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BESTAAND METSELWERK

NATUURSTEEN

Binnendeur Ruwbouwmaat 90 x 206 cm
Alle binnendeuren zijn onderaan voorzien van
een gleuf > 1cm over de volledige breedte ifv
de ventilatie

De keuze van de structurele elementen en de
dimensionering is slechts indicatief. Definitieve keuze en
dimensionering door bevoegd ingenieur.

90x206

Raam: b= 80 cm, h= 100 cm,
borstwering= 90 cm boven afgewerkte vloer
Raamslagen : 5cm
Glas volgens NBN S 23-002
akoestische criteria volgens NBN S01-400-1

Schuifdeur

SANITAIRE LEIDINGEN IN VLOERUITVULLING

CELLENBETONBLOKKEN

ARCHITECTONISCH BETON
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Brandblusapparaten

TO

DO

AO

Ø...

Ø...

Ø...

Doorstroom Opening voor ventilatie

Afvoer Opening voor ventilatie
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betonverharding, in helling
INRIT ONDERGRONDSE PARKING

laag muurtje (H40cm)
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18 appartementen + ondergrondse garage
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brandkraan

rioleringsdeksel

verlichtingspaal

ALLE NUTSVOORZIENINGEN ZIJN AANWEZIG

verlichtingspaal

verlichtingspaal

rioleringsdekselregenwaterontvanger

regenwaterontvanger

regenwaterontvanger

bestaande tuinmuur
bovenzijde = niveau 11.95

Huisnummer 53

Appartement
4 bouwlagen + dakverdiep met plat dak
niveau vloerpas = 10.00

Huisnummer 80
Garage
1 bouwlagen + plat dak
niveau garagedorpel = 9.36

R1000

R1000

R1000

zone van 10.00 m buiten de perceelsgrenzen
waarbinnen de de aanzet van de naburige perceelsgrenzen
moet aangegeven zijn op plan

Garages
1 bouwlagen +  plat dak

verlichtingspaal

boordsteen in beton

regenwaterontvanger

goot in betonklinkers

voetpad in betondallen 30/30

rijweg in asfalt

witte lijn

parkeerstrook in asfaltregenwaterontvanger

goot in betonklinkers

betonklinkers rood

muurtje h=40cm
+ haag

voetpad in grijze betondallen 30/30

goot in betonklinkers grijs

goot in grijze betonklinkers
boordsteen in grijs beton

voetpad in grijze betondallen 30/30

Voortuinstrook
gras

schakelkast

Voortuinstrook
gras

groenzone

9.56
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tuinmuurtje volgt afronding voetpad

perceel 188w perceel 203k

perceelsgrens
vlgs landmeter

omtrek kelder
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LEGENDE:
Perceelsgrenzen vlgs opmeting studie-expertisebureau Everaerdt

Bestaande terreinniveaus (10.00 = vloerpas huisnr 53)

AANWIJZINGEN:
 Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig
 Er zijn geen erfdienstbaarheden
 De brievenbussen staan in de inkomhal
 Inplantingsniveau nieuw gebouw = 9.90, dit is 10 cm onder het referentiepeil van de

vloerpas van het aanpalend gebouw Astridlaan 53
 Oppervlakte voortuinstrook= 291.26 m², waarvan verhard: 104.67 m² (=35.94 %):
 verharding terrassen= 69.90 m²
 Toegangspad = 13.16  m²
 Inrit garage = 21.61 m²

perceel 199s

Huisnummer 80

Woning
3 bouwlagen + plat dak
niveau vloerpas = 9.34

R1
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tuin

Verharding

Garages
1 bouwlagen +  plat dak

boordsteen in grijs beton

9.78

rijweg in asfalt

muurtje h=40cm

perceelsgrens

afvoer dampkap rwa
ontl. san./wc verd.

rookkoepel
netto-opening

100x100

kokerverluchting
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LeefruimteKeukenBadkamerInkomKeuken BergingLeefruimte Hal

Ondergrondse garage

Inkom LeefruimteKeukenKeuken BergingLeefruimte Badkamer

LeefruimteBerginginkom Badkamer

Inkom LeefruimteKeukenKeuken Berging Badkamer

Leefruimte
Leefruimte Inkom

Inkom
Berging Dakterras

DOORSNEDE BB'

Leefruimte

KeukenLeefruimte

- dakdichting
- PUR dakisolatie 10cm
- dampscherm
- licht hellingsbeton
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- isolerende uitvullingslaag 22 cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie 6cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie 6cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie 6cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

- gepolierde betonvloer volgens studie ing.
- aanvullingen

000

+285

+570

+855

-315

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie volgens studie epb
- predallen met druklaag volgens ing.
(gladde onderzijde)

+1155

- vegetatielaag intensief groendak
- substraat,
- filterdoek
- drainagelaag met waterreservoir
- drainage
- beschermlaag
- dakdichting, wortelwerend
- Foamglas, 5cm
- dampscherm
- lichte hellingschape
- predallen met druklaag volgens ing.
(gladde onderzijde) muurtje in gevelsteen

+ deksteen in arduin

perceelsgrens

000

-055

tussenruimte voor putbeschoeiing
tussenruimte voor putbeschoeiing

-015
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verhogen van de gemene muur
met vol metselwerk dikte 30 cm

overeenkomstig "verordening op de bouwwerken" d.d. 11/04/1933

DETAIL 5

DETAIL 6

- pleisterwerk
- akoestische betonblok (250kg/m2)
- akoestische isolatie 4cm
- akoestische betonblok (250kg/m2)
- pleisterwerk

akoestische strip

akoestische strip

akoestische strip

akoestische strip

akoestische strip

- pleisterwerk
- silent brick (150kg/m2)
- akoestische isolatie 4cm
- silent brick (150kg/m2)
- pleisterwerk

- pleisterwerk
- silent brick (150kg/m2)
- akoestische isolatie 4cm
- silent brick (150kg/m2)
- pleisterwerk

- pleisterwerk
- silent brick (150kg/m2)
- akoestische isolatie 4cm
- silent brick (150kg/m2)
- pleisterwerk

- pleisterwerk
- silent brick (150kg/m2)
- akoestische isolatie 4cm
- silent brick (150kg/m2)
- pleisterwerk

lambdabloc lambdabloc lambdabloc lambdabloc lambdabloclambdabloc
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Ondergrondse garage

vorig terreinprofiel thv snede

Leefruimte TraphalInkom Inkom Kamer

Kamer 2 Inkom Traphal Inkom Kamer 2

Berging Traphal Inkom Kamer 2

Inkom Traphal Inkom Kamer 2

Kamer 1

Kamer 2

- vegetatielaag, intensief groendak
- substraat,
- filterdoek
- drainagelaag met waterreservoir
- drainage
- beschermlaag
- dakdichting, wortelwerend
- Foamglas 5cm
- dampscherm
- lichte hellingschape
- predallen met druklaag volgens ing.
(gladde onderzijde)

Leefruimte
Keuken Dakterras

DOORSNEDE AA'

looprooster

paal- en draadafsluiting

- dakdichting
- PIR dakisolatie 10cm
- dampscherm
- licht hellingsbeton
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie 6cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- verlaagd plafond

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- isolerende uitvullingslaag 22 cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- verlaagd plafond

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie 6cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- verlaagd plafond

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie 6cm
- predallen met druklaag volgens ing.
- verlaagd plafond

- gepolierde betonvloer volgens studie ing.
- aanvullingen

- dakdichting
- PIR dakisolatie 10cm
- dampscherm
- licht hellingsbeton
- predallen met druklaag volgens ing.
- PUR isolatie
- latwerk
- Eternit Eter Color, gevezen, wit

- terrasplanken
- houten terrasstructuur op terrassteunen
- dakdichting
- PIR dakisolatie 10cm
- dampscherm
- licht hellingsbeton
- predallen met druklaag volgens ing.
- pleisterwerk

000

+285

+570

+855

+1155

-315

- vloerafwerking 1cm
- gewapende chappe 6cm
- akoestische folie 0.5cm
- thermische isolatie volgens studie epb
- predallen met druklaag volgens ing.
(gladde onderzijde)

+010

-020

muurtje in gevelsteen
+ deksteen in arduin

bestaande gemene tuinmuur te behouden

gabarit appartement Astridlaan 53

tussenruimte voor putbeschoeiingtussenruimte voor putbeschoeiing

bovenn profiel buur wordt de gemene muur  verhoogd
met vol metselwerk dikte 30 cm
overeenkomstig "verordening op de bouwwerken" d.d. 11/04/1933

DETAIL 1

DETAIL 2 DETAIL 3

DETAIL 4

lambdabloc

DETAIL 7

lambdabloc
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akoestische strip akoestische strip akoestische stripakoestische strip akoestische strip

akoestische strip
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akoestische strip
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- onderstructuur + terrasplanken
- EPDM - dakdichting
- PIR dakisolatie 4cm
- dampscherm
- lichte hellingschape
- betonvloer

Ondergrondse garage

ACHTERGEVEL

gevelsteen Agora grijs

PVC schrijnwerk, grijs

paal- en draadafsluiting

beton

prefab balkon, beton

Alu dakrand, in RAL-kleur

bekledingsplaat (Natura Eternit - grijs)

bekledingsplaat (Eternit, Eter Color wit)

Alu dakrand, in RAL-kleur

rw afvoer in zink

PVC schrijnwerk, grijs

bekledingsplaat (Natura Eternit - grijs)

+1175

+1085

+855

+800

+570

+515

+285

-315

+20

+230

-015

helling 4% over eerste 5.00m

uitloophoogte lift, te bekleden met Eternit Etercolor wit

perceelsgrens

+1465

gevelbekleding in ruitleien

buitenschrijnwerk in hout

borstwering metaal en glas

baksteen geschilderd, beige

balkon in beton, grijs

gevelbekleding in ruitleien

balustrades in aluminium, gemoffeld

balustrades in aluminium, gemoffeld

+010

bestaande gemene tuinmuur te behouden

bestaande scheidingsmuur te behouden

tussenruimte voor putbeschoeiing

perceelsgrens

verluchting kelder

terrasscherm, schrijnwerk
 met opaal glas, H=1m80

onderverluchting
vuilnislokaal verluchting kelder

(helling 4%)(helling 13%)(helling 24%)(helling 10%)

R.4.7R.4.5 R.4.6

R.0.9 R.0.10 R.0.11 R.0.12 R.0.13 R.0.14 R.0.15 R.0.16

R.1.10 R.1.11 R.1.12 R.1.15 R.1.16 R.1.17

R.2.10 R.2.11 R.2.12 R.2.15 R.2.16 R.2.17

R.3.10 R.3.11 R.3.12 R.3.15 R.3.16 R.3.17

R.3.13 R.3.14

R.2.13 R.2.14

R.1.13 R.1.14

(helling 6%)

afvoer dampkap app 4.1
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300 750 150 50280

terrasscherm, schrijnwerk
 met opaal glas, H=1m80

+1175+1175

+235

000-20

perceelsgrens

groendak

perceelsgrens

bestaand terreinprofiel +10
-030-020

tuinmuur huisnr 53

profiel aanpalend gebouw huisnr 53

as van de rijweg

bestaande tuinmuur te behouden-20

garages huisnr 53

Inplantingsniveau +000 is gelegen op niveau 9.90, dit is
10 cm onder de vloerpas van gebouw Astridlaan 53

A

rwa

Zicht op achtergevel

B'
Terras
20,66m²

Terras
18,24m²

Terras
18,75m²

Terras
17,30m²

DAKENPLAN

Renson
Triple Flow

terrasscherm, schrijnwerk
 met opaal glas, H=1m80

terrasscherm, schrijnwerk
 met opaal glas, H=1m80

Renson
Triple Flow

Renson
Triple Flow

Renson
Triple Flow

Renson
Triple Flow

ontluchting san.

ontluchting san./wc

rwa

verluchting vuilnis

ontluchting san./wc verd. rwa

afvoer dampkap

afvoer dampkap

ontluchting san./wc verd.

rookkoepel
netto-opening

100x100

rwa

kokerverluchting

kokerverluchting

kokerverluchting

kokerverluchting

verluchtingsrooster liftschacht
200x300 of vlgs voorschriften fabrikant

dampkappen

rwa 60x60

rwa 80x80

rwa 80x80

rwa 80x80

rwa

afvoer san.

dampkapafvoeren

gecombineerde dakdoorvoer

gecombineerde dakdoorvoer

gecombineerde dakdoorvoer

de architectde opdrachtgever

plan

datum

wijzigingen

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend

provincie

gemeente

bouwplaats

ontwerp

bouwheer

plan nr

schaal

DOORSNEDE AA' en BB', ACHTERGEVEL
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8560 Wevelgem
Menenstraat 39/0001
WONINGBOUW VANDEKERCKHOVE

BOUW VAN  EEN APPARTEMENTSGEBOUW

8370 Blankenberge

Astridlaan 55

8370 BLANKENBERGE

WEST-VLAANDEREN

LIGGINGS-, OMGEVINGS-, INPLANTINGSPLAN, TERREINPROFIEL

2de afdeling, sectie B 199r
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dossier 1211

de aannemer

E-mail: info@dc-architects.be                                   gsm.: 0477/65.45.12

Architect

Stationsstraat 140 - 9550 Herzele - tel.: 053/60.86.93 - fax: 053/60.86.93 
Architect Frank De Clippel

Liggingsplan

Schaal 1/1250
Inplantingsplan

Ligging van de bouwplaats

Omgevingsplan

Schaal 1/1250
Terreinprofiel

11/04/13

D 02/10/13 Aanpassing cfr. stabiliteitsstudie
E 29/04/14 Aanpassing app 2.1 en badk 0.2/1.2/2.2/3.2
F 20/01/15 Wijziging app 4.1
G 26/01/15 Aanpassing positie R4.8 en 4.9


