgraaf zeezijde

nr. 86, vak 9 nr. 87, vak 9, loszittend en open voegwerk



nr. 88, vak 9 open en beschadigd voegwerk


