5
+9115
ak
antv t
er sparbonaa
p
1
en polyc
tplat
Lich lwandig
e
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Gordingen om de zwakke as steunen
d.m.v bandstaal ..x.. mm
koppelen aan elke gording
in elk stramien
k
ntva
r sparbonaat
e
p
en 1 polyca
tplat
Lich lwandig
e
dubb

IPE

+9115

Lic
dubb htplaten
elwa 1 pe
ndig r spa
n
poly
carb tvak
onaa
t

Koppelkoker ...

Dak Opbouw:
Golfplaten
gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
tussen Spanten IPE ...

Spanten thermisch verzinkt
Kolommen thermisch verzinkt

...

Dak Opbouw:
Golfplaten
gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
tussen Spanten IPE ...

IPE

Lic
dubb htplaten
elwa 1 pe
ndig r spa
n
poly
carb tvak
onaa
t

...

Zonnepanelen op zuidzijde (15 kg/m²)

Windveren /onderzijde
rockpanel / gebroken wit
gording...x....mm

vuren achterhout ..x ... mm
Overstek idem bestaand

Kopgevelspantligger achtergevel
uitvoeren als tussenspant

+3900

Gevelkolom

Vuren regelwerk ... x ... mm
HEA ...

HEA ...

Venlilatie opening afsluitbaar d.m.v.
oprolbaar zeil behorende bij de inrichting.
Te leveren en monteren door de stalinrichter

Koppelkoker ...

Kolom ø ......

Kolom ø ......

+3900

Funderen op bestaande onderbouw ?? In het werk bepalen

4

enkelwandige damwand
op regelwerk ... x .. mm

Funderen op bestaande onderbouw ?? In het werk bepalen

Koppelkoker ...

Vuren regelwerk ... x ... mm
tbv. enkelwandige damwand

Merantiemuurplaat 50 x 125 mm

Venlilatie opening afsluitbaar d.m.v.
oprolbaar zeil behorende bij de inrichting.
Te leveren en monteren door de stalinrichter

Vuren staanders ... x ... mm

Merantiemuurplaat 50 x 125 mm
+1300

+1300
Baksteen metselwerk 100 mm

Baksteen metselwerk 100 mm

Betonroosters rundvee
Komo-keur 38/40/42 mm spleetbreedte
Aslast 4 ton
±0
±0
wapening volgens leverancier

Prefab diepstrooiselboxdekken
met ... mm netto opstaande rand

±0

Enkelwandige damwand

Prefab diepstrooiselboxdekken
met ... mm netto opstaande rand

Prefab diepstrooiselboxdekken
met ... mm netto opstaande rand

±0
UNP ... + schotje
-600

30

2000

Bestaande onderbouw

Console IPE ...
T.p.v. de deuropening
regel .. x .. mm en
tochtborstel

Funderingsbalk
volgens constructieberekening

+4200

zwelband
Enkelwandige damwand

A

1

B

100

B
3000

2800

300

2500

B

200

2400
200

2800

2400
200

2200

2140

17500
260

8300

Doorsnede A-A

450
350

20000

+3000

28650
Uitbreiding/ nieuwbouw

Bestaande onderbouw ligboxenstal

Bestaande onderbouw ligboxenstal

Prefab betonwand met
baksteenmotief
dikte 140 mm

Uitbreiding/ nieuwbouw

140
230

Principe detail 6
kopgevel / windveer achtergevel
+9115

Dak Opbouw:
Golfplaten
gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
tussen Spanten IPE ...
Windveren /onderzijde
rockpanel / gebroken wit

Enkelwandige damwand
Vuren regelwerk ... x ... mm
Dak Opbouw:
-Golfplaten
-Gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
-Spanten IPE ...

Maat i.o.m.
voorlichter / opdrachtgever

Klossen 46 x 71 mm
t.b.v. oversteeknok
2 st. per golfplaat

Dakoverstek

1000

Kanaalplaatvloer volgens opgave fabrikant
Naden afstorten + 50 mm cementdekvloer
O.k. kanaalplaatvloer 3000+P

Zolder rondom
aftimmeren met
18 mm multiplex

Aluminium geleide rand

+3900

IPE

IPE

Betonroosters rundvee
Komo-keur 38/40/42 mm spleetbreedte
Aslast 4 ton
wapening volgens leverancier

Prefab diepstrooiselboxdekken
wapening volgens opgave leverancier

Spouwmuur opbouw:
100 mm Baksteen
120 mm Luchtspouw
100 mm Lichtbetonblokken

Stroroosters gaten ø30mm/ sleuf 20 mm,
Komo keur- Aslast 10 ton
wapening volgens opgave leverancier

2020

A
Doorsnede B-B

150

3390

5600

200

IPE
..
PE .

I

Geleidingbeugels

Principe detail 5
oversteeknok

Principe detail 4
zijgevel

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Berkelland

320
320

9140

datum:
zaaknr:

Kolom

AB-nr:

Baksteen metselwerk
100 mm
±0

±0

Prefab diepstrooiselboxdekken
met ... mm netto opstaande rand

Betonroosters rundvee
Komo-keur 38/40/42 mm spleetbreedte
Aslast 4 ton
wapening volgens leverancier

Betonroosters rundvee
Komo-keur 38/40/42 mm spleetbreedte
Aslast 4 ton
wapening volgens leverancier

Omgevingsvergunning (activiteit bouw)
De uitbreiding en vervangen bovenbouw van een ligboxenstal
Doorsneden en principe details

Opdrachtgever:

J.H. Roerdink
Kranenweg 5
7152 CM Eibergen
06 - 22636362

3,2 mm hardboard

ø ...

2x ø ...

haarspeld ø ...

haarspeld ø ...

# ø...

Locatie:

# ø ...

3 haarspelden ø ...

stekken 2 x ø ...
om en om

A

buiten wand

Principe detail 1
kelderwanden / vloer

200

B

tussen wand

2015-049

Tekeningnr.:

B-102

Schaal:

1:50/ 1:20

Formaat:

A0

Getekend:

NtS

Datum:

02-09-2016

Datum gewijzigd:

24-10-2016

Kranenweg 5
7152 CM Eibergen

-200

stekken ø ...

# ø...

300

Projectnr.:

±0

200

C

mest- waterkerende wand +
niet dragende tussenwanden

Principe detail 2
kelderwanden horizonaal

Alle maatvoering in het werk te controleren!

# ø 8-150

2 stuks ø 8

stekken ø....

rubberen kimband

beton C20/25 XA3

3 stuks ø 12

# ø ...
2000

Kelderwanden: Beton C20/25 XA3
Keldervloer: Beton C20/25 XA2
Wapeningsstaal B 500 A
betondekking 30mm

max. hoogte grondwater stand .............

haarspeld ø ...

5 jan 2017
176943
OR2016015

Betreft:

Ankerbouten 4 x M16
2x ø ...

...

Spanten thermisch verzinkt
Kolommen thermisch verzinkt

Venlilatie opening afsluitbaar d.m.v.
oprolbaar zeil behorende bij de inrichting.
Te leveren en monteren door de stalinrichter

±0

-600

Koppelkoker ...

Gording .. x ... mm
HEA ...

+1200

Bovenste gordingen
om de zwakke as steunen
d.m.v. Balk .. x .. mm in elk stramien

Gordingen om de zwakke as steunen
d.m.v bandstaal ..x.. mm
koppelen aan elke gording in elk stramien

...

Koppelkoker ...

Nieuw gemetselde wand
daarboven sandwichpanelen tot zolder
brandklasse Bs2

min.. 70 mm

Aluminium steun h.o.h. 1050 mm

...

+3000

Prefab boxeindwand
hoogte 1200+P
dikte 150 mm

Dak Opbouw:
-Golfplaten
-Gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
-Spanten IPE ...

+9115

3 stuks ø 12
300

Beugels
ø 8-300

-600

Principe detail 3
siloplaat
Pit bouwadvies
Dorpsstraat 4a
7156 LL Beltrum
0544 - 725925
info@pitbouwadvies.nl
www.pitbouwadvies.nl

ForFarmers FarmConsult
ForFarmers BV.
Sluisstraat 24
7491 GA Delden
0573- 288989
farmconsult@forfarmers.eu

Tekeningen en adviezen van Pit bouwadvies zijn gemaakt op basis van de meest actuele kennis en ervaringen uit onderzoek en praktijk.
Pit bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door toepassing en uitvoering van deze tekeningen en adviezen.

Specialist bedrijfsontwikkeling:
Niels ten Voorde
0573 - 288882
06 - 53542692
niels.tenvoorde@forfarmers.eu
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