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schoorsteen afzuiging keuken
felsbekleding als dak

schoorsteen afzuiging keuken
schoorsteen felsbekleding als dak

zetwerk nokafwerking
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felsdaksysteem
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zetwerk dakrand in kleur als dak
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zetwerk dakrand in kleur als dak
houten dakranden onbehandeld

03.11

v

zinken mastgoot

zinken mastgoot
4060+ 03.2
DETAIL
o.k. kozijn

smeedijzeren hekwerk
volgens Bouwbesluit 2012

smeedijzeren hekwerk
volgens Bouwbesluit 2012

wit pleisterwerk

smeedijzeren hekwerk
volgens Bouwbesluit 2012

wit pleisterwerk

3200+
houten gevelbekleding

vloer verdieping

houten kolommen onbehandeld

DETAIL 03.6

houten kolommen onbehandeld

DETAIL 03.9

houten kolommen onbehandeld

DETAIL 03.9

03.8

houten puien antraciet

03.5

structurele beglazing

wit pleisterwerk
DETAIL 03.7
DETAIL 03.7

plint van steenstrips

plint van steenstrips

plint van steenstrips

maaiveld
DETAIL 03.13

zinken hwa

DETAIL 03.4

VOORGEVEL

DETAIL 03.1

DETAIL 03.4

DETAIL 03.4

zinken hwa

DETAIL 03.1

RECHTER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

schoorsteen afzuiging keuken
felsbekleding als dak

8565+

10 stuks PV-panelen

felsdaksysteem
tengels en panlatten
dakelement, Rc= 6,0 m2K/W

zetwerk nokafwerking

felsdaksysteem
Velux SK06
dakraam
wbdbo 30

dakraam
wbdbo 30

dakraam
wbdbo 30

4975+
zinken mastgoot
zandcement dekvloer 70 mm, voorzien van vloerverwarming
betonvloer, WBDBO min. 60 minuten
+/- 150 mm ruimte voor installaties
sierbalkenplafond
3200+

DETAIL 03.2
BC WONING
wit pleisterwerk

2500+

buitenafwerking: stucwerk / hout / steenstrips
Ytong energy+ blokken 40 cm, Rc= 6,5 m2K/W
binnenafwerking n.t.b.

2600+
ligger 250x250 mm
kolom 250x250 mm

zandcement dekvloer 70 mm, voorzien van vloerverwarming
PS-combinatievloer Rc= 3,5 m2K/W
peil=0

maaiveld 50- Peil

BC RESTAURANT

maaiveld 50- Peil

maaiveld
zinken hwa

zinken hwa

DETAIL 03.1

Artikel 2.130. Reikwijdte

LINKER ZIJGEVEL

1.

DOORSNEDE
trap aan de onderzijde
60 minuten brandwerend afwerken
houten kolom
200x200 mm

hwa-riolering afvoeren naar
achterliggende sloot

aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Artikel 2.59. Rookgasafvoer
1.

houten kolom
200x200 mm
200

houten kolom
200x200 mm

die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet

bovenliggende gevel

trap en balustraden volgens de eisen
van een Woonfunctie volgens Bouwbesluit 2012

dakoverstek

1000

1500

1500

toegang
restaurant

rm

BIJKEUKEN
opstelruimte voor CV+MV

bovenliggende gevel

rga

de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s1/2)
en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s1/2).
2.

Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte

Artikel 3.32. Luchtverversing overige ruimten
IPE300

houten nokgording
BALKON

e
ep

lk

ki

balk
on

dakraam
wbdbo 30
r

WERKKAMER

RESTAURANT
zinken hwa

1.

Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een
volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s.

200

21100

smeedijzeren hekwerk
volgens Bouwbesluit 2012

ontluchting riolering
zinken hwa

1000

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven

BERGRUIMTE

houten gordingen

HEA180, 60 minuten
brandwerend afgewerkt

21100
zinken hwa

houten kolom
250x250 mm

1.

van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

kolom HEA180

trap en balustraden volgens de eisen
van een Bijeenkomstfunctie volgens Bouwbesluit 2012
metselwerk hoogte 1 m.

10090

9690

SLAAPKAMER

dakraam
wbdbo 30
NU

2500

ep
lk
ki
kastenwand

kastenwand

TOILET

rga

200

HEA180,
60 minuten brandwerend afgewerkt

nokgording

1500

2500

100
1700

100
700

Artikel 3.23. Wateropname (bad- en toiletruimte)

BADKAMER

16000

1000

dakraam
wbdbo 30

koof
60 minuten

niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde -> 64 dB

standleiding riolering

11000

100

1750

UIT

1000

850

100

techn/ cv/ mv

NU

100

200x200 mm
400

verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is

der

1116

zinken hwa

rga

slr.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een

kel

plaatsing vetput
nader te bepalen

rm

een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde -> 59 dB

de
aan

standleiding riolering
in een 60 minuten brandwerende schacht

OVERLOOP

schacht t.b.v.
afzuiging keuken
60 minuten
brandwerend
uitvoeren

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van

3.

t
bes

dames

SLAAPKAMER

16000

MK

miva toilet

aansluiting op de keuken
nader te bepalen

niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 dB.

1650

60

2200

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een

3.

11000

1000

verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB.
2.

dakoverstek

houten kolom
200x200 mm

KEUKEN

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een

400

toegang
woning

ENTREE

heren

1.
gevel inclusief gevelopeningen voldoet
minimaal aan een WBDBO van 30 minuten
volgens Artikel 2.84 Bouwbesluit / NEN 6068

er

rm

zinken hwa

BC WONING

1300

NU

koeling

1000

berging

100

BC WONING

BALKON

100

BC RESTAURANT

smeedijzeren hekwerk
volgens Bouwbesluit 2012
zinken hwa

hwa-riolering

zinken hwa

1500

2035

gevel inclusief gevelopeningen voldoet
minimaal aan een WBDBO van 30 minuten
volgens Artikel 2.84 Bouwbesluit / NEN 6068

200x200 mm

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.

Artikel 3.17. Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel

BC RESTAURANT
zinken hwa

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte

4600

200

5000

Artikel 6.3. Noodverlichting

KELDER

1.

Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert,
hebben noodverlichting.

Artikel 6.21. Rookmelders
1.

Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute
voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders
die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

DSN
Brand-en rookklassen toe te passen materialen

nde

2500

WOONKAMER

2500

taa

NU

KEUKEN

1.

Brand- en rookklassen toe te passen materialen volgens Bouwbesluit 2012 (Afdeling 2.9. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook)

kel

BC RESTAURANT

on
balk

houten kolom
200x200 mm

2500

7000
11000

1860

zelfsluitende deur i.c.m. het kozijn, WBDBO in minuten

NU

vluchtrichting
ANV

ontruimingsinstallatie bestaande uit:

uitgang

slow-whoop met handmelders
rm

rookmelder volgens NEN 2555

algemene noodverlichting

dakoverstek
950

3000

4000

3950

7000
11000

14950

950

3000
3950
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structurele beglazing
WBDBO 30 min
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op gemeenteriool
4000

brandcompartiment 60 minuten wbdbo

zinken hwa

hwa-riolering
1100

structurele beglazing
WBDBO 30 min

BALKON

1100

zinken hwa

ronding in HSB uitvoeren
Rc= 4,5 m2K/W

3600

2500
3600

ronding in HSB uitvoeren
Rc= 4,5 m2K/W
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zinken hwa
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der

en Europese klassering voor brandgedrag NEN-EN 13501-1.

60

bes

deur v.v.
panieksluiting

SITUATIE

schaal

1 : 1000

gemeente

Nieuwkoop

sectie

A

nummer

6451

ZUIDEINDE 93

status

erfgrens

schaal
formaat
getekend

1:100
A1
MB

projectnr.

15475

tekening

02.

2421 AC NIEUWKOOP
0172 575630
info@marcobruijnes.nl
www.marcobruijnes.nl

