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1 entree

2 garderobe

3 drama en muziek

4 opslag

5 nevenruimte

6 beeldende vorming

7 trappenhuis

8 berging

9 werkplaats

10 techniek/crea

11 textiele verzorging

12 koken

13 pauzeruimte leerlingen

14 toiletten Heren

15 toiletten Dames

16 brancardlift

17 wk + opstelpl. schrobmachine

18 verkeersruimte

19 sportzaal A

20 sportzaal B

21 stoelenberging

22 patch/installatieruimte

23 wasruimte

24 kleedruimte

25 gang

26 gymdocent

27 doucheruimte

28 receptie

29 meterkast

30 voorruimte

31 pantry/garderobe

32 MIVA

33 centraal magazijn

34 spreekkamer 1

35 personeelsruimte

36 werkplekken

37 directie
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3

1 nevenruimte

2 handel @administratie

3 theorielokaal

4 AKA

5 trappenhuis

6 behandel / nevenruimte

7 zorg & welzijn

8 BINAS ruimte

9 werkkast

10 toiletten Heren

11 toiletten Dames

12 brancardlift

13 verkeersruimte

14 mediatheek

15 behandelruimte
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01

02

03

05

04

+3600

D

bk. kozijn (LM) 3000 +

ok. kozijn 4430 +

bk. kozijn (LM) 6600 +

0 +

geklampt metselwerk 70mm vzv murfor

isolatie 150mm, Rc. min 3,5 m2K/W

metselwerk 100mm

isolatie 150mm, Rc. min 3,5 m2K/W

bk. metselwerk (LM) 7620 +

HR++ beglazing

HR++ beglazing

102 190 100

150 190 100

+3600

-490

bk. geklampt metselwerk (LM - V) 4420 +

D D

15

15

Z

Z

A01

10
0

19
0

15
0

44
0

standaard metselwerk:
9 kop - voeg

(kop (incl. voeg) = 110 mm)

standaard metselwerk:
18 kop + voeg

(kop (incl. voeg) = 111,5 mm)

geklampt metselwerk:
9 strek + voeg

(strek (incl. voeg) = 223 mm)

standaard metselwerk:
4 kop - voeg

(kop (incl. voeg) = 110 mm)

standaard metselwerk:
4 kop - voeg

(kop (incl. voeg) = 110 mm)

980 2020 430 120 430

HWA blind bevestigen

1030 1970 515 515

D D

15

15

Z

Z

A02

10
0

19
0

standaard metselwerk:
9 kop - voeg

(kop (incl. voeg) = 110 mm)

standaard metselwerk:
18 kop + voeg

(kop (incl. voeg) = 111,5 mm)

geklampt metselwerk:
9 strek + voeg

(strek (incl. voeg) = 223 mm)

standaard metselwerk:
4 kop - voeg

(kop (incl. voeg) = 110 mm)

standaard metselwerk:
4 kop - voeg

(kop (incl. voeg) = 110 mm)

980 2020 430 6060 430

HWA blind bevestigen

1030 1970 515 515

D D

15

15

Z

Z

29
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10
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39
2

schoon metselwerk 100mm

RENVOOI

isolatie

STANDAARD OPBOUW UITWENDIGE SCHEID.CONSTR

kalkzandsteen 150/214mm

schoon metselwerk 100mm
spouw
isolatie
kalkzandsteen 150mm

- Binnen- en buitenriolering vlgs. voorschriften NEN 3215
    aansluiten op gemeenteriool
- Hang en sluitwerk volgens politiekeurmerk SKG2

- Constructietekeningen en -berekeningen vlgs. opgave constructeur

- Installatietekeningen en -berekeningen vlgs. opgave installateur

- De toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet, badruimte en berging heeft
een vrije breedte van tenminste 0.85m en een vrije hoogte van tenminste 2.3m

- Sanitaire ruimtes zijn voorzien van kunststof gietvloer + wantdtegels tot aan het plafond.

- Gebruiksfunctie is bijeenkomstfunctie en kantoorfunctie

- De wering van muizen en ratten tpv de uitwendige scheidingsconstructie openingen
niet groter dan 10mm, conform artikel 3.10.1 van het bouwbesluit.

entree

kruipluikkl

rookmelder

CO2 blusser

MetalStud wanden 150mm

30

60

30 min WBDBO

60 min WBDBO

zelfsluitende deur i.c.m. kozijn + glas uitvoeren als
30 min WBDBO

- verblijfsgebied <5m -  60 min WBDBO
- alle schachten en standleidingen uitvoeren als 60 min WBDBO
- brandwerendheid bouwconstructie: 30 min WBDBO
- alle doorvoeren tpv brandwerende scheidingsconstructies dienen ook aan
dezelfde brandwerendheid als de constructie te voldoen
- de gebruikte materialen dienen t.a.v. brandvoortplanting en rookontwikkeling te
voldoen aan art. 2.67, 2.68 en 2.69 van het Bouwbesluit
- Deuren in de vluchtroute kunnen onmiddellijk geopend worden zonder
gebruik te maken van losse sleutels o.i.d. conform artikel 2.102 van het
bouwbesluit.

brandwerendheid hoofddraagconstructie
BRANDCOMPARTIMENTERING

- volgens opgave adviseur installatie
ontruimingsinstallatie conform NEN 2575

- volgens opgave adviseur installatie
brandmeldinstallatie conform NEN 2535

- (in inbouwkast) plaats en aantal volgens opgave adviseur installatie
brandslanghaspels conform NEN 3211

- plaats en aantal volgens opgave adviseur installatie
niet-ioniserende rookmelders conform NEN 2555

- volgens opgave adviseur installatie
noodverlichting conform NEN 1838

- aantal en plaats volgens opgave adviseur installatie
vluchtwegaanduiding conform NEN 6088

- aantal en plaats volgens opgave adviseur installatie
HWA

BSH

vluchtwegaanduiding

HWA hemelwaterafvoer

geklampt metselwerk 70mm

brandslanghaspel 30m

deuren vzv vrijloopdrangers (bij brand sluiten deze deuren en
bij dagelijks gebruik geven deze GEEN weerstand

noodverlichting

STK stalen kolom

Alle maten voor en tijdens de uitvoering controleren
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