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nr.(s)
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Medewerker
Publiekszaken/vergunningen

tek. no.:
datum:
formaat:

g e m e en t e S t e en b e r g e n

d.d.

7

v.r.

Voorgevel nieuw
v.r.= ventilatierooster minimaal 8 l/sec.

Achtgevel nieuw

v.r.

zinken afdekkap

hwa ø80

houten schoren 2x 71x146 mm.

houten kolommen 2x 71x146 mm. hout C24

Linker Zijgevel nieuw
v.r.= ventilatierooster minimaal 8 l/sec.

zinken afdekkap

v.r.

v.r.

Rechter Zijgevel nieuw
v.r.= ventilatierooster minimaal 8 l/sec.

hwa ø80

v.r.

v.r.

kunststof dakbedekking
18 mm. multiplex
houtenbalklaag
vlakke lichtkoepel

2820
1800

265
-180

445

Overkapping
houten kozijn
met veiligheids beglazing

Doorsnede overkapping

8519
dakpannen
renovatieplaat
bestaande dakconstructie
dakpannen
geisoleerd dakbeschot:
ES WOL UNIPLEX (F)12 o.g.
zelfdragend

2560

knieschot

knieschot

18 mm. multiplex
balklaag 59x156 600 mm. h.o.h.
gipsplaten plafond

2960

984

1030

199

5719

0

Doorsnede nieuw

-250

3650

6330

920

houten kolom 2x 71x146 mm.

houten kolom 2x 71x146 mm.

6050

1

Overkapping

8175

12105

3930

houten kolom 2x 71x146 mm.

9860

Begane grond nieuw

96

x2

21

koppelen
96
x2
21

96x221

1

96
x

96x221

22

22

1

x
96

eenzijdig bekleden met
18 mm. multiplex, lijmen en schroeven

Spant zijwangen dakkapel

Bestaande dakconstructie

2x uitvoeren

nieuw spant
t.p.v. zijwang dakkapel
59x156 nieuw

2x 59x156 nieuw

2x 59x156 nieuw

4+5

59x156 nieuw

Aan te passen dakconstructie

6

bestaand spant
verzwaren

nieuw spant
t.p.v. zijwang dakkapel
bestaand spant
verzwaren

7

Kapconstructie

2020

71x171

71x171

2x 71x271 mm. hout C24

600 h.o.h.

balken 71x171 mm.
600 mm. h.o.h.

1000 630

400 h.o.h.

maatvoering gelijk aan kozijn begane grond

2416

2344

1316

balken onderling
verankeren met
grip hoekankers

balken opleggen
en verankeren
aan bestaande muur

Verdiepingsvloer + platdakconstructie

bestaande dakconstructie

goot overeenkomstig
bestaande goot aan
bijgebouw achterzijde

kunststof dakbedekking
18 mm. multiplex
houten balklaag

50

2750

kunststof dakbedekking
18 mm. multiplex
houten balklaag

bestaande muurplaat
2750

200

ventilatie

grip hoekankers
2500

balken opleggen
en verankeren aan
bestaande muur

randbalk 2x 71x271 mm. (HOUT C24)
250
kunststof rabatdelen
houten tengels
bestaande spouwmuur

houten kolom 2x 71x146 mm. (HOUT C24)

Detail 2

stalen voetplaat 10 mm.
250x250 mm.

10 60

100 40

stalen plaat 10 mm.
gelast op voetplaat

krimparme mortel

30

120

-180

houten kolom 2x 71x146 mm.

20

2M12-8.8

Detail 3

maaiveld

620

ankers 4M16-4.6
lang 500 mm.
stekken 8ø10

beugels ø8-200

50

200

wapeningsnet ø8-150

stampbetonnen werkvloer (C12/15)
250

300
vierkant 800

Detail 1

250

dakpannen als bestaand
panlatten
houten tengels
geisoleerd dakbeschot Rc>3,5
ES WOL UNIPLEX (F)12 o.g.

dubbele panlat met
vogelschroot

zinken mastgoot op
stalen gootbeugels
4975

houten balk 59x156 mm.

10 mm. w.b.p. plaat
vullen met steenwol
hardhouten kozijn
met geisoleerde beglazing

10 mm. w.b.p./o.s.b.

kolom spant zijwang
dakkapel

Detail 5

hardhouten kozijn met
geisoleerde beglazing

3944

sneldekpannen als bestaand
panlatten
houten tengels
renovatieplaat RENO PIR WOL Rc=3,5
bestaande dakplaat

loden slabbe.o.g.

dubbele panlat met
vogelschroot

spant zijwang dakkapel

zinken mastgoot in
stalen beugels
18 mm. w.b.p. plaat
bestaande muurplaat
bestaande muur

Detail 4

ondersteuning kozijn:
- regelwerk 40x70 mm.
- pur isolatieplaat
- 12 mm. multiplex
kolom spant
zijwang dakkapel

zinken afdekkap
18 mm. w.b.p.
zinken klang
verholen goot
zink nr.14

bestaande muur

sneldekpannen als bestaand
houten panlatten
houten tengels
renovatieplaat REN PIR WOL Rc=3,5
bestaand dakbeschot
bestaande + nieuwe gordingen

Detail 7

sneldekpannen als bestaand
panlatten
houten tengels
geisoleerde dakplaat RENO PIR WOL Rc=3,5 o.g.

kunststof windveer

verholen goot
zink nr. 14

sneldekpannen als bestaand
panlatten
houten tengels
renovatieplaat RENO PIR WOL Rc=3,5 o.g.
bestaand dakbeschot

Detail 6

Spant zijwang dakkapel

96x221 mm.

96x221 mm.

Wanden dakkapel:
- kunststof beplating
- 9 mm. w.b.p.
- dampdoorlatende waterkerende folie
- houten regelwerk 50x100 mm.
- 100 mm. steenwol
- houten spant
- dampremmende folie
- 18 mm. multiplex
- 9 mm. gipsplaat

210

3615

315

vlakke lichtkoepel

Slaapkamer

Badkamer

hwa ø80

hwa ø80

nieuw spant

Slaapkamer
3910

Overloop

7615

bestaand spant

nieuw spant

Slaapkamer

Slaapkamer

350

3020

bestaand spant

Verdieping bestaand/nieuw
Indeling verdieping blijft als bestaand

