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Transformatie Ooglijdersgasthuis

Plegt-Vos

Rijksmonumentaal wonen

Plafondhoogten in het Ooglijdersgasthuis 

Vragen over de plafondhoogten van de verschillende appartementen en woningen kunnen we nog niet exact  
beantwoorden. De architect, constructeur en aannemer zijn op dit moment nog druk doende de situatie per  
bouwdeel zo slim en effectief mogelijk uit te werken en te optimaliseren.
 
Maar voor zover mogelijk brengen we u graag op de hoogte. We hebben een overzicht van de minimale maatvoering 
waar u op kunt rekenen in de individuele tekeningen (www.ooglijdersgasthuis.nl/woningen-appartementen) gezet 
met hieronder een overzicht, de plafonds kunnen dus nog iets hoger uitvallen.

Bouwdeel A
 Beletage  > 4.00 meter
 Eerste verdieping > 3.50 meter
  81: > 4.00 meter
  119: > 3.30 meter
  117: woonkamer:  > 3.60
   keuken: > 4.00
 Tweede verdieping > 3.50 meter
  85: > 2.60 meter (tussenvloer > 3.00 meter)
  133: > 3.30 meter
 Derde verdieping > 2.40 (onder tussenverdieping) gemeten
 Tussenverdiepingen: > 2.00 - ± 4.00 (nok) 

  105 en 107:
  Souterrain > 2.10 meter      
  Beletage > 2.90 meter

Bouwdeel B
 Souterrain > 2.50 meter
 Beletage  > 3.10 meter
  109: > 2.80 meter
 Eerste verdieping > 3.10 meter
  121: > 2.70 meter
 Tweede verdieping > 2.90 meter
  121: > 2.60 meter
 Derde verdieping > 2.75 meter

Bouwdeel D
 Souterrain > 2.75 meter
 Badkamer > 2.40 meter
 Begane grond > 2.90 meter

Plafonds in badkamer en toilet kunnen lager zijn, veelal 2.40m, maar nooit lager dan 2,10.  
Aan aangegeven maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.

Met deze informatie kunt u nog beter een afweging maken welk appartement uw voorkeur heeft. 
Zodra u een appartement toegewezen heeft gekregen is alle maatvoering bekend en definitief.



Doorsnede tussenverdieping
De tussenverdiepingen van 101, 103 en 131 zijn te vinden 
onder de kap, en zijn via een vide verbonden met de woon-
verdieping op de derde etage. Het is lastig voor te stellen, 
maar met een doorsnede van 103 is het principe wellicht wat 
helderder. Deze tussenverdieping zit echt tussen de dakbalken 
en dakspanten. De hoogte bij de vide zal ruim 2 meter zijn, 
maar de hoogte neemt toe tot zeker 4 meter in de nok. Een 
prachtig schouwspel van klassieke dakspanten is hiermee 
onderdeel van uw woning!

Aan aangegeven maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.


