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Memo       
 
Auteur Ing. S. Romkes 
Datum Gew.12-10-2020 
Project Stengweg 19 te De Cocksdorp 
Onderwerp Constructie beschouwing van de bestaande bebouwing aan de Stengweg 19 De Cockdorp 

t.b.v. uitgifte in erfpacht OVK161089; 360 zaaknr. Z19-8055 
 
 
 
Geachte heer Van den Andel,  
 
 
Algemeen: 
 
Wij hebben bijgesloten een fotosessie waarbij een aantal van de hieronder omschreven zaken naar voren 
komen.  
 
De woning is zeker 100 jaar oud; is op een hoge zandkop gebouwd en ziet er nog bijzonder strak en 
scheurvrij uit. Ernstige zettingen zijn niet of nauwelijks waargenomen.  
 
Wij gaan uitsluitend in op de constructieve status van de bestaande woning. 
 
Per onderdeel 
 

1. kelder 
 
De kelder is klein en moeilijk bereikbaar, doch droog van binnen alhoewel de tand des tijds wel invloed 
heeft gehad op de ondersteuning van de begane grondvloer.  
 
Tussen een aantal liggers in staal zijn gewelfjes gemetseld. De oplegging van deze stalen liggertjes is fors 
aangetast en al tijdelijk ondersteund. 
 
Deze vloer dient in principe te worden vervangen .Dit kan dmv van een balklaag 56x171 hoh 610  met 18 
mm vloerhout.Deze vloer aan de onderzijde te isoleren en te voorzien van een watervast plafond;trespa 
og. 
 
Totaal plafond oppervlak ca 15 m2. 
Geschatte kosten ca 3000 euro excl.btw 
 

2. Begane grondvloer en binnenwanden. 
 
De vloer is houten balklaag met vloerhout; nergens troffen wij rotte aansluitingen tegen de gevels aan en 
dat heeft alles te maken met het feit dat geen optrekkend vocht uit de ondergrond tot in de balklaag heeft 
plaatsgevonden. Er is geen huiszwam geconstateerd, noch in de muur, noch in de vloerdelen op zichzelf.  
 
De wanden zijn naar onze mening met een halfsteensmuur met klamp uitgevoerd en vervolgens aan de 
binnenzijde betimmerd. Isolatie hebben wij nergens aangetroffen. In de muren zijn op een 3 tal plaatsen  
enkel lichte scheuren waargenomen;o.m  Foto 1. 
 
 Dit zijn lang geleden ontstane zettingsscheuren;ze zijn nl ontstaan voor het behandelen van de 
buitengevels. 
De reparatie kan eenvoudig geschieden door het opvullen met een vulmiddel. 
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In de buitenwanden zijn aan de buitenzijde enkele lichte krimpscheuren in het pleisterwerk zichtbaar. 
Zie foto 2 
Deze zijn niet van konstruktieve aard. 
 
 

3. Verdiepingsvloer 
 
De verdiepingsvloer bestaat uit een aantal onderslagen met daarover heen een balklaag met vloerhout uit 
plankdelen samengesteld. De balklaag kan gecontroleerd worden t.o.v. het huidig bouwbesluit m.b.t. 
draagvermogen.  
 
 

4. Trap 
 
De trap is een open vuren  trap, doch niet voorzien van een binnen leuning.   
 
 

5. Bovenbouw 
 
De draagconstructie bestaat uit een aantal knikspanten voorzien van gordingen en enkel dakhout; de 
muurplaat is verhoogd aangebracht. 
De Konstruktie van de kap (spanten-gordingen ) is voldoende van kwaliteit en behoeft geen konstruktieve 
aanpassingen ;muv de hieronder aangegeven steunkonstruktie van de schoorsteen. 
 
De ondersteuning van de schoorsteen is niet goed;zie foto 3 
Deze te vervangen door een stalen schoen met vlakke staalplaat op de vloer. Geschatte kosten voor 
tijdelijk stutwerk en leveren en plaatsen van de schoen ca 1200 euro excl btw. 
 
In de kap bevinden zich een aantal trekplaten op vlieringnivo die laag geplaatst zijn ;ze voldoen 
konstruktief.Het mogelijk omhoog brengen van deze trekplaten kan alleen na overleg met de konstrukteur. 
Zie foto 4. 
 
 

6. Bakhuisje  
 
Het bakhuisje is een authentiek en inmiddels deels gerestaureerd gebouwtje, zie ook de foto’s. De oven is 
gerestaureerd en bruikbaar evenals de stookplaat. Het vloertje bestaat uit beton en is geheel opgetrokken 
uit keurig gemetselde baksteen. Ook dit bakhuisje is niet geïsoleerd, doch droog van binnen en scheurvrij.  
Het bakhuisje behoeft konstruktief geen aanpassingen. 
 
 
Aldus vastgesteld te Heerenveen d.d. 12-10-2020 
 
 
Simon Romkes BV 
 
Ing. Simon Romkes 
 
 
Bijlagen. 
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