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bestaande bomen en planten
rondom erf

hoofdzakelijk
woning eigenaar,
tevens is er 
op eerste verdieping een ruimte
voor geven cursus (max.15 pers.)
en counseling. Geen verhuur aan derden.

bestemming
recreatie-
verblijfsrecreatie

PLATTEGROND BEGANEGROND
aanbrengen deur in woonkamer

LINKER ZIJGEVEL
gewijzigd 

RECHTER ZIJGEVEL
gewijzigd
pannen i.p.v. riet
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pannen i.p.v. riet 
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DAKBALKLAAG DAKKAPEL 
schuine gedeelte

63x200mm h.o.h. 600mm

2x 63x200mm

2x 63x200mm

PLATTEGROND VERDIEPING
nieuwe pannen + nieuwe dakkapel

pannen i.p.v. riet +
zinken goot op beugels

detail rieten dak
gewijzigd

zinken goot op beugels

draagconstructie bestaand

pannen, kleur als bestaand
(als bestaande pannen op voorhuis)
Isolatieplaat Rc=2,0

pannen, kleur als bestaand
(als bestaande pannen op voorhuis)
Isolatieplaat Rc=2,0

goot zink

watervaste plaat

detail dakgoot dakkapel

plafondbalken 38x140mm h.o.h. 600mm
regels 20x40mm h.o.h. 400
gipsplaatplafond

Heideanjer 15
9202 PG Drachten
0512-354903
info@duocasa.nl
Kvk 01118988

Bouwkunde & Architectuur

DUOCASA       Aanpassen woning fam. Lap
Nieuwenhuisweg 92 Nijbeets
schaal 1:00
12-10-2016 gewijzigd 27-03-2017 (situatietekening)
1:100
blad 2 Nieuwe Situatie + Gevels + plattegronden + Detail
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Heideanjer 15
9202 PG Drachten
0512-354903
info@duocasa.nl
Kvk 01118988

Bouwkunde & Architectuur

DUOCASA       Zorgeenheid (2 stuks) Logiesfunctie
Nieuwenhuisweg 92 Nijbeets

woonkamer/
eetkamer

gehele vloer vloerverwarming

slaapkamer

douche/
toilet

elektrische
kookplaat optioneel

m.k +
c.v.

PLATTEGROND
1:50

dak en wandopbouw binnen-buiten:
- wandgipsvezelplaat 15mm;
- regelwerk 42x42mm h.o.h. 300mm (t.b.v. inbouwdiepte electra);
- dampremmende folie;
- stijl en regelwerk 38x184mm, h.o.h. 600mm;
- minerale wol 184mm, Rc=5,0;
- OSB-plaat 9mm (met afgeronde hoek t.p.v. gootlijn);
- dampdoorlatende, vochtkerende PVC dakbedekkking;
- tengels, verticaal,10x40mm, h.o.h. 600mm;
- tengels, horizontaal, 20x40mm, h.o.h. 600mm;
- gevel- en dakbekleding, verticale houten delen 18x140mm;
(voeg 5mm) Lariks voorzien van Olympic Stain;

aluminium omlijsting
aluminium waterslag

kunststof kozijn

geisoleerde kantplank, Vebo o.g.

000+ = Peil

vloeropbouw binnen-buiten;
- cementdekvloer 50mm;
- betonvloer op verdicht zandbed
met vorstrand overeenkomstig
berekeningen constructeur
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douche/
toilet

wand aan binnenzijde
afwerken met 
lariks geveldelen

betonplaat met vorstrand
overeenkomstig berekening 
constructeur

DOORSNEDE
t.p.v overstek
1:50

DOORSNEDE
1:50

boorpalen O300mmtot vaste grondslag
overeenkomstig berekening constructeur

DAKCONSTRUCTIE
overeenkomstig berekeningen constructeur

nokbalk balkafm. 100x300mm 

praktisch 38x184mm, i.v.m. isolatiedikte

sporenkap balkafm. 50x170mm h.o.h. 600mm
overeenkomstig berekening constructeur

10000

8700 1300 4000

4000

vr.

omlijsting kopse kanten:
watervaste plaat, wit

omlijsting kopse kanten:
watervaste plaat, wit

3x 38x184mm gekoppeld
t.p.v. kozijn

kolom     80x80x6

vr. vr.

mech.vent.afzuiging mech.vent.afzuiging

grindkoffer -150 = maaiveld

grindkoffer rondom

schaal 1:00/1:50/1:10
12-10-2016 gewijzigd 27-03-2017 (grindkoffer)
blad 1 


