nieuwe deur
-0,10

Ø 80
positie van hijsrad

+0,04

positie van hijsbalk

accentverlichting hijsrad en spanten
Lokaal 0.1 - 37,00m2
POLYVALENTE GEBRUIKSRUIMTE 1

+0,13

treden natuursteen
+0,30

te restaureren
poortgeheel

ref. punt
DBA
rwa
zinken rwa met vergaarbak en
gietijzeren voetbuis

locatie tellers en nutsvoorzieningen
(gas/water/elektr./tel.) via tussentellers
af te takken richting bijgebouw
aanwezigheid
internet te
onderzoeken

herstel scheuren in metselwerk;
opleg van moerbalk

-0,04

spatwand inox

rookmelder

5,46
greeploos meubel en
werkblad in zwarte volkern

verwijderen van alle pleisterwerk
isolerende pleister aerogel min. 30mm, hernemen
oorspronkelijke afwerkingslaag kalkverf cf.
materiaaltechnisch onderzoek

6,74

nodige uitzettingsvoegen te
voorzien in bevloering
verwijderen van alle
pleisterwerk en rinkellatjes
van plafond; balken in zicht

te restaureren
pivoterend deurgeheel gordijn t.b.v. sas
raamgeheel
te vernieuwen halfronde goo
t in Zn lijngoot

septische put + sporen fundering
vroegere muren
injectie tegen opstijgend bij alle wanden (cf. verslag KIK)

oplichten gevelvlak via grondspot of vanaf afstand; geen armaturen tegen de gevel

1,27

Lokaal 0.3 - 2,10m2
TOILET

1,70

vloer-plafondhoogte 309cm

huidige pastorij

verwijderen van alle pleisterwerk
fixeren van steense muur in zicht;
enkel in deze ruimte en de berging
vide; open tot nok: zicht op hijsrad

drainagezone 30cm rondom aan te
leggen; grind in vlies, bovenste laag
met leischilfers

wegneembaar
paneel toiletblok
handenwasser met
onderkastje

Lokaal 0.2 - 6,05m2
KITCHENETTE
3,66
1+1/2 spoelbak,
combi-oven, frigo,
vuilbak, geen
rookmelder
vaatwas

5,78

KEUKEN

N

+0,00

ladder t.b.v.
toegang
zolder

bevloering rode
gebakken aarde
tegels 15/15

nieuwe dubbel beglaasde raampartij,
min. raamprofiel, zwart

stralingspanelen als bijverwarming bij vloerverwarming

tussendeurdorpels
cf. huidige
bakstenen
bevloering

1,20

-0,22

-0,20

stootblok op hoek

brandblusser

87

6,22

1,78

verwijderen van alle pleisterwerk en
rinkellatjes van plafond; balken in zicht

te restaureren
raamgeheel en
omlijsting
natuursteen
te restaureren
raamgeheel en
omlijsting
natuursteen

waterput
dekplaat in
blauwe
hardsteen

Lokaal 0.4 - 2,14m2
BERGING collectoren
VVW &
elektr.

toegangsluik met
mangat 60/100cm
1,27

-0,25

Lokaal 0.5 - 36,60m2
POLYVALENTE GEBRUIKSRUIMTE 2

waterpomp
natuursteen

rwa

te behouden poortopening
sporen van vroegere
bakoven
consolideren

24

nieuwe dorpel B.H.

nieuwe dubbel beglaasde raampartij,
min. raamprofiel, zwart, in 5cm voor gevelmetselwerk
uitstekende metalen raamkader

rookmelder

alle enkele beglazing te vervangen
door dubbel monumentenglas

te restaureren
raamgeheel

vroegere stal en washuis; beschermd als monument dd. 13/04/2004

authentiek kozijn te restaureren

rondom injectie
opstijgend vocht
bestaand niveauverschil bevloering te behouden

verwijderen van console vroegere
luchtleidingen

bouwsporen te behouden

25

25

scheurherstel met inmetselen van getordeerde
staven op diverse plaatsen

haard; bovendaks te
hermetselen + inwerken
rookgas en luchtafvoer

nieuwe dubbel beglaasde raampartij,
min. raamprofiel, zwart

zinken rwa en
gietijzeren voetbuis
rwa

-0,085

te verwijderen niet
ingebonden metselwerk
gedichte deuropening
dagkanten metselwerk zuiver te maken -0,02
rwa
nieuwe dorpel B.H.

vergadertafel ofwel eveneens
6 statafels mogelijk

ontmoetingszaal

3,60

te verwijderen
gewapend
glasplaatje

Z

te verwijderen hekwerk (speerpunten
te bewaren; zijn allicht gerecupereerd
van het historische hekwerk van
vermoedelijk Van Aerschot)

+0,08

dichtgemetselde
deuropening
vroeger toilet
straatlantaarn op paal

ev. te verplaatsen vb. naar rechterzijde van
doorgang; i.s.m. opdrachtgever

stootblok op hoek

huidige vloeropbouw te verwijderen

plattegrond gelijkvloers
GEPLANDE
B1012
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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

nieuwe vloeropbouw:
buitenaanleg in latere fase: overleg met opdrachtgever,
-gepigmenteerde gepolierde beton 10cm
thans alle verharding voldoende afhellend van gebouw weg aan te leggen: 1,5cm/m
-folie als dampscherm
-12cm PUR met vloerverwarmingsbuizen
-pvc-folie
0
1
2
-vloerplaat in gewapende beton (losliggend t.o.v. buitenmuren)
-pvc-folie
-grondaanvulling
alle gegevens zijn ter plekke te verifiëren

Bijgebouw van de pastorie, 2200 Noorderwijk (Herentals)
BA_BIJGEBOUW_P_N_04_GELIJKVLOERS
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RESTAURATIE
BOUWAANVRAAG: PLAN 08/25

SCHAAL 1/50 OP A3

