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Sloopterrein (gebouw met betonnen vloer verwijderd)

Westgevel, gedeelte in serre

L: Westgevel met serre

R: Deel in de serre: metselwerk-gevel, gepleisterd; 
geen scheurvorming.

Westgevel Voorhuis

L: Linker deel gevel: verticale scheur in pleisterwerk.

R: detail, bovenste deel van scheur.
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L: zicht vanaf straat op sloopterrein achter huis 
buurman; rechts nog zichtbaar woning van 
eigenaar.

R: idem, vanaf achterterrein eigenaar.

adres 

Oude situatie vlgs. Google en overzicht adres

L: luchtfoto beide panden en sloopterrein

R: Overzicht boerderij op  vanuit zuid-west gezien

Adres

Adres
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Westgevel Voorhuis

L: close up bovengenoemde scheur 
 
R: Lichte scheur onder-rechts vanuit linker raam (onder 
nog zichtbaar een vaste bank)

Westgevel Voorhuis

L: Voorhuis 
 
R: Lichte scheur en schade onder rechter raam

Zuidgevel Voorhuis

L: Overzicht gevel Voorhuis 
 
R: Lichte scheur van dak tot plint; bovenste deel

L: scheuren en uitgedrukt pleisterwerk links-onder linker 
raamkozijn (van stijl tot plint en dorpel tot plint). 
 
R: Scheuren en los pleisterwerk onder linker raamkozijn 
(van dorpel tot plint).

Zuidgevel Voorhuis

L: close up bovengenoemde scheur

R: Lichte scheur onder-rechts vanuit linker raam (onder
nog zichtbaar een vaste bank)
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Zuidgevel Voorhuis

L: Scheur onder rechter raamkozijn, linker raam, van 
dorpel tot plint 
 
R: Scheur onder rechter raamkozijn, middenpaneel, van 
dorpel tot plint

Zuidgevel Voorhuis

L: Scheur en los stucwerk onder rechter raamkozijn, 
onder en evenwijdig aan onderdorpel. 
 
R: Scheur, steenvolgend, rechts-onder rechter 
raamkozijn

Oostgevel Voorhuis

L: Overzicht kopgevel  
 
R: Scheur langs linker hoek, van dak tot op 1/3 hoogte 
van de grond. 
Ook klein scheurtje rechts onder zakgoot, naast HWA.

Oostgevel Boerderij

L: Overzicht Oostgevel boerderij. 
 
R: klein scheurtje horizontaal in zijkant van buitenkast 
(onder volière).

Oostgevel Boerderij

L: Lichte scheur boven het midden raamkozijn, van dak 
tot kozijn. 
 
R: Schade (uitgedrukt materiaal) in zij-stukje bij 
verspringing tussen entree en rechter staldeur.
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3 Aldus opgemaakt door

Naam
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Handtekening

Noordgevel Boerderij, links

L: Linker geveldeel met afdak waaronder een stalen 
stalraam 
 
R: Scheur in metselwerk boven linker stalraam, van dak 
tot en met boog van dit raam.

Noordgevel Boerderij, rechts

L: Rechter geveldeel met afdak boven deur. 
 
R: Scheur links-boven deurkozijn, van dak tot kozijn; 
rollaag losgescheurd. 
Ook klein scheurtje onderaan, naast linker stijl.

Noordgevel Boerderij, rechts

L: Scheur rechts-boven deurkozijn, van dak tot kozijn, 
doorlopend rechts van stijl. 
 
R: Idem, scheur naast deurkozijn tot hoogte van 
muuranker in steunbeer, rechts.

Noordgevel Boerderij, rechts

L: Horizontale scheur in voeg van steunbeer tot 
stalraam op de hoogte van muuranker in steunbeer. 
 
R:Idem, close up.
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Voorhuis (= 1 ruimte +halletje), zuid-oost hoek

L: Gevels bekleed met plaatmateriaal geschilderd

R:Lichte scheurvorming op de naden van de platen; 2x
onder de raamkozijnen hier

Voorhuis zuid-west hoek, zuidgevel

L: lichte scheur (op naad), rechts achter de kast links 
op foto, van dakvoet tot vloer.

R: Idem, close up (op ooghoogte)

Voorhuis, noordkant, scheidingsmuur met boerderij

L: Gemetselde muur (klamp), lichte scheur 
rechts-achter de bank.

R: Heel lichte scheur, horizontaal, in de voeg, t.h.v. 
leuning bank

Boerderij, woonkeuken, gevels met voorzetwanden

L: Oostgevel, geen scheurvorming

R: Keuken, zuidkant, geen scheurvorming
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Boerderij, woonkeuken, gevels met voorzetwanden

L: Noordgevel, geen scheurvorming. 
 
R: Vloer, grote tegels, geen scheurvorming

Boerderij, badkamer, wanden, beplaat, betegeld

L: Douche hoek, geen scheurvorming of open voegen. 
 
R: Andere hoek, idem

Boerderij, zithoek, 3 wanden, plaatmateriaal

L: Zitkamer/-nis, scheurvorming op de naden op 3 
plaatsen en over de volle hoogte:  
1 in het midden van wand rechts; 1 in het midden van 
wand aan het eind; en 1 in de hoek (rechts) er tussenin. 
R: Scheur, midden rechts (ooghoogte).

Boerderij, zithoek, 3 wanden, plaatmateriaal

L:  Scheur in de hoek (rechts), ca. 1,2m boven vloer. 
 
R: Scheur in het midden van de achterwand, ca. 1,2m 
boven vloer.

Boerderij, zithoek achterwand en aquarium

L: Noordgevel, geen scheurvorming.

R: Vloer, grote tegels, geen scheurvorming
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