
Schuur bouwen 



Stap 1 
Bepaal welke afmetingen je gaat gebruiken 
Wat wil je met de schuur doen? 
• Opberghok (fiets, stoelen, tafels ed) 
• Werkplaats om te klussen 
Wat is de beschikbare ruimte? 
• 40% mag worden bebouwd 



Stap 2 
Heb je een vergunning nodig? 
 
1. Check de websites: 

https://www.omgevingsloket.nl 
2. https://www.rijksoverheid.nl/ 
3. Jou gemeente 
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Stap 3 
Een bouwtekening voor vergunningsaanvraag  
 
1. De plattegrond moet op schaal van 1:100 zijn 
2. Diverse aanzichten aanwezig, zij- voor en achteraanzicht – schaal 1:100 
3. Verdiepingsvloer duidelijk weergegeven – schaal 1:100 
4. Balkenplan aanwezig – schaal 1:100 
5. Details wat betreft de fundering, goot, raam en deur – schaal 1:10 
6. Schets van de locatie, inclusief de omringende kavels en mogelijke 

gebouwen – schaal 1:500 

 



Stap 4 
Welke fundering past je toe? 
 
 



Stap 5+6 
Basis van de schuur 
• Zandbed 
• PE folie  
• Isolatie 
• Betonstaal 
• Betonstorten (Beloopbaar in 1 dag) 
• Uitharden (28 dagen) 
• DPC folie en vloerbalken 

Geraamte of frame van de schuur plaatsen 



Stap 7 t/m 10 
Ga je een zolder in je schuur bouwen?  
 
• Balken voor de zolder plaatsen 
• Spanten plaatsen 
• Gordingen aanbrengen 
• Breng het dakbeschot of dakplaten aan 
• Breng de zolderplaten aan 

 



Stap 11 t/m 13 
• Kozijnen maken (deur en ramen) 
• Monteer het deurkozijn en raamkozijn in het frame 
• Dampwerende folie aanbrengen tegen buitenkant frame 
• Monteer de planken voor de buitenzijde 
• Breng de dakbedekking of dakpannen aan 
- Panlatten 
- Goot+afvoer 

 



Stap 14 t/m 16 
• Deur monteren in de schuur 
- Standaard afmetingen 
- Kopen of zelf maken 

• Monteer de ramen 
• Breng isolatie aan in de schuur 
 



Stap 17 
Wanneer breng je de sanitaire 
voorzieningen in de schuur aan? 
- Gas 
- Water  
- Elektriciteit 
- Riolering 



Stap 18 
De laatste stap van je schuur maken: 
• Binnenkant aftimmeren 
• Onderhouden van de schuur 
 
 



Laatste stap 
Stap voor stap bouwtekeningen nodig?  
 
Check onze website: 
https://www.fredsbouwtekeningen.nl/ 
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