renvooi brandveiligheid

renvooi bouwkundig

gebruiksfunctie = woonfunctie
de woning is één brandcompartiment

bouwbesluit toets woonfunctie, bestaande bouw
deuren, worden geen eisen aan gesteld, afmetingen vrije breedte 850mm /
hoogte 2300mm (voldoet)

één zijde van nieuwe constructie onderdelen grenzend aan de
binnenlucht voldoet tenminste aan brandklasse D,Dfl voor
vloeren/trappen en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1
één zijde van nieuwe constructie onderdelen grenzend aan de
buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse D,Dfl
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 B

daglicht nieuwe verblijfsruimte is in voldoende mate aanwezig d.m.v. ramen/deuren

doorspui nieuwe verblijfsruimte is in voldoende mate aanwezig d.m.v. te openen ramen

de bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarlijk
uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063

ventilatie d.m.v. natuurlijke toevoerroosters ramen, afvoer via nieuwe badkamer
(mechanische afzuiging), overstroom via kier onder de deuren
min. vereist debiet slaapkamer: 0,9 x 13 = 11,7 dm3/s
min. vereist debiet badkamer: 14,0 dm3/s
aanwezig in slaapkamer 2x 0,7m x 12,3 dm3/s = 17,2 dm3/s (voldoet)
aanwezig in badkamer 17,2 dm3/s (voldoet)

de bovenzijdes van vloer en trapconstructies voldoen
tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl
rookmelders woning volgens primaire inrichtingseisen volgens
NEN 2555

wateropname, de badkamer wordt betegeld op de vloeren en de wanden tot minimaal 1,0m
boven de vloer en ter plaatse van de douche tot minimaal 2,1m (voldoet)

rookmelder aangesloten op het lichtnet
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bescherming tegen ratten en muizen, de uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m in de voorzieningen voor luchtverversing
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nieuwe ruimtes uitbreiding:
vergrootte entreehal = verkeersruimte
slaapkamer = verblijfsruimte 13 m2 (2,55m + vloer)
kastenkamer = bergruimte 7 m2 (2,55m + vloer)
badkamer = badruimte 9 m2 (2,55m + vloer)
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achtergevel (definitief ontwerp)
gevels standaard:
- metselwerk, baksteen, afmetingen en kleur als bestaand
gevels in aansluiting op bestaand bijgebouw:
- kunststof panelen 8mm (Rockpanel o.g), kleur antraciet
dakrand:
- aluminium dakrandprofiel, kunststof gevuld (Meilof Riks o.g.), kleur antraciet
buitenkozijnen:
- hardhouten buitenkozijnen, kleur antraciet
- isolatieglas HR++, beglazing tot 1000mm+P voorzien van letselveilige beglazing
boeidelen boven buitenkozijnen:
- kunststof panelen 8mm (Rockpanel o.g), kleur antraciet
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zijgevel rechts (definitief ontwerp)
uitkragend balkon / looppad achtergevel + trap naar laag terras aan het water:
- staalconstructie, thermisch verzinkt, afmetingen als bestaand (UNP 240)
- hardhouten vlonderdelen, afmetingen als bestaand
- traptreden stalen Dejo-roosters als bestaand, thermisch verzinkt
- aluminium balustrade met veiligheidsglas, als bestaand
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voorgevel (definitief ontwerp)
gevels standaard:
- metselwerk, baksteen, afmetingen en kleur als bestaand
gevels in aansluiting op bestaand bijgebouw:
- kunststof panelen 8mm (Rockpanel o.g), kleur antraciet
dakrand:
- aluminium dakrandprofiel, kunststof gevuld (Meilof Riks o.g.), kleur antraciet
buitenkozijnen:
- hardhouten buitenkozijnen, kleur antraciet
- isolatieglas HR++, beglazing tot 1000mm+P voorzien van letselveilige beglazing
boeidelen boven buitenkozijnen:
- kunststof panelen 8mm (Rockpanel o.g), kleur antraciet
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zijgevel links (definitief ontwerp)
uitkragend balkon / looppad achtergevel + trap naar laag terras aan het water:
- staalconstructie, thermisch verzinkt, afmetingen als bestaand (UNP 240)
- hardhouten vlonderdelen, afmetingen als bestaand
- traptreden stalen Dejo-roosters als bestaand, thermisch verzinkt
- aluminium balustrade met veiligheidsglas, als bestaand
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+3.000, b.k. dakrand
+2.796, b.k. dakvloer
+2.550, plafondhoogte

±0, b.k. begane grondvloer
-510, b.k. fundering
-1.010, o.k. fundering
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+3.000, b.k. dakrand
+2.796, b.k. dakvloer
+2.550, plafondhoogte
+2.500, b.k. dakrand bestaand bijgebouw

±0, b.k. begane grondvloer
-150, b.k. beg.gr. bestaand bijgebouw
-510, b.k. fundering
-1.010, o.k. fundering

-1.610, o.k. fundering

0@4

doorsnede A (definitief ontwerp)

doorsnede A2 (definitief ontwerp)

opbouw buitenwanden standaard (Rc > 5,0 m2K/W):
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- buitenzijde houtskeletbouw wand, isolatie 50mm (PIR), luchtspouw 30mm, halfsteens metselwerk 100mm (als bestaand)
- binnenzijde houtskeletbouw, gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
opbouw buitenwanden in aansluiting op bestaand bijgebouw (buiten, Rc > 5,0 m2K/W):
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- buitenzijde houtskeletbouw wand, isolatie 50mm (PIR), regelwerk 50mm, kunststof paneel 8mm (Rockpanel o.g.)
- binnenzijde houtskeletbouw wand, gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
opbouw buitenwanden in aansluiting op bestaand bijgebouw (binnen Rc > 5,0 m2K/W):
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- buitenzijde houtskeletbouw wand, isolatie 50mm (PIR) + in berging gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
- binnenzijde houtskeletbouw wand, gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)

opbouw begane grondvloer (Rc > 4,0 m2K/W):
- PS-isolatievloer 210, (alleen uitbreiding, bestaande vloer bijgebouw handhaven)
- afwerking zwevende zandcement dekvloer, isolatie 80mm PS-isolatie, 70mm cementdekvloer met
vloerverwarming
opbouw dakvloer uitbreiding (Rc > 6,0 m2K/W):
- houten balklaag 71x196mm h.o.h. 600m met dakbeschot 18mm multiplex op afschot, volledig
geïsoleerd met minerale wol 190mm
- afwerking buitenzijde, isolatie 50mm (PIR), EPDM dakbedekking (lichtgrijs)
- afwerking onderzijde, rachelwerk met gipskartonplaat 9,5mm
opbouw dakvloer in aansluiting op bestaande woning (Rc > 6,0 m2K/W):
- houten balklaag 71x171mm h.o.h. 600m met dakbeschot 18mm multiplex op afschot, volledig
geïsoleerd met minerale wol 170mm
- afwerking buitenzijde, isolatie 50mm (PIR), EPDM dakbedekking (lichtgrijs)
- afwerking onderzijde, rachelwerk met gipskartonplaat 9,5mm

8 5

8 8
.

00
4@4

414 47 4 A @0
414 47 4 A @0

3@027 64 4@

Dolf & Nancy van der Leden
Ommelandvaart 34, 1335 SH Almere
@ 42

uitbreiding en verbouwing woning
Ommelandvaart 34, 1335 SH Almere
4 4 8 6

definitief ontwerp
doorsneden A, A1 en A2

+3.000, b.k. dakrand
+2.796, b.k. dakvloer

A2700

+2.550, plafondhoogte

±0. b.k. begane grondvloer

4@

C

1:100

20813

5 @ 00

14A 0 3

A3

20813_v3.pln

-510, b.k. fundering
-1.010, o.k. fundering

30 C

8 868 6

28-08-2020

doorsnede A1 (definitief ontwerp)

fundering (definitief ontwerp)

opbouw binnenwanden standaard:
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x89mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 90mm
- houtskeletbouw wand 2-zijdig afgewerkt met gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
opbouw binnenwand in aansluiting op entreehal:
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- houtskeletbouw wand 2-zijdig afgewerkt met gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)

uitbreiding fundering in okergeel aangegeven:
- in aansluiting op bestaand bijgebouw funderingsbalken 350x500mm volgens opgave constructeur
- in aansluiting op verlaagd terras/vlonder funderingsbalken 350x1100mm volgens opgave constructeur
funderingsbalken onderheien, 4 stalen buispalen volgens opgave constructeur
fundering opmetselen tot onderzijde begane grondvloer, 150mm
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+3.000, b.k. dakrand
+2.550, plafondhoogte
+2.500, b.k. dakrand bestaand bijgebouw

±0, b.k. begane grondvloer
-150, b.k. beg.gr. bestaand bijgebouw
-510, b.k. fundering
-1.010, o.k. fundering
ca. -1.370, b.k. vlonder
-1.610, o.k. fundering
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doorsnede B (definitief ontwerp)
opbouw buitenwanden standaard (Rc > 5,0 m2K/W):
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- buitenzijde houtskeletbouw wand, isolatie 50mm (PIR), luchtspouw 30mm, halfsteens metselwerk 100mm (als bestaand)
- binnenzijde houtskeletbouw, gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
opbouw buitenwanden in aansluiting op bestaand bijgebouw (buiten, Rc > 5,0 m2K/W):
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- buitenzijde houtskeletbouw wand, isolatie 50mm (PIR), regelwerk 50mm, kunststof paneel 10mm (Rockpanel o.g.)
- binnenzijde houtskeletbouw wand, gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
opbouw buitenwanden in aansluiting op bestaand bijgebouw (binnen, Rc > 5,0 m2K/W):
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- buitenzijde houtskeletbouw wand, isolatie 50mm (PIR) + in berging gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
- binnenzijde houtskeletbouw wand, gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)

8 5

opbouw begane grondvloer (Rc > 4,0 m2K/W):
- PS-isolatievloer 210, (alleen uitbreiding, bestaande vloer bijgebouw handhaven)
- afwerking zwevende zandcement dekvloer, isolatie 80mm PS-isolatie, 70mm cementdekvloer met
vloerverwarming
opbouw dakvloer uitbreiding (Rc > 6,0 m2K/W):
- houten balklaag 71x196mm h.o.h. 600m met dakbeschot 18mm multiplex op afschot, volledig
geïsoleerd met minerale wol 190mm
- afwerking buitenzijde, isolatie 50mm (PIR), EPDM dakbedekking (lichtgrijs)
- afwerking onderzijde, rachelwerk met gipskartonplaat 9,5mm
opbouw dakvloer in aansluiting op bestaande woning (Rc > 6,0 m2K/W):
- houten balklaag 71x171mm h.o.h. 600m met dakbeschot 18mm multiplex op afschot, volledig
geïsoleerd met minerale wol 170mm
- afwerking buitenzijde, isolatie 50mm (PIR), EPDM dakbedekking (lichtgrijs)
- afwerking onderzijde, rachelwerk met gipskartonplaat 9,5mm
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+3.000, b.k. dakrand uitbreiding
+2.796, b.k. dakvloer
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-510, b.k. fundering uitbreiding
-1.010, o.k. fundering uitbreiding
ca. -1.370, b.k. vlonder
-1.610, o.k. fundering uitbreiding

30 C

8 868 6

28-08-2020

-

doorsnede B1 (definitief ontwerp)
opbouw binnenwanden standaard:
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x89mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 90mm
- houtskeletbouw wand 2-zijdig afgewerkt met gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
opbouw binnenwand in aansluiting op entreehal:
- houtskeletbouw wand, stijl- en regelwerk 38x140mm h.o.h. 600mm, volledig geïsoleerd met minerale wol 140mm
- houtskeletbouw wand 2-zijdig afgewerkt met gipsvezelplaat 12,5mm (Fermacell o.g.)
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3D voorgevel (bestaand)

3D impressie voorgevel (nieuw)
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