
EXPLODED VIEW

werkplaats

informatiebalie

300 !etsparkeer-

plaatsen op bg

400 !etsparkeer-

plaatsen op 1e 

zijgevel in metselwerk

daklicht

dak met zonnepanelen

repetitieve houtspantstructuur

translucente en demontabele pui;

aluminium met polycarbonaatplaat

zijgevel in metselwerk
toiletten

Vouwpui bekleed met 

houten latten dicht en open

Gepotdekselde glasplaten in

thermisch verzinkte constructie

Houten kozijn

met glas

penanten in prefab beton 

bekleed met 50 cm lange

steenstrips

pantry

lockers
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PLATTEGROND BEGANE GROND 1:100
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PLATTEGROND 1E  VERDIEPING   1:100
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STRAATGEVEL ,  ACHTERGEVEL   1:100

Materialen en kleuren
Bruinrode baksteen

Gehard glas, gepotdekseld in stalen constructie

Hardglas in houten kozijn

Houten spanten en kolommen

Betonnen vloer gevlinderd met epoxy afwerklaag

Trap in thermisch verzinkt staal en wit geverfd hout

Houten dakconstructie met antraciete dakfolie

Betonnen vloer met epoxy afwerklaag

Klinkerbestrating

Stalen vouwdeur, bekleed met houten latten

Aluminium kozijnen met poly-carbonaat platen

Lichtstraat; aluminium kozijnen met polycarbonaatplaat

Ventilatierooster. 

(V* in voorgevel dmv open detaillering gepotdekseld glas) 

Aanzicht straatgevel

Aanzicht gevel achterterrein
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DOORSNEDEN   A-A’  EN  B-B’         1:100

Materialen en kleuren
Bruinrode baksteen

Gehard glas, gepotdekseld in stalen constructie

Hardglas in houten kozijn

Houten spanten en kolommen

Betonnen vloer gevlinderd met epoxy afwerklaag

Trap in thermisch verzinkt staal en wit geverfd hout

Houten dakconstructie met antraciete dakfolie

Betonnen vloer met epoxy afwerklaag

Klinkerbestrating

Stalen vouwdeur, bekleed met houten latten

Aluminium kozijnen met poly-carbonaat platen

Lichtstraat; aluminium kozijnen met polycarbonaatplaat

Ventilatierooster. 

(V* in voorgevel dmv open detaillering gepotdekseld glas) 
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DOORSNEDEN   C-C’  EN  D-D’       1:100

Materialen en kleuren
Bruinrode baksteen

Gehard glas, gepotdekseld in stalen constructie

Hardglas in houten kozijn

Houten spanten en kolommen

Betonnen vloer gevlinderd met epoxy afwerklaag

Trap in thermisch verzinkt staal en wit geverfd hout

Houten dakconstructie met antraciete dakfolie

Betonnen vloer met epoxy afwerklaag

Klinkerbestrating

Stalen vouwdeur, bekleed met houten latten

Aluminium kozijnen met poly-carbonaat platen

Lichtstraat; aluminium kozijnen met polycarbonaatplaat

Ventilatierooster. 

(V* in voorgevel dmv open detaillering gepotdekseld glas) 
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