HANDLEIDING BOUWDOSSIERS
In deze handleiding staat stap voor stap beschreven hoe u een bouwtekening kunt vinden en deze digitaal kunt
aanvragen of downloaden.
Voor deze zoekopdracht worden de bouwtekeningen van Nobelstraat 39 in Utrecht als voorbeeld gebruikt.

VIND EEN BOUWTEKENING
STAP 1: Ga naar de toegang Bouwdossiers en klik op Uitgebreid zoeken
(gebruik deze link https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/directzoeken-bouwdossiers )

STAP 2: Voer de naam van de straat in en selecteer JA bij het kopje Bevat bestand(en). Klik op Zoek
NB. Vul geen huisnummer in. Veel huizen en gebouwen zijn niet te vinden met het huisnummer.
Optioneel: vul de plaatsnaam en/of een periode in

STAP 3: Alternatief zoeken - Gebruik de tabbladen als filter
a.

In het tabblad Bestanden kunt u zien hoeveel dossiers er zijn met en zonder bestanden
Belangrijk: zet Bevat bestand(en) op N.v.t. als u dit wilt zien.
 Is er wel een bouwdossier maar is deze leeg? Dan kunt u die vinden als u Zonder bestand(en)
selecteert)

b.

In het tabblad Plaats staan alle plaatsen waar de straat bestaat.
 sommige straten komen veel voor zoals de Dorpsstraat.

c.

Hier staan allemaal straten die ook voorkomen in de dossiers.
Bijvoorbeeld straatnamen die anders zijn geschreven of zijstraten.

d.

Optioneel: sorteer de resultaten. Dit kan op adres, datering, laatste wijziging of bouwwerk

STAP 4: Loop alle bouwdossiers door totdat u de juiste heeft gevonden.
Niets gevonden? Lees onze zoektips: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/bouwdossiers

U heeft nu twee mogelijkheden:
De bouwtekening is online te bekijken (u ziet een foto bij het dossier). U kunt de bouwtekening downloaden
vanaf de website.
De bouwtekening is afgeschermd (afbeelding met een slotje). Dit betekent dat de bouwtekening niet
gepubliceerd mag worden op de website. U vraagteen scan van de bouwtekening aan per e-mail.
Hieronder staan beide procedures beschreven:

BOUWTEKENING OPENBAAR: DOWNLOAD DE BOUWTEKENING
Is de bouwtekening online te bekijken? Dan is deze rechtstreeks te downloaden
STAP 1: Klik op Ga naar scans

STAP 2: De beschikbare scans staan in een galerij. Klik op de gewenste bouwtekening.

STAP 3: Klik op het downloadsymbool links. Klik daarna op de knop Download. De bouwtekening wordt als
JPG gedownload.
Rechts staan alle beschikbare scans. Iedere bouwtekening moet stuk voor stuk worden gedownload.

BOUWTEKENING AFGESCHERMD: VRAAG EEN SCAN AAN
De bouwtekening is niet online te bekijken. Deze bouwtekening is per e-mail aan te vragen.
U hoeft niet naar de studiezaal te komen.
STAP 1: Klik op bestanden per e-mail ontvangen

STAP 2: Een pop-up opent. Het bouwdossier staat hier vermeld. Vraag het dossier aan via de knop Stukken
aanvragen
Nog meer bouwtekeningen nodig? Klik op de knop Verder zoeken en start een nieuwe zoekopdracht.
Deze bouwtekeningen worden aan de bestelling toegevoegd.

STAP 3: Voer uw gegevens in.
 Voer uw naam en e-mailadres in.
Let goed op dat het e-mailadres goed is geschreven. Anders komen de stukken niet bij u terecht.
 Zet een vinkje bij de Algemene Voorwaarden om akkoord te gaan.
 Klik op Versturen om de bestelling te verzenden

STAP 4: De bestanden zijn verzonden.

STAP 5: Download de bestanden






U ontvangt een email van noreply@archieven.nl
Check de junkmail folder als u niets ontvangt
Lees de voorwaarden in de e-mail goed door.
Als u akkoord bent met deze voorwaarden klik op download bestand
In uw downloads staat nu een zipbestand met alle tekeningen.

