Z

rookmelder

tussenvloer; op bestaande planken 12cm
rotswol te plaatsen waarop OSB 3 vloerdelen

13 ladderhaken te voorzien op dakvlak
noord cf. voorschriften MOWA

Lokaal 1.1 - 21,64m2
VIDE

houten hijsrad en hijsbalk; herstel van mechanisme
rookmelder

5,45
metalen borstwering 110 cm H: T stijlen alle +-130cm waardoor staalkabels
Lokaal 1.2 - 21,78m2
MEZZANINE

tussenvloer planken cf. oorspronkelijk

ern

te v
ieu
we

bakgoot

oot

n

2 ladderhaken te
voorzien op dakvlak

kilg

2 dakvlakken van natuurleien

rwa
te vernieuwen halfronde goo
bocht aan rwa richting gevel
t in Zn
rwa van bakgoot tussengebouw en bijgebouw naar
zinken vergaarbak met spuwer waaronder nieuwe
ronde zinken afvoer met zwartgelakte gietijzeren
voetbuis

2 dakvlakken van asbestleien
te vervangen naar natuurleien
nokafwerking te voorzien in
Zn, cf. hoofdgebouw

3 ladderhaken te
voorzien op dakvlak

an

kv

3 ladderhaken te
voorzien op dakvlak

zin

1 ladderhaak te
voorzien op dakvlak

te onderzoeken doorgang naar zolderruimte boven keuken van huidige pastorie
ref. punt
DBA

houten
spantconstructies
met merktekens

sporen van vroegere spanten voor dwarse vleugel
rwa

plattegrond zolderverdieping
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Augustijnenlaan 30
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alle gegevens zijn ter plekke te verifiëren

aanwerking met lookloketten bij opgaand
metselwerk van hoofdgebouw pastorie

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

te verwijderen
straatlantaarn
bovenaan topgevel

geveldelen met rood voegwerk
(+schildering cf. bouwhistorische nota)

gordingen en spanten in het zicht; accentverlichting

N

speklagen; restauratie van pleisterwerk, ook aan dagkanten

4,00

vide; open tot nok: zicht op hijsrad

zolderluik te restaureren

te hermetselen bovendaks
rookkanaal
nokbalk

locatie vroegere vide cf. oude plannen 1904

ezelsrug te hermetselen

niet-publiek toegankelijke ruimte

geïsoleerde (20cm rotswol) zolderwand in gipskarton 12,5mm brandwerend

verwarmingsketel

Lokaal 1.3 - 40,91m2
TECHNISCHE RUIMTE

ventilatie-unit

14 ladderhaken te voorzien op dakvlak
zuid cf. voorschriften MOWA

afvoerkanalen
bovenverluchting
standleidingen

1,00

ganse zolderruimte te isoleren cf. vereiste brandweerstand
met dakopbouw van binnen naar buiten:
-bestaande dakspanten met gordingen
-bestaande, deels te behouden kepers en bebording (max. recuperatie voor zover niet doorgerot):
-lucht- en dampscherm
-isolatie PIR 8cm
brandblusser
-onderdak met gootaansluiting
-bebording, geïmpregneerde grenen, (geen tengel- en leilatten owv hoogte)
-Spaanse natuurleien, dubbele dekking, zwarte leihaken

nieuw zolderluik cf. model westgevel

rwa

te verwijderen recente
buitenverlichting TL

toegangsluik met
mangat 60/100cm,
tevens geïsoleerd,
tochtstrips rondom

herstel muurvlechtingen

nieuwe capucienengoot in Zn te realiseren (thans niet aanwezig)
rwa
bocht aan rwa richting gevel

Bijgebouw van de pastorie, 2200 Noorderwijk (Herentals)
BA_BIJGEBOUW_P_N_06_VERDIEPING

RESTAURATIE
BOUWAANVRAAG: PLAN 10/25

SCHAAL 1/50 OP A3

