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begane grond verdieping 1

legenda:

1. Entreehal toren
2. Toren trap
3. Binnenruimte kerk
4. Kerk appartement
5. Consistorie appartement
6. Trappen en bordessen
7. Terras
8. Monumentale dakconstructie
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verdieping 2 doorsnede

legenda:

1. Entreehal toren
2. Toren trap
3. Binnenruimte kerk
4. Kerk appartement
5. Consistorie appartement
6. Trappen en bordessen
7. Terras
8. Monumentale dakconstructie

6

6

4

4
4

7

7

8

1

2



2
1
1

5
8

1
4
5

1
1
4

1
0

1200 stelkozijn

5

1190 kozijnmaat
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1210 opening gevel
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negge afwerken
met gipsplaat

2x stijlen 38x184
naast raam

- vuren spijkerregel 20x48 zwart gegrond
  verticaal & horizontaal
- houten gevelbekleding 18x140mm
  (brandklasse B, s2)
  vuren fijnbezaagd, 2 keer voorzijde behandelen met
  drywood whitewash coating (woodstain)
  &  Flame delay PT
- binnenruimte kerk

houten kozijn met vastglas
U raam= 1,64 W/m²-K
30 minuten brandwerend
gelaagd glas en
doorval beveiligd glas op verdiepingen
meranti, RAL 7006

wandpakket Rc=3,5 m².K/W

30 minuten brandwerend

- 15mm gipsplaat (in het werk)
- dampremmende folie
- vuren SLS regelwerk 38x184mm
- glaswol isover 190mm tussen de regels
- fins vuren wbp dik 12mm
- dampdoorlatende folie Morgo, zwart (uv bestendig)



constructie trap:
stalen UNP 180 opgenomen in balklaag

houten trap
bezwijkt niet binnen 30 minuten,
beplating voldoet brandklasse C

trap met open traptreden
mahonie, semi transparant afgelakt
hekwerk trap houten stijlen met houten railing
hekwerk bordes afwerken met houten planken

entreedeur woningen
30 minuten brandwerend
houten kozijn met houten deur
gevelbekleding op deur monteren
& uitlijnen met gevellijn
meranti, RAL 7006

vloerpakket 30minuten brandwerend

- Anhydriet dekvloer dik 50mm
- Waterdichte folie
- Fins vuren wbp dik 18mm
- balklaag vuren SLS 38x235mm
- minerale wol dik 180 mm
- veerregels dik 20 mm
- gipsplaat 2x 12,5 mm

- vuren spijkerregel 20x48 zwart gegrond
  verticaal & horizontaal
- houten gevelbekleding 18x140mm
  (brandklasse B, s2)
  vuren fijnbezaagd, 2 keer voorzijde behandelen met
  drywood whitewash coating (woodstain)
  &  Flame delay PT
- binnenruimte kerk

vloerpakket Rc=3,5 m².K/W

- anhydrietvloer dik 50 mm
- constructieve betonvloer dik 250 mm
- drukvaste isolatie dik 140mm
- verdichte laag aanwezige zand

straatwerk ca 20mm onder peil
straatsteen dik 70mm
verdichte laag van aanwezige zand

houten kozijn met vastglas
U raam= 1,64 W/m²-K
30 minuten brandwerend
gelaagd glas en
doorval beveiligd glas op verdiepingen
meranti, RAL 7006

wandpakket Rc=3,5 m².K/W

30 minuten brandwerend

- 15mm gipsplaat (in het werk)
- dampremmende folie
- vuren SLS regelwerk 38x184mm
- glaswol isover 190mm tussen de regels
- fins vuren wbp dik 12mm
- dampdoorlatende folie Morgo, zwart (uv bestendig)


