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In Nederland hebben we de Jellema Bouwkunde boekenserie.
http://www.jellema-online.nl/jellema/pagina.asp?metnaam=jellema&pagnaam=J_Jelma. Dit zijn studieboeken
voor ...
Handige boeken voor doe het zelvers? | Bouwinfo
Houten traditionele buitenkozijn details, onderdeel van bouwkundige benadering van een architectonisch
ontwerp middels detail uitgangspunten, bouwmethodiek en tekentechnieken bouwkunde.
Houten traditionele buitenkozijn details: Bouwkundig
renovatie van doorgeroeste, lekkende of om wat voor reden dan ook dichtgeslibde standleidingen of
uitleggers kan plaatsvinden door deze schoon te maken en te voorzien van het tubus system (tubus system)::
de methode van renovatie van de standleiding door het tubus system; via de ontluchter op het dak wordt de
standleiding gereinigd en voorbehandeld, daarna worden een aantal lagen ...
standleiding - joostdevree.nl
- 6 - D. Funderingstypen Figuur 03 overzicht funderingstypen. Fundering op staal, grondverbetering, kleef en
op stuit. Bron: Bouwkunde Hand- en studieboek voor den bouwkundige door G Arendzen en
De fundering onder uw woning - KCAF
Een spouwmuur is een muur die uit twee evenwijdige delen bestaat, een buiten- en binnenmuur, ook wel
buiten- en binnenblad genoemd. De open ruimte tussen de beide muren wordt de spouw genoemd. De
spouw voorkomt vochtdoorslag van buiten naar binnen en heeft ook een isolerende functie. Voor extra
warmte-isolatie kan in de spouw isolatiemateriaal zijn aangebracht.
Spouwmuur - Wikipedia
Alde Fryske Tsjerken neemt 50ste en 51ste kerk over De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt op vrijdag 23
november de kerken van Ferwoude en Gaast over.
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