metselwerkverband G:
waalformaat Braziliaans (gesloten),
openingen dichtmetselen met koppen (20mm overstek)

4080
3480

+2450

Tekst ter indicatie, later definitief te bepalen

03 bk tuinmuur (hoog)

+1800

02 bk tuinmuur (midden)

metselwerkverband A:
waalformaat horizontaal wildverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband B:
waalformaat verticaal wildverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband C:
waalformaat verticaal halfsteensverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband D:
dikformaat horizontaal (klamp) wildverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband E:
waalformaat extra open met staande strekken

metselwerkverband G:
waalformaat Braziliaans (gesloten),
openingen dichtmetselen met koppen (20mm overstek)

metselwerkverband F:
waalformaat braziliaans (open)

+1400
01 bk tuinmuur (laag)

-20

peil=0 (3.32- NAP)
-530 (3.83- NAP)
egelpoort

egelpoort

verband D

-420 (3.72- NAP)

-530 (3.83- NAP)

verband E

verband F

verband D

verband E

-420 (3.72- NAP)

egelpoort
(tevens voor ontwatering)

verband F

verband D

verband E

verband F

egelpoort
(tevens voor ontwatering)

verband D

verband E

verband F

egelpoort
(tevens voor ontwatering)

verband G

verband F

verband E

30150

-200 (3.50- NAP)

-420 (3.72- NAP)

-200 (3.50- NAP)

-200 (3.50- NAP)

egelpoort
(tevens voor ontwatering)

verband D

verband E

verband F

verband G

verband D

verband E

verband F

verband D

46361

verband D

2140

verband G

verband E

verband D

8352

verband G

19008

Rechter zijgevel (buiten zijde) (X-01)
1 : 100

metselwerkverband A:
waalformaat horizontaal wildverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband B:
waalformaat verticaal wildverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband C:
waalformaat verticaal halfsteensverband,
voegwerk 5mm verdiept

toegepast in middenlaag en penanten

toegepast in boven laag

toegepast in onder laag

metselwerkverband D:
dikformaat horizontaal (klamp) wildverband,
voegwerk 5mm verdiept

metselwerkverband E:
waalformaat extra open met staande strekken

metselwerkverband G:
waalformaat Braziliaans (gesloten),
openingen dichtmetselen met koppen (20mm
overstek)

metselwerkverband F:
waalformaat braziliaans (open)

Toelichting metselwerk verbanden
1:50

4080
Afdekker Vande Moortel stenen
NB: afmetingen zijn afwijkend (ook op de penanten)
NB: het verband van de afdekkers wordt nader bepaald
Overstek tov metselwerk aan beide zijden ca 30 mm

+2450

Afdekker Vande Moortel stenen
NB: afmetingen zijn afwijkend (ook op de penanten)
NB: het verband van de afdekkers wordt nader bepaald
Overstek tov metselwerk aan beide zijden ca 30 mm

3480

03 bk tuinmuur (hoog)

+1800

02 bk tuinmuur (midden)

+1400

01 bk tuinmuur (laag)

-20
peil=0 (3.32- NAP)

-200 (3.50- NAP)

-200 (3.50- NAP)

-330 (3.63- NAP)

-120 (3.42- NAP)

-120 (3.42- NAP)

-120 (3.42- NAP)
-530 (3.72- NAP)

egelpoort

egelpoort

egelpoort

egelpoort

-820 (3.83- NAP)

-820 (3.83- NAP)
egelpoort

870 320

17818

5680

2672

1820

320

egelpoort

Water peil =
5.87-/6.02- NAP

46361

Linker zijgevel (binnen zijde) (X-02)
320

1 : 100

+2450

+2450

03 bk tuinmuur (hoog)

+1800

02 bk tuinmuur (midden)

02 bk tuinmuur (midden)

+1400

peil=0 (3.32- NAP)

-200 (3.50- NAP)

-530 (3.83- NAP)

1600

Water peil =
5.87-/6.02- NAP

11400

540

+2450

03 bk tuinmuur (hoog)

03 bk tuinmuur (hoog)

+1800

+1800

+1800

02 bk tuinmuur (midden)

4180

-120 (3.42- NAP)
-330 (3.63- NAP)

320

550

9800

Aanzicht tuin ingang buitenzijde (X-05)

1 : 100

+1400

01 bk tuinmuur (laag)

01 bk tuinmuur (laag)

kluizenwand

-20

peil=0 (3.32- NAP)

-120 (3.42- NAP)

-420 (3.72- NAP)
-520 (3.83- NAP)

02 bk tuinmuur (midden)

+1400
kluizenwand

-20

Aanzicht rijbaan (X-04)

320

03 bk tuinmuur (hoog)

01 bk tuinmuur (laag)

-20

peil=0 (3.32- NAP)

03 bk pakkethuisje

+2450

+1400

01 bk tuinmuur (laag)

-20

+3450

03 bk pakkethuisje

02 bk tuinmuur (midden)

+1400

01 bk tuinmuur (laag)

+3450
+2450

03 bk tuinmuur (hoog)

+1800

29830

1210

210

2430

-180 (3.48- NAP)

-20

peil=0 (3.32- NAP)

-200 (3.50- NAP)

320

210

Doorsnede pakket huisje (W-01)

1 : 100

5260

210

peil=0 (3.32- NAP)

-120 (3.42- NAP)

4492

320

Doorsnede pakket huisje (W-02)

1 : 100

1 : 100

Aanzicht waterfront (X-03)
1 : 100
H

F

E

D

C

B

A

X-04

X-05

X-03

Peil = 3.23-

9

Peil = 3.32-

W-01--VK
W-01

Peil = 3.32-

Peil = 3.32-

Peil = 3.50-

ruimte gereserveerd
voor extra kluizen

X-02

Peil = 3.72-

4560

Peil = 3.72-

Afval
brengparkje

2640

Peil = 3.42-

5680

3200

1600

Peil = 3.42-

W-02--VK
W-02

Water peil =
5.87-/6.02- NAP

Peil = 3.63-

9800

11400

W-02--VK
W-02

X-02

Peil = 3.50-

P
kluizenwand

mk

Peil = 3.83-

Peil = 3.83-

Peil = 3.48-

X-01

Peil = 3.83-

W-01--VK
W-01

X-01

Peil = 4.10-

Peil = 3.48-

X-04

X-05

X-03
30119

46361

Peil = 3.50-

29500

Alle op deze tekening aangegeven maatvoering en
metselwerkverbanden zijn slechts ter indicatie.
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

project
-530 (3.83- NAP)

-530 (3.83- NAP)

-420 (3.72- NAP)

-420 (3.72- NAP)

-420 (3.72- NAP)

-200 (3.50- NAP)

-200 (3.50- NAP)

-20 (3.42- NAP)

Zuidelijk Poortgebouw
Landgoed Wickevoort te Cruquius

Aanzicht overview
1 : 200

841x1400

formaat
schaal

1:100/1:200

datum

15-6-2022

fase
onderwerp

projectnr.

Overzicht tuinmuur
Zuidelijke Poortgebouw

1119056

Verkooptekeningen

tekeningnr.

VK-200M

