terracotta buis

deksteen blauwe
hardsteen, gefrijnd, druip
rondom

openingen voor rookgasen ventilatieafvoer te
bepalen in overleg met ir.
technieken

herstel en herplaatsen van natuurstenen dekstenen
op te hermetselen overhoeks topfiaal

vorstpannen in gesmoorde, gebakken
aarde, met dik opliggend voegwerk
(kalkmortel met witte cement)

hermetselen bovendaks
rookkanaal

natuurleien: eerste rij onder nokvorst en bij
opgaand metselwerk; uitvoering met
bisschopsmutsen

doorbuiging van nok/dakvlakken op te
spieën zodat leien niet openstaan

+7,50 m

Spaanse natuurleien,
dubbele dekking,
zwarte leihaken,

te verwijderen
verlichtingsarmatuur
tegen gevel

+6,00 m

alle toe te passen lood is
donkergrijs gekleurd
verbindingen te realiseren van spanten met de
muurplaten en verstevigen van de gordingen
achterzijde puntgevel, + donkergrijs lood 2
mm ingewerkt, overhangend over
vlechtlood tussen de leien

aanbrengen van ladderhaken met verankeringspunten i.s.m.
MOWA; cf. toegankelijkheidsplan

tegensprekelijk te vervangen delen van o.a.
bebording, muurplaten, kepers e.d.

hernemen van voegwerk en
herstel van losliggende
bakstenen

houtbehandeling tegen insecten (kleine en grote
klopkever) en schimmels

herstel van houtverbindingen en aangetast hout, ter
plaatse ontroesten en zwartlakken van metalen
verbindingen

+3,00 m

3,04

te restaureren
raamgeheel en
-omlijsting
reiniging en plaatselijk
herstel van de scheuren

voorgeplaatste
beglaasde
inkompartij

dichtgemetselde
deuropening
vroeger toilet

ref. punt
DBA

ter plaatse ontroesten, metalliseren en
zwartschilderen van alle muurankers

vernieuwen van regenwaterafvoerbuizen in zink met
aangepaste diameter en zwartgelakt gietijzeren
voetbuizen, beugels in donkergrijs gelakt metaal

zinken halfronde goot
metalen gootconsoles te ontroesten en metalliseren en zwartlakken sporen van roodschildering metselwerk (1875)
en stevig verankeren, vernieuwen van capucienengoot

te restaureren
raamgeheel en
-omlijsting

te restaureren
poortgeheel

+0,00 m

lijngoot

gevelaanzicht noord
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BELLEMANS ARCHITECTEN BVBA
Bolwerkstraat 53
2200 Herentals
tel 014 72 03 54
mail: info@bellemansarchitecten.be
website: www.bellemansarchitecten.be

STAD HERENTALS
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
tel 014 28 50 50
mail: info@herentals.be
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