RENVOOI

(UITVOERING VOLGENS BOUWBESLUIT)

ISOLATIE:
●

begane grondvloer (en)

: Rc-waarde,min.

: 3,70 m²K/W

●

buitengevels

: Rc-waarde,min.

: 4,70 m²K/W

●

dak(en)

: Rc-waarde,min.

: 6,30 m²K/W

●

ramen, deuren & kozijnen, inclusief
beglazing en/of paneel-vullingen

: U-waarde max.

: 1,65 W/m²K

●

beglazing gevels

: LTA-waarde : > 0,70.

●

zonwering

: ZTA-waarde : < 0,40.
: niet van toepassing
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1:100
202105
00-00-0000
A3

van Es
architecten
Kubus 40
3364 DG Sliedrecht

T : +31 184 61 55 69
E : buro@vanesarchitecten.nl
W : www.vanesarchitecten.nl

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

metalen dakrand
kleur: brons,
nader te bemonsteren

zonwerende spiegelende
beglazing
b.k. dakrand

+8.000

gelamineerde
houten kolommen
03
b.k. dakrand

+4.100

b.k. vloer

+3.500

b.k. muur

+1.500

metselwerk breuksteen
kleur: zandkleurig genuanceerd
nader te bemonsteren

elektrische
schuifpoort
02

01
b.k. vloer

metselwerk breuksteen
kleur: zandkleurig genuanceerd
nader te bemonsteren

Peil=0

zonwerende heldere
beglazing

zetwerk dakrand
kleur: zwartgrijs, RAL 7021

nieuwe aluminium vliesgevel
kleur: zwartgrijs, RAL 7021

ZUIDGEVEL

202105

l

NIEUWBOUW BEHEERDERSONDERKOMEN

l

OVERZICHT 1

11-05-2021

van Es
architecten

zonwerende heldere ontluchting riolering
beglazing
in kleur dak
b.k. dakrand

+8.000

b.k. dakrand

+4.100

06

06

aluminium felsbanen
kleur: brons,
nader te bemonsteren

08

12
10

b.k. vloer

11

07

Peil=0

aluminium kozijn+deur
kleur: zwartgrijs, RAL 7021

overheaddeur
kleur: zwartgrijs, RAL 7021

metselwerk breuksteen
kleur: zandkleurig genuanceerd
nader te bemonsteren

WESTGEVEL

202105

l

03

NIEUWBOUW BEHEERDERSONDERKOMEN

l

OVERZICHT 2

aluminium kozijn+deur
kleur: zwartgrijs, RAL 7021
aluminium kader
kleur: zwartgrijs, RAL 7021

11-05-2021
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- aluminium felsbanen
- prefab dakkap
(Rcmin.= 6,3m².K/W)
- gipsplaat afwerking
b.k. dakrand

06

+8.000

5.350
+3.680

05

08
- kalkzandsteen
- isolatie
(Rcmin.= 4,7m².K/W)
- steenstrips

3.200

b.k. vloer

1.900

- dakbedekking
- isolatie
- kanaalplaatvloer

04
b.k. vloer

07

Peil=0

- afwerkvloer
- geisoleerde kanaalplaatvloer
(Rcmin.= 3,7m².K/W)
- fundering

- afwerkvloer
- drukvaste isolatie
(Rcmin.= 6,3m².K/W)
- breedplaatvloer

DOORSNEDE A-A

202105

l

NIEUWBOUW BEHEERDERSONDERKOMEN

l

OVERZICHT 3

11-05-2021

van Es
architecten

- aluminium felsbanen
- prefab dakkap
(Rcmin.= 6,3m².K/W)
- gipsplaat afwerking
b.k. dakrand

+8.000

03

+8.000

b.k. dakrand

nieuwe aluminium vliesgevel
(Uwaarde. < 1,65 m2K/W)

zonnepanelen

b.k. vloer

+3.680

o.k. vloer

+3.200

nieuwe aluminium vliesgevel
(Uwaarde. < 1,65 m2K/W)

1.03
werkruimte

09

02

0.15
klein
gereedschap
b.k. vloer

1.01
gang

0.13
Stallingloods
vloerbelasting 500kg/m²

2.700

+4.100

1.06
kantine

3.200

b.k. dakrand/

- dakbedekking
- isolatie
(Rcmin.= 6,3m².K/W)
- kanaalplaatvloer

0.02
hal algemeen

0.05
overlegruimte

01

- afwerkvloer
- drukvaste isolatie
(Rcmin.= 6,3m².K/W)
- breedplaatvloer

- afwerkvloer
- breedplaatvloer
- systeemplafond

b.k. vloer

+2.700

o.k. plafond

0.02
hal algemeen

Peil=0

- afwerkvloer
- geisoleerde kanaalplaatvloer
(Rcmin.= 3,7m².K/W)
- fundering

+3.500

Peil=0

b.k. vloer

- afwerkvloer
- geisoleerde kanaalplaatvloer
(Rcmin.= 3,7m².K/W)
- fundering

DOORSNEDE B-B

202105

l

NIEUWBOUW BEHEERDERSONDERKOMEN

l

OVERZICHT 4

11-05-2021
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- afwerkvloer 70 mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer 200 mm
(Rcmin. 3,7 m2K/W)
- kruipruimte
- 100mm schoonzand

aluminim deurkozijn
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)

hardsteen dorpel
70x145 mm
kitten

b.k. afgewerkte vloer

20

PEIL=0
verharding

afplakken
met butyltape

hoekijn

kanalen luchtdicht
afdichten

geïsoleerde kantplank
in stelspecie plaatsen
en bovenzijde afkitten

120

15
-420

b.k. fundering

waterkerende laag

betonnen
funderingsbalk
afmeting conform
opgave constructeur

PS isolatie bekisting

-920

o.k. fundering

prefab betonpaal
afmeting conform
opgave constructeur

01

B
775
150

625

aluminium vliesgevel
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)

- dakbedekking
- WBP underlayment
- dakisolatie, Rcmin.= 6,0m².K/W
- dampremmende laag PE-folie
- houtenbalklaag op afschot volgens
opgave constructeur/leverancier
- regelwerk
- gipsplafond
(Rc min.= 6,3m².K/W)

kitten

zetwerk

+2.970

b.k. dakrand

+2.700

b.k. kozijn

+2.675

o.k. plafond

afvoer/spuwer

kitten

aluminium deurkozijn
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)

546

70
616

02

- aluminium felsbanen
- ongeschaafde delen
- tengels
- waterwerende dampdoorlatende laag
- HSB dakconstructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc min. = 6,3 m² K/W

-

aluminium felsbanen
ongeschaafde delen
tengels
waterwerende dampdoorlatende laag
HSB dakconstructie
regelwerk
alumimium zetwerk (in kleur van felsbanen)

B
1.200
150

520

bevestiging aan staal
i.o.m. leverancier en
constructeur

420

felsen h.oh. 600

- aluminium zetwerk
(in kleur van felsbanen)
- ongeschaafde delen

zetwerk
(in kleur van vliesgevel)

aluminium vliesgevel
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)

150

03

AS
- aluminium felsbanen
- ongeschaafde delen
- tengels
- waterwerende dampdoorlatende laag
- HSB dakconstructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc min. = 6,3 m² K/W

o.k. felsbanen

+480

520
140

380

waterslag

- steenstrips 20 tot 50mm
- isolatie 40mm
- cementgebonden plaat
- HSB constructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
min. Rc = 4,7 m² K/W

b.k. afgewerkte vloer

- afwerkvloer 70 mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer 200 mm
(Rc min. 3,7 m2K/W)
- kruipruimte
- 100mm schoonzand

PEIL=0
afplakken
met butyltape

grindstrook
verharding

opsluitband

geïsoleerde kantplank
in stelspecie plaatsen
en bovenzijde afkitten

b.k. fundering

-420
waterkerende laag

betonnen
funderingsbalk
afmeting conform
opgave constructeur

PS isolatie bekisting

o.k. fundering

-920

prefab betonpaal
afmeting conform
opgave constructeur

04

600

- aluminium felsbanen
- ongeschaafde delen
- tengels
- waterwerende dampdoorlatende laag
- HSB dakconstructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc min. = 6,3 m² K/W

klos met slotbout
bevestiging
i.o.m. leverancier en
constructeur

b.k. vloer

afwerkvloer D=50
+3.450

breedplaatvloer D=250

o.k. vloer

+3.200

verlaagd systeemplafond

+2.700

05

AS
b.k. vloer

+8.000

- aluminium felsbanen
- ongeschaafde delen
- tengels
- waterwerende dampdoorlatende laag
- HSB dakconstructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc min. = 6,3 m² K/W

nokprofiel

ventilatie

bevestiging
i.o.m. leverancier

06

AS
340
150

140

50

- steenstrips 20 tot 50mm
- isolatie 140mm
- kalkzandsteen 150mm
(Rc min. 4,7 m2K/W)

- afwerkvloer 70 mm
- geisoleerde kanaalplaatvloer 200 mm
(Rc min. 3,7 m2K/W)
- kruipruimte
- 100mm schoonzand
PEIL=0

b.k. afgewerkte vloer

grindstrook
opsluitband

verharding

geïsoleerde kantplank
in stelspecie plaatsen
en bovenzijde afkitten

-420

b.k. fundering

-920

o.k. fundering

waterkerende laag

betonnen
funderingsbalk
afmeting conform
opgave constructeur

PS isolatie bekisting

07

-

aluminium felsbanen
ongeschaafde delen
tengels
waterwerende dampdoorlatende laag
HSB dakconstructie
isolatie
dampremmende folie
regelwerk
12,5mm gipsplaat
(Rc min. 6,3 m2K/W)

01
340
150

140

50
+4.100

b.k. dakrand

daktrim

- dakbedekking
- afschotisolatie 10mm/m
- kanaalplaatvloer 200mm
(Rc min. 6,3 m2K/W)
- steenstrips 20 tot 50mm
- isolatie 140mm
- cellenbeton 150mm

250

480

160

70

RUIMTE
VERWARMD

+3.200

- afwerkvloer 70mm
- drukvaste isolatie
- breedplaatvloer 250mm
(Rc min. 6,3 m2K/W)

RUIMTE NIET
VERWARMD

o.k. vloer

- steenstrips 20 tot 50mm
- isolatie 140mm
- kalkzandsteen 150mm
(Rc min. 4,7 m2K/W)

08

01
100
50
b.k. dakrand

240
140

150

+4.100
daktrim

- dakbedekking
- afschotisolatie 10mm/m
- kanaalplaatvloer 200mm
(Rc min. 6,3 m2K/W)
- steenstrips 20 tot 50mm
- isolatie 140mm
- cellenbeton 150mm

HE260A

o.k. vloer

+3.200

o.k. strips

+3.100

- isolatie
- regelwerk
- stucplafond

09

160
215
150

165

520

70

380

kitten

180

180

140

AS

verholen
goot

aluminium deurkozijn
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)
zetwerk
- aluminium felsbanen
(in kleur van kozijn)
- ongeschaafde delen
- tengels
- waterwerende dampdoorlatende laag
- HSB dakconstructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc min. = 6,3 m² K/W

10

AS
560
160

70

150

180

+480

o.k. felsbanen

aluminim deurkozijn
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)

- afwerkvloer 70 mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer 200 mm
(Rc min. 3,7 m2K/W)
- kruipruimte
- 100mm schoonzand

hardsteen dorpel
80x215 mm
kitten

b.k. afgewerkte vloer

20

PEIL=0

afplakken
met butyltape

verharding

hoekijn

geïsoleerde kantplank
in stelspecie plaatsen
en bovenzijde afkitten

-420

b.k. fundering

-920

o.k. fundering

waterkerende laag

betonnen
funderingsbalk
afmeting conform
opgave constructeur

PS isolatie bekisting

prefab betonpaal
afmeting conform
opgave constructeur

11

- aluminium felsbanen
- ongeschaafde delen
- tengels
- waterwerende dampdoorlatende laag
- HSB dakconstructie
- isolatie
- dampremmende folie
- regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc min. = 6,3 m² K/W

klos met slotbout
bevestiging
i.o.m. leverancier en
constructeur

+3.450

b.k. vloer

+3.200

o.k. vloer

breedplaatvloer D=250

AS

- dakbedekking
- WBP underlayment
- houtenbalklaag op afschot volgens
opgave constructeur/leverancier
- regelwerk
- zetwerk

overloop naar verholen
goot (detail 10)

+2.750 b.k. kader

verlaagd systeemplafond

+2.700

+2.600 o.k. kader

kitten

aluminim deurkozijn
(Uwaarde < 1,65 m2K/W)

350

70
570

150

180
180

12

