
17072

MERWESTREEK PROJECTEN

AANVR. OMG. VERGUNNING AOB1

A1+

BB

04-04-2022

Nieuwbouw woningen
Baanhoek 471 te Sliedrecht

Abbekesdoel 15 I 2971 VA Bleskensgraaf
T 078 - 691 92 11 I E info@brandbba.nl I www.brandbba.nl

GEVELS, PLATTEGRONDEN

1: 100 / 5

DOORSNEDEN, DETAILS

03

04

01

02

A A

B
B

af
sc

ho
t 1

6m
m

/m

af
sc

ho
t 1

6m
m

/m

af
sc

ho
t 1

6m
m

/m

101 2.843 100 2.900 100 2.900 100 2.400 100 2.400 100 2.400 100 1.900 100 1.900 100 1.900 100 1.900 100 3.147 100

27.796

100
3.962

100

4.162

3.
30

4
10

0
3.

10
4

10
0

27.225

A A

B
B HWA

naar gem. riool

BERGING 10
8,67 m2

BERGING 11
9,38 m2

BERGING 12
9,65 m2

BERGING 13
8,19 m2

BERGING 14
8,37 m2

BERGING 15
8,91 m2

BERGING 16
6,91 m2

BERGING 17
7,03 m2

BERGING 18
7,14 m2

BERGING 19
7,26 m2

BERGING 20
11,49 m2
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betonvloer
vlg. opg.constructeur

-bitumen dakbedekking
-mulitplex dekkend gebeitst
-houten dakbalklaag vlg. berek.

tussenwanden
kalkzansteend 100 mm
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BERG. 11

RENVOOI
MATERIALEN EN KLEUREN BERGINGEN

GEVELKOZIJNEN
VOEGWERK

GEVELSTEEN

DEUREN

DAKBEDEKKING
- PLATTE DAKEN

HWA'S
DAKRAND

HARDHOUT KLEUR ANTRACIET RAL 7016
DOORSTRIJKMORTEL KLEUR DONKER GRIJS

BAKSTEEN WF HALFSTEENS ANTRACIET

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING

ZINK KLEUR GRIJS
ALUMINIUM DAKTRIM, NATUREL

HARDHOUT KLEUR ANTRACIET RAL 7016

ALS PLINT BIJBEHORENDE WONINGEN

Algemeen

RENVOOI

ventilatiecapaciteit tenminste 3 l/s per m2 gebruiksoppervlak met een minimum
van 25 m3/uur (7 l/s), middels ventilatie openingen aan de bovenzijde als onderzijde
voor een correct werkende ventilatie.

peil aansluitende bestrating circa 10 cm lager dan de vloer van de berging en
ter plaatse van het deurkozijn circa 2 cm onder de onderdorpel;
dakbeschot van vochtbestendig plaatmateriaal, duurzaam
vocht-/schimmelbestendig en afgewerkt met een dekkende beits;
balkhout / plaatmateriaal minimaal 5 - 10 mm vrijhouden van het halfsteens
metselwerk.

Bij halfsteens metselwerk een sponning opnemen in de betonvloer, waardoor de
aanzet van het metselwerk circa 10 cm onder het vloerpeil ligt.
Deze sponning aan de binnenzijde minimaal 1 cm breder houden dan de muurdikte.
Door dit gootje wordt doorslaand water opgevangen en kan middels open stootvoegen
worden afgevoerd. Dit voorkomt klachten met betrekking tot de regenwerendheid,
conform de NEN 2778.

Advies om bij metselwerk en houten balken bij twee tegen over elkaar gelegen
gevels alle stootvoegen van de bovenste laag open te houden, zodat een goede
ventilatie tussen de balken en ook direct langs het plafond ontstaat.
Advies om ook aan de onderzijde van deze gevels te ventileren,
bijvoorbeeld door eveneens in twee tegen over elkaar gelegen gevels op
twee plaatsen een ventilatievoorziening te maken middels vier verticale stenen
met  daartussen open voegen.

Advies om multiplex dakplaten af te werken met een dekkende beits.
Ondanks goede ventilatie zijn deze toch schimmelgevoelig.

Advies om een trim toe te passen van 8 cm hoog en deze minimaal 15 mm
tot 30 mm vrij te houden van het metselwerk.

Eisen t.a.v. een bergruimte volgens Bouwbesluit 2012:

Een afsluitbare bergruimte met een minimum oppervlak van 5 m2
Een minimum breedte van 1,80 m en een hoogte van minimaal 2,30 m.
Deur minimaal 0,85 m x 2,30 m.
De wanden dienen regenwerend te zijn conform de NEN 2778.

Ongeisoleerde vloer, dak en wanden.
HWA aangesloten op gemeentelijk rioolstelsel.
constructie volgens opgave constructeur

Aandachtspunten
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open stootvoegen

4 vertikale stenen met open voegen
2x per berging in 2 tegenover
elkaar liggende gevels

gewapende betonvloer
volgens berekening

onderheide fundering
vlg. berekening

100 18 +2.540

+2.701

aluminium trim

-bitumen dakbedekking
-mulitplex dekkend gebeitst
-houten dakbalklaag vlg. berek.

op deze hoogte
alle stootvoegen open

afschot 16 mm /m
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houten kozijn
houten deur

onderheide fundering
vlg. berekening

composiet dorpel
evt. hardsteen

67x114+2.350

+2.395

+2.540

+2.701

lateiconstructie
volgens berekening

-bitumen dakbedekking
-mulitplex dekkend gebeitst
-houten dakbalklaag vlg. berek.

afschot 16 mm /m
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DAKOVERZICHT

BEGANE GROND
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