+7,50 m

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
-onderdak met gootaansluiting
-bebording, geïmpregneerde grenen, (geen tengel- en leilatten owv hoogte)
-Spaanse natuurleien, dubbele dekking, zwarte leihaken

opgaand deel
opvullen met
rotswol 18cm+
bebording in
zicht
Lokaal 1.1 - 21,64m2
VIDE

metalen borstwering 110
cm H: T stijlen alle
+-130cm waardoor
staalkabels

+0,00 m

te vernieuwen
halfronde goot in Zn

27
alle enkele beglazing te vervangen
door dubbel monumentenglas
herstel scheuren in metselwerk;
opleg van moerbalk

stralingspanelen als bijverwarming bij vloerverwarming
bouwsporen te behouden

te behouden poortopening

verwijderen van alle pleisterwerk
fixeren van steense muur in zicht;
enkel in deze ruimte en de berging

Lokaal 1.2 - 21,78m2
MEZZANINE

Lokaal 0.1 - 37,00m2
POLYVALENTE GEBRUIKSRUIMTE 1

te restaureren
poortgeheel +
dagkantbekleding;
openingen te dichten

+3,00 m

1,10

houten hijsrad

+6,00 m

ref. punt
bakstenen DBA
deurdorpel
+0,00

zwart gelakt glas 6mm

lijngoot

-0,085

injectie tegen opstijgend bij alle wanden (cf. verslag KIK)

doorsnede 2
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

huidige vloeropbouw te verwijderen
nieuwe vloeropbouw:
-gepigmenteerde gepolierde beton 10cm
-folie als dampscherm
-12cm PUR met vloerverwarmingsbuizen
-pvc-folie
-vloerplaat in gewapende beton (losliggend t.o.v. buitenmuren)
-pvc-folie
-grondaanvulling

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

Bijgebouw van de pastorie, 2200 Noorderwijk (Herentals)
BA_BIJGEBOUW_S_G_02_SNEDE-2

verharding klinkers in helling +-2cm/m
lijngoot
zandcementbed 10cm
onderfundering steenslag 15cm

Alle aanwezige houten buitenschrijnwerken: hernemen van schilderingen met
lijnolieverven / beitsen. Herstellen van aansluitingen met voeg- en metselwerk met
vezelversterkte kalkmortel (nadat de uitgekapte voegen eerst zijn gevuld met compriband,
waarop beige silicone, waarover een 2cm diepe afdekking met vezelversterkte
kalkmortel). Openen van afwateringsgaatjes, zwartlakken van alle metalen onderdelen.
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alle gegevens zijn ter plekke te verifiëren

RESTAURATIE
BOUWAANVRAAG: PLAN 23/25

SCHAAL 1/50 OP A3

