5650+P

08
nokpan

07
3

nieuwe strokenfundering

nieuwe strokenfundering

dakopbouw:
- rietafwerking
- geisoleerde dakplaat
- bestaande houten gordingen
- bestaande houten spanten
nieuwe strokenfundering onder bestaande muur aanbrengen
volgens opgave constructeur

bestaande strokenfundering handhaven

nieuwe strokenfundering

bestaande strokenfundering handhaven

2

bestaande houten gordingen
op bestaand houten spant
gordingen min. 75x175mm hoh 1250mm

dakopbouw:
- rietafwerking
- geisoleerde dakplaat
- bestaande houten gordingen
- bestaande houten spanten

bestaande strokenfundering en poeren handhaven

05
dakopbouw
- dakpannen
- panlatten
- geisoleerde dakplaat
- gordingen 75*175mm hoh 1250mm
- spantbeen 100*225mm

bestaande muurplaat

04

2700+P

1

2500+P

fundering

bestaande muurplaat
2700+P

funderingsconstructie:
stroken fundering dik 300mm ongewapend. Aanlegdiepte minimaal 800mm-P
aanleggen op vaste grond, op folie. Conusweerstand 5N/mm2

2250+P
2600+P

06

vloeropbouw:
- underlayment 18mm
- houten balklaag 71*171mm hoh 610mm
- bestaand houten spant

houten randbalk
houten spanten met gordingen
gordingen 75*175 hoh 1250mm
spantbeen 100*225mm

minimale afmeting 300*300mm, C24
veranderlijke vloerbelasting maximaal 70kg/m2
2500+P

nieuwe houten muurplaat

vloeropbouw:
- underlayment 18mm
- houten balklaag 71*171mm hoh 610mm
- bestaand houten spant

3

loer
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332-P
166-P

dorpel
dorpel

dorpel

2250+P

minimale afmeting 300*300mm, C24
veranderlijke vloerbelasting maximaal 70kg/m2

332-P
166-P

o
geis

Peil=0

Peil=0

dorpel

500-P

1450+P

opbouw muur
- houten gevelbekleding
- houten regelwerk
- isobouw slimfort
- best. steen metselwerk

opbouw muur
houten gevelbekleding houten regelwerk siobouw slimfort isolatie bestaand steen metselwerk 400+P

400+P

2
Peil=0

Peil=0
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iso

vloeropbouw:
- monolytisch afgewerkte betonvloer
- gewapend betonvloer 150mm
wapening Ø 6- 150mm
- EPS isolatie 120mm
- Pe folie
- zuiver verdicht zandpakket

be

iso

ge

ge

Peil=0

open stootvoeg

vloeropbouw:
- monolytisch afgewerkte betonvloer
- gewapend betonvloer 150mm
wapening Ø 6- 150mm
- EPS isolatie 120mm
- Pe folie
- zuiver verdicht zandpakket

open stootvoeg

maaiveld

dorpel

hoekprofiel

vloeropbouw:
- monolytisch afgewerkte betonvloer
- gewapend betonvloer 150mm
wapening Ø 6- 150mm
- EPS isolatie 120mm
- Pe folie
- zuiver verdicht zandpakket

opbouw muur
baksteen metselwerk luchtspouw hoogwaardige isolatie 60mm bestaand steen metselwerk -

hoekprofiel

1

01

open stootvoeg

02

03
opbouw muur
- baksteen metselwerk
- luchtspouw
- hoogwaardige isolatie 60mm
- bestaand steen metselwerk

500-P

vloerconstructie

dpc folie

vloeropbouw:
- monolytisch afgewerkte betonvloer
- gewapend betonvloer 150mm
wapening Ø 6- 150mm
- EPS isolatie 120mm
- Pe folie
- zuiver verdicht zandpakket

bestaande metselwerk muur
ondermetselen vlgs. opgave constructeur

bestaande fundering
verbreden

open stootvoeg
dpc folie

bestaande strokenfundering
nieuwe stroken fundering

nieuwe stroken fundering

Pe-folie

6

- oplegging op bestaande houten spanten

gording

dakopbouw B

gording

gording

houten randbalk

gording

gording

houten spant

gording

houten spant

houten spant

gording

5

houten randbalk

dakopbouw A:
- rietbedekking
- nieuwe geisoleerde dakplaten op
- bestaande houten gordingen en
bestaande houten spanten
controle bestaande constructie in werk
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dakopbouw A

ordin

stalton latei

ten g

bestaand houten spant handhaven

besta
ande
hou

RENVOOI
INSTALLATIES
electriciteitsvoorzieningen volgens NEN 1010

bestaande houten muurplaat

bestaand houten spant handhaven

stalton latei

houten randbalk

gording

bestaand houten spant handhaven

mm
10
h6

houten randbalk

stalton latei

vloeropbouw:
- 18mm underlayment
- houten balklaag 71*171mm hoh 610mm

PAS OP!!
- veranderlijke vloerbelasting max. 70kg/m2
zolder niet zwaarder belasten!!
- trekbalk bestaand spant minimaal 300*300mm

ho
mm
71
1*1
g7
alk
laa
nb
ute
ho

kapplan

verdiepingsvloer

mm
bestaand houten spant handhaven
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bestaand houten spant handhaven

ho
h6
10
m
71
m
1*1
g7
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vide

bestaand houten spant handhaven
trekbalk minimaal 300*300mm

bestaand houten spant handhaven

vide

stalton latei

5
mm

stalton latei

stalton latei

vide

stalton latei

beton latei

stalton latei

dakopbouw B:
- dakpannen met panlatten
- nieuwe geisoleerde dakplaten
- nieuwe houten spanten met gordingen
spantbeen 100*225mm, C24

VENTILATIE
gehele schuren voorzien van natuurlijke ventilatie
ventilatie capaciteit volgens NEN 1086 en NPR 1088

stalton latei

stalton latei

beton latei

4

beton latei

OPDRACHTGEVER:
Dhr. R. Swinkels Hazeldonksedreef 6
5757 SN Liessel

CONSTRUCTIE

PROJECT:

alle beton, steen, hout en staalconstructies incl. verankeringen

Verbouwing schuur

06-51315465

volgens opgave en berekening constructeur

- gordingen minimaal 75*175mm, C24
h.o.h. afstand maximaal 1250mm

KOZIJNEN

ONDERDEEL:

hang en sluitwerk gehele woning volgens inbraakwerendheisklasse 2

Bestektekening blad 02

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN
De uitwendige scheidingsconstructie heeft vanaf 600mm. onder maaiveld geen openingen die

A:

21-10-2018

B:

23-11-2018

C:

30-11-2018

D:

24-01-2019

breder zijn dan 10mm.
Dit geldt niet voor afsluitbare openingen en openingen die de uitmonding vormen van:

stalton latei

Pe-folie

6

nieuwe houten muurplaat

bestaand houten spant handhaven

stalton latei

Peil=0

maaiveld

bestaande houten muurplaat

4

- luchtverversing
- de afvoer van rook
- de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalien.

SCHAAL:

1: 100

TEKENING NR:

S1302

