18.380
dak

15.250
5e verdieping

12.120
4e verdieping

9.090
3e verdieping

6.060
2e verdieping

3.030
1e verdieping

60 min wbdbo

60 min wbdbo

60 min wbdbo

0
Begane grond

Renvooi gevel
METSELWERK TYPE 1 STEENSTRIPS
zwart afwisselend 2 lagen naar voren
1 laag achterliggend
METSELWERK TYPE 2 STEENSTRIPS
kleuren mix van:
WF mix van rood, oranje en lichtbruin
METSELWERK TYPE 3 STEENSTRIPS
kleuren mix van:
WF mix van bruin en donkerbruin
gevelbekleding: beschieting uit verticale delen (Eternit)
RAL 7036 platinagrijs

BERGINGEN

-3.390
Kelder

aluminium kozijnen RAL 7022 umbragrijs waar nodig doorvalveilige beglazing
te openen delen RAL 7022 umbragrijs geen ventilatievoorzieningen
dakrand luifel
plaatmateriaal Rockpanel o.g. onzichtbare bevestiging RAL 9001 wit
balusters/balustrade
stripstaal th. verzinkt, gepoedercoat RAL 7022 umbragrijs
glazen balustrade ingeklemd glas (gelaagd) Storax o.g.
prefab betonnen balkonplaat verjongde neus
stalen kolom
th. verzinkt, gepoedercoat RAL 7022 umbragrijs
stalen lateien in kleur metselwerk
metalen lekdorpels in kleur metselwerk

BLOK 2

Renvooi

BLOK 1

gevel strips 20mm

kalkzandsteen binnenwand 150/120 mm

prefabbeton

lichte scheidingswand (Ytong) 100/70 mm
wanden tussen verblijfstruimten van G5/800
kwaliteit

30 wbdbo

60 wbdbo

isolatie

60min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

30

20 wbdbo

30min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
20min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 30min. conform de NEN 6069
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069.
In het bouwwerk (per complex) wordt een droge blusleiding aangebracht,
conform de NEN 1594.
(Hoofdstuk 9 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer
Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
Vluchtweg aanduidingbord uitgang vluchtweg naar buitenvlgs NEN 3011
Rookmelders
Noodverlichting

18.380
dak

Draagbaar blustoestel
Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel,
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
ontruimingsalarminstallatie

15.250
5e verdieping

12.120
4e verdieping

9.090
3e verdieping

6.060
2e verdieping

3.030
1e verdieping

60 min wbdbo

60 min wbdbo

60 min wbdbo

VOOR BOUWBESLUITBEREKENINGEN / BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN APPARTEMENTEN
zie rapportage Peutz bv
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN PARKEERGARAGE
zie rapportage Peutz bv
VOOR AKOESTISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
Alle toiletruimten: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot 1.5m boven de vloer.
Alle badkamers: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot plafond.
2.10m boven de vloer conform artikel 3.23 uit Bouwbesluit.
Alle binnendeuren (incl. toiletruimten ) dagmaat ≥ 850mm/2300mm vrije doorgang
Riolerings- en hemelwaterinstallatie zijn indicatief aangegeven
definitief ontwerp en dimensionering door installateur nader te bepalen en te overleggen.
De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van ten minste 60 minuten (BLOK 2 120min) conform rapportage van KVMC
Management&Consultancy bv.
De brandwerendheid wordt bepaald op basis van de buitengewone belastingcombinaties volgens NEN 8700.
De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is
aan des betreffende bijbehoren brandwerende scheidingen.
De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN
6069 of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld
door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).
Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met
een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald
volgens NEN-EN13501-1.
Ten behoeve van de luchtbehandeling- en ventilatie-installatie geeft hoofdstuk 13 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland,
nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
Ten behoeve de rook- en warmte-afvoerinstallatie geeft hoofdstuk 16 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland, nadere
handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
Voor de ventilatie van de woningen is uitgegaan van een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning en heeft een laag
energieverbruik.
De parkeergarage is voorzien van een watermist installatie. In de parkeergarage is een brandmeldinstallatie aanwezig conf. NEN2535 en
ontruimingsalarminstallatie conf. NEN2575.
Ondergrondse brandkraan/openbare blusvoorziening (hydrant):
De exacte situering en uitvoering in overleg met de brandweer.
De gemeente zelf is verantwoordelijk voor het realiseren van een bluswatervoorziening in de openbare ruimte.

Wijz.nr. Datum

Wijz. naam

01

BERGINGEN

BLOK 4

0
Begane grond

Brandweeringang

-3.390
Kelder

BLOK 3

ARCHITECTEN
maaskade 127
tel:
website:
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ONDERWERP

PROJECTNR

3071 nk rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

Appartementen
Sliedrecht
Doorsnede BLOK 1,2,3,4

1334

DATUM

10.04.2020
Work
in Progress

SCHAAL

1:200

NUMMER

BG 20101
fase

teknr

wijznr

Renvooi
gevel strips 20mm

kalkzandsteen binnenwand 150/120 mm

prefabbeton

lichte scheidingswand (Ytong) 100/70 mm
wanden tussen verblijfstruimten van G5/800
kwaliteit

30 wbdbo

60 wbdbo

isolatie

60min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

30

20 wbdbo

30min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
20min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 30min. conform de NEN 6069
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069.
In het bouwwerk (per complex) wordt een droge blusleiding aangebracht,
conform de NEN 1594.
(Hoofdstuk 9 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer
Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
Vluchtweg aanduidingbord uitgang vluchtweg naar buitenvlgs NEN 3011
Rookmelders
Noodverlichting
Draagbaar blustoestel
Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel,
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

110

ontruimingsalarminstallatie

310

2.720

2.720

3.130

300

VOOR BOUWBESLUITBEREKENINGEN / BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN APPARTEMENTEN
zie rapportage Peutz bv
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN PARKEERGARAGE
zie rapportage Peutz bv
VOOR AKOESTISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
Alle toiletruimten: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot 1.5m boven de vloer.
Alle badkamers: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot plafond.
2.10m boven de vloer conform artikel 3.23 uit Bouwbesluit.
Alle binnendeuren (incl. toiletruimten ) dagmaat ≥ 850mm/2300mm vrije doorgang
Riolerings- en hemelwaterinstallatie zijn indicatief aangegeven
definitief ontwerp en dimensionering door installateur nader te bepalen en te overleggen.

15.350
5e verdieping

15.350
5e verdieping

Ten behoeve van de luchtbehandeling- en ventilatie-installatie geeft hoofdstuk 13 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland,
nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
Ten behoeve de rook- en warmte-afvoerinstallatie geeft hoofdstuk 16 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland, nadere
handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

510

12.220
4e verdieping

+12.200

Voor de ventilatie van de woningen is uitgegaan van een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning en heeft een laag
energieverbruik.

310

60 wbdbo

12.220
4e verdieping

30 wbdbo

Ondergrondse brandkraan/openbare blusvoorziening (hydrant):
De exacte situering en uitvoering in overleg met de brandweer.
De gemeente zelf is verantwoordelijk voor het realiseren van een bluswatervoorziening in de openbare ruimte.

200
410

9.090
3e verdieping

De parkeergarage is voorzien van een watermist installatie. In de parkeergarage is een brandmeldinstallatie aanwezig conf. NEN2535 en
ontruimingsalarminstallatie conf. NEN2575.

2.620

3.130

2.620

+9.090

60 wbdbo

De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van ten minste 60 minuten (BLOK 2 120min) conform rapportage van KVMC
Management&Consultancy bv.
De brandwerendheid wordt bepaald op basis van de buitengewone belastingcombinaties volgens NEN 8700.
De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is
aan des betreffende bijbehoren brandwerende scheidingen.
De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN
6069 of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld
door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).
Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met
een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald
volgens NEN-EN13501-1.

3.130

2.620

3.130

200

30 wbdbo

Brandweeringang

18.480
dak

300

18.480
dak

60 wbdbo

+9.090

60 wbdbo

+6.060

60 wbdbo

+3.030

6.060
2e verdieping

2.620
60 wbdbo

+6.060

6.060
2e verdieping

60 wbdbo

+3.030

3.030
1e verdieping

2.620

1.035

2.620

3.030

410

410

3.030
1e verdieping

2.620

2.620

3.030

410

410

175

884

2.620

3.030

410

30 wbdbo

9.090
3e verdieping

560

410

0
Begane grond

PARKEERKELDER
Zie tek. BG201

60 wbdbo

P=0.00

0
Begane grond

560

P=0.00

60 wbdbo

PARKEERKELDER
Zie tek. BG201

Doorsnede B-B

Doorsnede A-A
ARCHITECTEN
maaskade 127
tel:
website:

PROJECT

ONDERWERP

PROJECTNR

3071 nk rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

Appartementen
Sliedrecht
Blok 1 Doorsneden
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DATUM

10.04.2020
29/05/2019

SCHAAL

1:50, 1:100

NUMMER

BG 21102
fase

teknr

wijznr

Renvooi
gevel strips 20mm

kalkzandsteen binnenwand 150/120 mm
lichte scheidingswand (Ytong) 100/70 mm
wanden tussen verblijfstruimten van G5/800
kwaliteit

prefabbeton

30 wbdbo

60 wbdbo

isolatie

60min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

30

20 wbdbo

30min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
20min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 30min. conform de NEN 6069
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069.
In het bouwwerk (per complex) wordt een droge blusleiding aangebracht,
conform de NEN 1594.
(Hoofdstuk 9 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer
Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
Vluchtweg aanduidingbord uitgang vluchtweg naar buitenvlgs NEN 3011
Rookmelders
Noodverlichting

300

18.480
dak

300

18.480
dak

Draagbaar blustoestel
Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel,
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
ontruimingsalarminstallatie

2.720
310

30 wbdbo

30 wbdbo

2.620

Alle toiletruimten: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot 1.5m boven de vloer.
Alle badkamers: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot plafond.
2.10m boven de vloer conform artikel 3.23 uit Bouwbesluit.
Alle binnendeuren (incl. toiletruimten ) dagmaat ≥ 850mm/2300mm vrije doorgang
Riolerings- en hemelwaterinstallatie zijn indicatief aangegeven
definitief ontwerp en dimensionering door installateur nader te bepalen en te overleggen.
De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van ten minste 60 minuten (BLOK 2 120min) conform rapportage van KVMC
Management&Consultancy bv.
De brandwerendheid wordt bepaald op basis van de buitengewone belastingcombinaties volgens NEN 8700.
De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is
aan des betreffende bijbehoren brandwerende scheidingen.
De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN
6069 of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld
door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).
Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met
een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald
volgens NEN-EN13501-1.

12.220
4e verdieping

30 wbdbo

200

30 wbdbo

15.350
5e verdieping

310

3.130

2.620

12.220
4e verdieping

200

30 wbdbo

310

1.200

+12.220

VOOR BOUWBESLUITBEREKENINGEN / BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN APPARTEMENTEN
zie rapportage Peutz bv
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN PARKEERGARAGE
zie rapportage Peutz bv
VOOR AKOESTISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs

200

15.350
5e verdieping

200

+15.350

310

2.720

3.130

Brandweeringang

Ten behoeve van de luchtbehandeling- en ventilatie-installatie geeft hoofdstuk 13 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland,
nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
Ten behoeve de rook- en warmte-afvoerinstallatie geeft hoofdstuk 16 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland, nadere
handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

2.620

De parkeergarage is voorzien van een watermist installatie. In de parkeergarage is een brandmeldinstallatie aanwezig conf. NEN2535 en
ontruimingsalarminstallatie conf. NEN2575.
Ondergrondse brandkraan/openbare blusvoorziening (hydrant):
De exacte situering en uitvoering in overleg met de brandweer.
De gemeente zelf is verantwoordelijk voor het realiseren van een bluswatervoorziening in de openbare ruimte.

+9.090

9.090
3e verdieping

+9.090

2.620

3.030

2.620
+6.060

+6.060

6.060
2e verdieping

410
2.620

3.030

2.620
+3.030

+3.030

3.030
1e verdieping

410

P=0.00

2.620

3.030

2.620

P=0.00

0
Begane grond

0
Begane grond

560

60 wbdbo

3.030
1e verdieping

60 wbdbo

410

60 wbdbo

6.060
2e verdieping

60 wbdbo

410

60 wbdbo

9.090
3e verdieping

410

60 wbdbo

410

60 wbdbo

560

175

884

1.005

2.620

3.130

Voor de ventilatie van de woningen is uitgegaan van een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning en heeft een laag
energieverbruik.

PARKEERKELDER
Zie tek. BG201

PARKEERKELDER
Zie tek. BG201

Doorsnede B-B

Doorsnede A-A
ARCHITECTEN
maaskade 127
tel:
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Blok 2 Doorsneden

1334

DATUM

10.04.2020
11/
04/ 2019

SCHAAL

1:100, 1:50

NUMMER

BG 21201
fase

teknr

wijznr

Renvooi
gevel strips 20mm

kalkzandsteen binnenwand 150/120/100 mm

prefabbeton

lichte scheidingswand (Ytong) 100/70 mm
wanden tussen verblijfstruimten van G5/800
kwaliteit

30 wbdbo

60 wbdbo

isolatie

60min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

30

20 wbdbo

30min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
20min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 30min. conform de NEN 6069
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069.
In het bouwwerk (per complex) wordt een droge blusleiding aangebracht,
conform de NEN 1594.
(Hoofdstuk 9 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer
Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
Vluchtweg aanduidingbord uitgang vluchtweg naar buitenvlgs NEN 3011
Rookmelders
Noodverlichting
Draagbaar blustoestel
Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel,
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
ontruimingsalarminstallatie
Brandweeringang

18.480
dak

15.350
5e verdieping

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met
een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald
volgens NEN-EN13501-1.

3.130

2.620

De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van ten minste 60 minuten (BLOK 2 120min) conform rapportage van KVMC
Management&Consultancy bv.
De brandwerendheid wordt bepaald op basis van de buitengewone belastingcombinaties volgens NEN 8700.
De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is
aan des betreffende bijbehoren brandwerende scheidingen.
De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN
6069 of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld
door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).

Ten behoeve van de luchtbehandeling- en ventilatie-installatie geeft hoofdstuk 13 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland,
nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
Ten behoeve de rook- en warmte-afvoerinstallatie geeft hoofdstuk 16 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland, nadere
handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

12.220
4e verdieping

30 wbdbo

+12.220

12.220
4e verdieping

60 wbdbo

Ondergrondse brandkraan/openbare blusvoorziening (hydrant):
De exacte situering en uitvoering in overleg met de brandweer.
De gemeente zelf is verantwoordelijk voor het realiseren van een bluswatervoorziening in de openbare ruimte.

30 wbdbo

+9.090

2.620

2.620

+6.060

2.620

2.620

+3.030

2.620

2.620

P=0.00

0
Begane grond

PARKEERKELDER
Zie tek. BG201

0
Begane grond

60 wbdbo

620

P=0.00

560

60 wbdbo

3.030
1e verdieping

60 wbdbo

410

3.030
1e verdieping

3.030

+3.030
410

60 wbdbo

6.060
2e verdieping

60 wbdbo

410

6.060
2e verdieping

3.030

+6.060
410

60 wbdbo

9.090
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De parkeergarage is voorzien van een watermist installatie. In de parkeergarage is een brandmeldinstallatie aanwezig conf. NEN2535 en
ontruimingsalarminstallatie conf. NEN2575.
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Voor de ventilatie van de woningen is uitgegaan van een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning en heeft een laag
energieverbruik.
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VOOR BOUWBESLUITBEREKENINGEN / BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN APPARTEMENTEN
zie rapportage Peutz bv
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN PARKEERGARAGE
zie rapportage Peutz bv
VOOR AKOESTISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
Alle toiletruimten: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot 1.5m boven de vloer.
Alle badkamers: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot plafond.
2.10m boven de vloer conform artikel 3.23 uit Bouwbesluit.
Alle binnendeuren (incl. toiletruimten ) dagmaat ≥ 850mm/2300mm vrije doorgang
Riolerings- en hemelwaterinstallatie zijn indicatief aangegeven
definitief ontwerp en dimensionering door installateur nader te bepalen en te overleggen.
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Renvooi
gevel strips 20mm

kalkzandsteen binnenwand 150/120 mm

prefabbeton

lichte scheidingswand (Ytong) 100/70 mm
wanden tussen verblijfstruimten van G5/800
kwaliteit

30 wbdbo

60 wbdbo

isolatie

60min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

30

20 wbdbo

30min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
20min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conf.
de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 30min. conform de NEN 6069
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn
een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069.
In het bouwwerk (per complex) wordt een droge blusleiding aangebracht,
conform de NEN 1594.
(Hoofdstuk 9 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer
Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
Vluchtweg aanduidingbord uitgang vluchtweg naar buitenvlgs NEN 3011
Rookmelders
Noodverlichting
Draagbaar blustoestel
Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel,
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
ontruimingsalarminstallatie
Brandweeringang

VOOR BOUWBESLUITBEREKENINGEN / BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN APPARTEMENTEN
zie rapportage Peutz bv
VOOR BRANDPREVENTIEVE UITGANGSPUNTEN PARKEERGARAGE
zie rapportage Peutz bv
VOOR AKOESTISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage AGEL adviseurs
Alle toiletruimten: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot 1.5m boven de vloer.
Alle badkamers: vloeren tegelwerk, wanden betegeld tot plafond.
2.10m boven de vloer conform artikel 3.23 uit Bouwbesluit.
Alle binnendeuren (incl. toiletruimten ) dagmaat ≥ 850mm/2300mm vrije doorgang
Riolerings- en hemelwaterinstallatie zijn indicatief aangegeven
definitief ontwerp en dimensionering door installateur nader te bepalen en te overleggen.
De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van ten minste 60 minuten (BLOK 2 120min) conform rapportage van KVMC
Management&Consultancy bv.
De brandwerendheid wordt bepaald op basis van de buitengewone belastingcombinaties volgens NEN 8700.
De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is
aan des betreffende bijbehoren brandwerende scheidingen.
De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN
6069 of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld
door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).
Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met
een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald
volgens NEN-EN13501-1.
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Voor de ventilatie van de woningen is uitgegaan van een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning en heeft een laag
energieverbruik.
De parkeergarage is voorzien van een watermist installatie. In de parkeergarage is een brandmeldinstallatie aanwezig conf. NEN2535 en
ontruimingsalarminstallatie conf. NEN2575.
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Ondergrondse brandkraan/openbare blusvoorziening (hydrant):
De exacte situering en uitvoering in overleg met de brandweer.
De gemeente zelf is verantwoordelijk voor het realiseren van een bluswatervoorziening in de openbare ruimte.
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Ten behoeve van de luchtbehandeling- en ventilatie-installatie geeft hoofdstuk 13 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland,
nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
Ten behoeve de rook- en warmte-afvoerinstallatie geeft hoofdstuk 16 van het ”Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer Nederland, nadere
handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.
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