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Kavelregels - bouwregels

* voor definitie ‘peil’ zie bijlage a

5

kavelnummer

09-06

Bouwhoogte: Bouwhoogte is minimaal 9,00m en maximaal 15,00m vanaf peil*. 

Rooilijn: Tot een hoogte van 9,00m vanaf peil* verplicht bouwen op de rooilijn. Vanaf 9,00m hoogte is volledige terugligging 

toegestaan.

Ondergeschikte bouwonderdelen: Uitkragende bouwonderdelen als balkons en erkers (daar waar aangeduid op de kavelkaart) 

zijn toegestaan vanaf 4,20m hoogte tov peil. Deze bouwonderdelen mogen maximaal 1,00m uitkragen tov de rooilijn en 

liggen minimaal 0,50m vanaf de zijdelingse kavelgrens (buurgrens), zodat er minimaal 1,00m tussen deze bouwonderdelen 

van naastgelegen kavels zit. Terugliggende bouwonderdelen als loggia’s en nissen met een maximale diepte van 2,00m zijn 

toegestaan vanaf de eerste verdieping. Negges en terugliggende delen met een maximale diepte van 0,50m zijn toegestaan in 

de plintzone. 

Plintzone: Gemeten vanaf peil heeft de eerste bouwlaag een brutohoogte van 3,50m over een diepte van 5,00m vanaf de 

rooilijn. Het vloerpeil van de plintzone ligt grotendeels op peil of tot max. 1,00m boven peil (zie doorsnede). Fietsparkeerplekken 

en bergingen zijn hier niet toegestaan. 

Entree: Er is maximaal één hoofdentree voor het gehele gebouw. Een aparte entree ten behoeve van een werkruimte is niet 

toegestaan. Werkruimtes zijn onderdeel van de woonfunctie. 

Gemeenschappelijke binnenstraat: Erfpachters van blok 9 krijgen een aandeel in het mandelige erfpachtrecht op de 

gemeenschappelijke binnenstraat (zie bijlage f).

Erfgrens: De overgang van kavel naar de gemeenschappelijke binnenstraat dient mee te worden ontworpen en is nadrukkelijk 

onderdeel van het ontwerp (VO en DO) dat wordt aangeleverd voor de privaatrechtelijke toetsing. De vormgeving is zorgvuldig, 

kwalitatief hoogwaardig en netjes zodanig dat er geen rommelig beeld ontstaat. Een dichte afgesloten erfafscheiding is niet 

verplicht. 

Parkeren: Parkeren (o.a. auto en fiets) dient in de tuin te worden opgelost. Parkeervergunningen voor auto’s in de openbare 
ruimte worden niet verleend. U bent niet verplicht parkeerplaatsen voor auto of fiets te realiseren.
Welstand: Welstandsnota ‘Schoonheid van Amsterdam 2016’ is van toepassing. 

Hemelwaterafvoer: Hemelwaterafvoer dient achter de erfgrens binnen de rooilijn te worden opgenomen. 

Rainproof: Hemelwater op eigen kavel dient te worden verwerkt conform de rainproofopgave Centrumeiland (zie bijlage g en h).

Energie: Op Centrumeiland legt Eteck een WKO-systeem aan (zie bijlage g). Het WKO-systeem voorziet in duurzame warmte en 

koude voor het gehele Centrumeiland. Er geldt geen aansluitplicht.  
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bijlage b - Context Centrumeiland
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bijlage c - Coördinatentekening

zoekruimte blok 6

maximaal 50% bebouwd

X = 129698.4897m

Y = 484990.6298m
X = 129664.5778m

Y = 485007.7757m

Y = 485001.5188m
X = 129699.4121m

Y = 484977.4235m
X = 129711.5948m

Y = 485031.8711m
X = 129686.3071m

Y = 485014.7251m
X = 129652.3952m

Y = 485003.2637m
X = 129689.5656m

Y = 484995.1419m
X = 129673.5020m

Y = 484997.0067m
X = 129690.4880m

Y = 484972.9114m
X = 129702.6706m

Y = 485027.3590m
X = 129677.3829m

Y = 485019.2372m
X = 129661.3194m
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waterberging kavel 09-06 (schaal 1:200)

locatie kavel 09-06 in blok 9

definitief ontwerp
situatie en waterberging

1:200

4.00

locatie blok 9 centrumeiland

perceel indeling kavel 09-06 (schaal 1:200)

1: inspectieput
2: krattenveld, 56 stuks á 291 L per stuk
3: inspectieschacht met beluchting en overloop

waterberging/rainproof:

kavel = 27m x 10m = 270m2

neerslag = 60L / m2 / uur

totaal aantal L neerslag = 60L x 270m2 =
16.200L / uur

aanwezige berging:

nuttig volume krat = 291L
krattenveld = 14 kratten x 4 lagen diep
totaal krattenveld = 56 kratten

totaal nuttig volume = 56 x 291L = 16.296L

> voldoet

(nieuwe) brandkraan, locatie nader verifiëren met brandweer

opstelplaats blusvoertuig, 4x10m

brandveiligheid:
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4.01

-

renvooi bouwkundig
voor eisen Bouwbesluit zie bijlage toets Bouwbesluit toetsingsniveau Bouwbesluit
particuliere woningen

buitenwanden voorgevel, ca. 458 mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- isolatie (PIR), 114mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden zijwand t.p.v. tunneltje, ca. 344 mm
(Rc = 5 m2K/W):
- steenstrip, baksteen, ca. 30mm
- isolatie (PIR), 100mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden achtergevel, ca. 250mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- HSB-wand met isolatie (PIR), 120mm

zijwand met buren/binnenwand, constructief, 214mm
- kalkzandsteen, 214mm

binnenwanden, woningscheiding, constructief, 300mm
- kalkzandsteen, 300mm

binnenwanden, 100mm
- kalkzandsteen, 100mm

buitenkozijnen, beglazing tot 1m +vloer doorval veilig uitvoeren, zowel
binnen- als buitenzijde

trap:
  - breedte 900mm
  - vrije hoogte minimaal 2300mm
  - optrede 207mm, aantrede 220mm
  - trap heeft aan de buitenzijde een balustrade met leuning, hoog 900mm
  - balustrade niet overklimbaar

deuren:
  - vrije breedte: 900mm
  - vrije hoogte: 2300mm

begane grond

gemeenschappelijke
verkeersruimte

appartement 1

appartement 2

appartement 3

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 60 minuten conform NEN 6069.

renvooi brandveiligheid
toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 30 minuten conform NEN 6069.

zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen

rookmelder

brandcompartiment aanduiding

extra beschermde vluchtroute

Elk appartement is een brandcompartiment en tevens (beschermd)
subbrandcompartiment. De gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra
beschermde vluchtroute (niet behorend tot een brandcompartiment. De
maximale toelaatbare loopafstand van 30 meter binnen appartementen 2 en
3 wordt beperkt overschreden. In kader van gelijkwaardigheid Bouwbesluit
artikel 1.3 worden hiervoor alle ruimten (uitgezonderd bad- en toiletruimten)
van deze appartementen voorzien van rookmelders welke onderling binnen
de het betreffende appartement met elkaar worden gekoppeld.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij
brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90
minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte
van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1. De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd
overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn
overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
en rookklasse S2, S1fl voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6.
In afwijking hierop is deze van extra beschermde vluchtroutes en van
binnenzijde liftschacht brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor
pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, S1fl voor
beloopbaar vlak, S1l voor pijpisolatie en S1ca voor elektrische leidingen. Een
zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca, overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is
deze voor extra beschermde vluchtroutes brandklasse C, Cfl voor beloopbaar
vlak, Bl voor pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en B vanaf het
aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13
meter. Van de hierboven gestelde klassen hoeft ten hoogste 5 % van het
totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan de gestelde
brandklasse en 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te
worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin zijn de volgende
beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E),
temperatuur (I) en warmtestraling (W).

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555.
Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau
in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald.
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brandwerende deur-, luik of raamconstructie conform NEN
6069 met brandwerend beschouwd van zijde met kruis

buitenkozijnen: U = 1,0 W/m2K

vloerafscheidingen:
balustrade frans balkon, voorgevel, gepoedercoat staal:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar, spijlafstand = 90mm
balustrade frans balkon, achtergevel, doorval veilig glas:
  - 1e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - 3e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade vide en trapgat, doorval veilig glas:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade dakterras:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar

inbraakwerendheid:
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.

gezien de aanwezige borstwering is het aannemelijk dat er geen
brandoverslag zal optreden via de dakluiken naar de naastgelegen
percelen.

geluidwering tussen appartementen:
  - de appartementenvloer 260 met een uitvlaklaag en een verend
    opgelegde dekvloer (△llin ≥ 10 dB) voldoet aan de eisen van het
    Bouwbesluit (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).
  - de woningscheidende kalkzandsteen wand van 300mm voldoet
    aan de eisen van het bouwbesluit
    (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).
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buitenwanden voorgevel, ca. 458 mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- isolatie (PIR), 114mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden zijwand t.p.v. tunneltje, ca. 344 mm
(Rc = 5 m2K/W):
- steenstrip, baksteen, ca. 30mm
- isolatie (PIR), 100mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden achtergevel, ca. 250mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- HSB-wand met isolatie (PIR), 120mm

zijwand met buren/binnenwand, constructief, 214mm
- kalkzandsteen, 214mm

binnenwanden, woningscheiding, constructief, 300mm
- kalkzandsteen, 300mm

binnenwanden, 100mm
- kalkzandsteen, 100mm

buitenkozijnen, beglazing tot 1m +vloer doorval veilig uitvoeren, zowel
binnen- als buitenzijde

trap:
  - breedte 900mm
  - vrije hoogte minimaal 2300mm
  - optrede 207mm, aantrede 220mm
  - trap heeft aan de buitenzijde een balustrade met leuning, hoog 900mm
  - balustrade niet overklimbaar

deuren:
  - vrije breedte: 900mm
  - vrije hoogte: 2300mm

gemeenschappelijke
verkeersruimte

appartement 1

appartement 2

appartement 3

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 60 minuten conform NEN 6069.

renvooi brandveiligheid
toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 30 minuten conform NEN 6069.

zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen

rookmelder

brandcompartiment aanduiding

extra beschermde vluchtroute

Elk appartement is een brandcompartiment en tevens (beschermd)
subbrandcompartiment. De gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra
beschermde vluchtroute (niet behorend tot een brandcompartiment. De
maximale toelaatbare loopafstand van 30 meter binnen appartementen 2 en
3 wordt beperkt overschreden. In kader van gelijkwaardigheid Bouwbesluit
artikel 1.3 worden hiervoor alle ruimten (uitgezonderd bad- en toiletruimten)
van deze appartementen voorzien van rookmelders welke onderling binnen
de het betreffende appartement met elkaar worden gekoppeld.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij
brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90
minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte
van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1. De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd
overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn
overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
en rookklasse S2, S1fl voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6.
In afwijking hierop is deze van extra beschermde vluchtroutes en van
binnenzijde liftschacht brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor
pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, S1fl voor
beloopbaar vlak, S1l voor pijpisolatie en S1ca voor elektrische leidingen. Een
zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca, overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is
deze voor extra beschermde vluchtroutes brandklasse C, Cfl voor beloopbaar
vlak, Bl voor pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en B vanaf het
aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13
meter. Van de hierboven gestelde klassen hoeft ten hoogste 5 % van het
totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan de gestelde
brandklasse en 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te
worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin zijn de volgende
beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E),
temperatuur (I) en warmtestraling (W).

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555.
Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau
in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald.

buitenkozijnen: U = 1,0 W/m2K

inbraakwerendheid:
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.

gezien de aanwezige borstwering is het aannemelijk dat er geen
brandoverslag zal optreden via de dakluiken naar de naastgelegen
percelen.

geluidwering tussen appartementen:
  - de appartementenvloer 260 met een uitvlaklaag en een verend
    opgelegde dekvloer (△llin ≥ 10 dB) voldoet aan de eisen van het
    Bouwbesluit (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).
  - de woningscheidende kalkzandsteen wand van 300mm voldoet
    aan de eisen van het bouwbesluit
    (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).

renvooi bouwkundig
voor eisen Bouwbesluit zie bijlage toets Bouwbesluit toetsingsniveau Bouwbesluit
particuliere woningen

vloerafscheidingen:
balustrade frans balkon, voorgevel, gepoedercoat staal:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar, spijlafstand = 90mm
balustrade frans balkon, achtergevel, doorval veilig glas:
  - 1e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - 3e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade vide en trapgat, doorval veilig glas:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade dakterras:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
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buitenwanden voorgevel, ca. 458 mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- isolatie (PIR), 114mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden zijwand t.p.v. tunneltje, ca. 344 mm
(Rc = 5 m2K/W):
- steenstrip, baksteen, ca. 30mm
- isolatie (PIR), 100mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden achtergevel, ca. 250mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- HSB-wand met isolatie (PIR), 120mm

zijwand met buren/binnenwand, constructief, 214mm
- kalkzandsteen, 214mm

binnenwanden, woningscheiding, constructief, 300mm
- kalkzandsteen, 300mm

binnenwanden, 100mm
- kalkzandsteen, 100mm

buitenkozijnen, beglazing tot 1m +vloer doorval veilig uitvoeren, zowel
binnen- als buitenzijde

trap:
  - breedte 900mm
  - vrije hoogte minimaal 2300mm
  - optrede 207mm, aantrede 220mm
  - trap heeft aan de buitenzijde een balustrade met leuning, hoog 900mm
  - balustrade niet overklimbaar

deuren:
  - vrije breedte: 900mm
  - vrije hoogte: 2300mm

gemeenschappelijke
verkeersruimte

appartement 1

appartement 2

appartement 3

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 60 minuten conform NEN 6069.

renvooi brandveiligheid
toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 30 minuten conform NEN 6069.

zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen

rookmelder

brandcompartiment aanduiding

extra beschermde vluchtroute

Elk appartement is een brandcompartiment en tevens (beschermd)
subbrandcompartiment. De gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra
beschermde vluchtroute (niet behorend tot een brandcompartiment. De
maximale toelaatbare loopafstand van 30 meter binnen appartementen 2 en
3 wordt beperkt overschreden. In kader van gelijkwaardigheid Bouwbesluit
artikel 1.3 worden hiervoor alle ruimten (uitgezonderd bad- en toiletruimten)
van deze appartementen voorzien van rookmelders welke onderling binnen
de het betreffende appartement met elkaar worden gekoppeld.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij
brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90
minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte
van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1. De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd
overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn
overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
en rookklasse S2, S1fl voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6.
In afwijking hierop is deze van extra beschermde vluchtroutes en van
binnenzijde liftschacht brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor
pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, S1fl voor
beloopbaar vlak, S1l voor pijpisolatie en S1ca voor elektrische leidingen. Een
zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca, overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is
deze voor extra beschermde vluchtroutes brandklasse C, Cfl voor beloopbaar
vlak, Bl voor pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en B vanaf het
aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13
meter. Van de hierboven gestelde klassen hoeft ten hoogste 5 % van het
totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan de gestelde
brandklasse en 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te
worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin zijn de volgende
beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E),
temperatuur (I) en warmtestraling (W).

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555.
Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau
in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald.

buitenkozijnen: U = 1,0 W/m2K

inbraakwerendheid:
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.

gezien de aanwezige borstwering is het aannemelijk dat er geen
brandoverslag zal optreden via de dakluiken naar de naastgelegen
percelen.

geluidwering tussen appartementen:
  - de appartementenvloer 260 met een uitvlaklaag en een verend
    opgelegde dekvloer (△llin ≥ 10 dB) voldoet aan de eisen van het
    Bouwbesluit (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).
  - de woningscheidende kalkzandsteen wand van 300mm voldoet
    aan de eisen van het bouwbesluit
    (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).

renvooi bouwkundig
voor eisen Bouwbesluit zie bijlage toets Bouwbesluit toetsingsniveau Bouwbesluit
particuliere woningen

vloerafscheidingen:
balustrade frans balkon, voorgevel, gepoedercoat staal:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar, spijlafstand = 90mm
balustrade frans balkon, achtergevel, doorval veilig glas:
  - 1e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - 3e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade vide en trapgat, doorval veilig glas:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade dakterras:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
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buitenwanden voorgevel, ca. 458 mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- isolatie (PIR), 114mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden zijwand t.p.v. tunneltje, ca. 344 mm
(Rc = 5 m2K/W):
- steenstrip, baksteen, ca. 30mm
- isolatie (PIR), 100mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden achtergevel, ca. 250mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- HSB-wand met isolatie (PIR), 120mm

zijwand met buren/binnenwand, constructief, 214mm
- kalkzandsteen, 214mm

binnenwanden, woningscheiding, constructief, 300mm
- kalkzandsteen, 300mm

binnenwanden, 100mm
- kalkzandsteen, 100mm

buitenkozijnen, beglazing tot 1m +vloer doorval veilig uitvoeren, zowel
binnen- als buitenzijde

trap:
  - breedte 900mm
  - vrije hoogte minimaal 2300mm
  - optrede 207mm, aantrede 220mm
  - trap heeft aan de buitenzijde een balustrade met leuning, hoog 900mm
  - balustrade niet overklimbaar

deuren:
  - vrije breedte: 900mm
  - vrije hoogte: 2300mm

gemeenschappelijke
verkeersruimte

appartement 1

appartement 2

appartement 3

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 60 minuten conform NEN 6069.

renvooi brandveiligheid
toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 30 minuten conform NEN 6069.

zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen

rookmelder

brandcompartiment aanduiding

extra beschermde vluchtroute

Elk appartement is een brandcompartiment en tevens (beschermd)
subbrandcompartiment. De gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra
beschermde vluchtroute (niet behorend tot een brandcompartiment. De
maximale toelaatbare loopafstand van 30 meter binnen appartementen 2 en
3 wordt beperkt overschreden. In kader van gelijkwaardigheid Bouwbesluit
artikel 1.3 worden hiervoor alle ruimten (uitgezonderd bad- en toiletruimten)
van deze appartementen voorzien van rookmelders welke onderling binnen
de het betreffende appartement met elkaar worden gekoppeld.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij
brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90
minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte
van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1. De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd
overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn
overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
en rookklasse S2, S1fl voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6.
In afwijking hierop is deze van extra beschermde vluchtroutes en van
binnenzijde liftschacht brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor
pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, S1fl voor
beloopbaar vlak, S1l voor pijpisolatie en S1ca voor elektrische leidingen. Een
zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca, overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is
deze voor extra beschermde vluchtroutes brandklasse C, Cfl voor beloopbaar
vlak, Bl voor pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en B vanaf het
aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13
meter. Van de hierboven gestelde klassen hoeft ten hoogste 5 % van het
totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan de gestelde
brandklasse en 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te
worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin zijn de volgende
beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E),
temperatuur (I) en warmtestraling (W).

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555.
Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau
in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald.

buitenkozijnen: U = 1,0 W/m2K

inbraakwerendheid:
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.

gezien de aanwezige borstwering is het aannemelijk dat er geen
brandoverslag zal optreden via de dakluiken naar de naastgelegen
percelen.

geluidwering tussen appartementen:
  - de appartementenvloer 260 met een uitvlaklaag en een verend
    opgelegde dekvloer (△llin ≥ 10 dB) voldoet aan de eisen van het
    Bouwbesluit (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).
  - de woningscheidende kalkzandsteen wand van 300mm voldoet
    aan de eisen van het bouwbesluit
    (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).

renvooi bouwkundig
voor eisen Bouwbesluit zie bijlage toets Bouwbesluit toetsingsniveau Bouwbesluit
particuliere woningen

vloerafscheidingen:
balustrade frans balkon, voorgevel, gepoedercoat staal:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar, spijlafstand = 90mm
balustrade frans balkon, achtergevel, doorval veilig glas:
  - 1e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - 3e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade vide en trapgat, doorval veilig glas:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade dakterras:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
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buitenwanden voorgevel, ca. 458 mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- isolatie (PIR), 114mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden zijwand t.p.v. tunneltje, ca. 344 mm
(Rc = 5 m2K/W):
- steenstrip, baksteen, ca. 30mm
- isolatie (PIR), 100mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden achtergevel, ca. 250mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- HSB-wand met isolatie (PIR), 120mm

zijwand met buren/binnenwand, constructief, 214mm
- kalkzandsteen, 214mm

binnenwanden, woningscheiding, constructief, 300mm
- kalkzandsteen, 300mm

binnenwanden, 100mm
- kalkzandsteen, 100mm

buitenkozijnen, beglazing tot 1m +vloer doorval veilig uitvoeren, zowel
binnen- als buitenzijde

trap:
  - breedte 900mm
  - vrije hoogte minimaal 2300mm
  - optrede 207mm, aantrede 220mm
  - trap heeft aan de buitenzijde een balustrade met leuning, hoog 900mm
  - balustrade niet overklimbaar

deuren:
  - vrije breedte: 900mm
  - vrije hoogte: 2300mm

gemeenschappelijke
verkeersruimte

appartement 1

appartement 2

appartement 3

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 60 minuten conform NEN 6069.

renvooi brandveiligheid
toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 30 minuten conform NEN 6069.

zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen

rookmelder

brandcompartiment aanduiding

extra beschermde vluchtroute

Elk appartement is een brandcompartiment en tevens (beschermd)
subbrandcompartiment. De gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra
beschermde vluchtroute (niet behorend tot een brandcompartiment. De
maximale toelaatbare loopafstand van 30 meter binnen appartementen 2 en
3 wordt beperkt overschreden. In kader van gelijkwaardigheid Bouwbesluit
artikel 1.3 worden hiervoor alle ruimten (uitgezonderd bad- en toiletruimten)
van deze appartementen voorzien van rookmelders welke onderling binnen
de het betreffende appartement met elkaar worden gekoppeld.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij
brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90
minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte
van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1. De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd
overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn
overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
en rookklasse S2, S1fl voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6.
In afwijking hierop is deze van extra beschermde vluchtroutes en van
binnenzijde liftschacht brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor
pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, S1fl voor
beloopbaar vlak, S1l voor pijpisolatie en S1ca voor elektrische leidingen. Een
zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca, overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is
deze voor extra beschermde vluchtroutes brandklasse C, Cfl voor beloopbaar
vlak, Bl voor pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en B vanaf het
aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13
meter. Van de hierboven gestelde klassen hoeft ten hoogste 5 % van het
totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan de gestelde
brandklasse en 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te
worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin zijn de volgende
beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E),
temperatuur (I) en warmtestraling (W).

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555.
Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau
in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald.

buitenkozijnen: U = 1,0 W/m2K

inbraakwerendheid:
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.

gezien de aanwezige borstwering is het aannemelijk dat er geen
brandoverslag zal optreden via de dakluiken naar de naastgelegen
percelen.

geluidwering tussen appartementen:
  - de appartementenvloer 260 met een uitvlaklaag en een verend
    opgelegde dekvloer (△llin ≥ 10 dB) voldoet aan de eisen van het
    Bouwbesluit (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).
  - de woningscheidende kalkzandsteen wand van 300mm voldoet
    aan de eisen van het bouwbesluit
    (DnT,a,K ≥ 52 dB en LnT,A ≤ 54 dB).

renvooi bouwkundig
voor eisen Bouwbesluit zie bijlage toets Bouwbesluit toetsingsniveau Bouwbesluit
particuliere woningen

vloerafscheidingen:
balustrade frans balkon, voorgevel, gepoedercoat staal:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar, spijlafstand = 90mm
balustrade frans balkon, achtergevel, doorval veilig glas:
  - 1e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - 3e verdieping, hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade vide en trapgat, doorval veilig glas:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
balustrade dakterras:
  - hoogte 900mm + vloer
  - balustrade niet overklimbaar
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gevels

1:100

4.06

voorgevel achtergevel

zijgevel t.p.v. fiets/wandel tunneltje

voorgevel:
- plint: baksteen, grijs gemêleerd.
- gevel: baksteen, roodbruin.
- kozijnen: aluminium, antraciet.
- deur: hout, antraciet.
- ramen: aluminium, antraciet.
- dagkanten: aluminium, antraciet
- balkon: beton, grijs.
- balkonhek: staal, antraciet
- dakrand: aluminium, antraciet.

achtergevel:
- gevel: baksteen, grijs gemêleerd.
- kozijnen: aluminium, antraciet.
- ramen: aluminium, antraciet.
- dagkanten: hardhout, naturel.

zijgevel t.p.v. fiets/wandel tunneltje:
- gevel: steenstrip, baksteen, grijs gemêleerd.

materiaal gebruik:

buitenkozijnen, beglazing tot 1m +vloer doorval
veilig uitvoeren, zowel binnen- als buitenzijde
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b.k. tweede verdiepingsvloer

b.k. eerste verdiepingsvloer

b.k. derde verdiepingsvloer

b.k. dak

b.k. dakrand
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brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 60 minuten conform NEN 6069.

renvooi brandveiligheid
toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen

brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van
tenminste 30 minuten conform NEN 6069.

brandwerende deur-, luik of raamconstructie conform NEN
6069 met brandwerend beschouwd van zijde met kruis

zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen

rookmelder

brandcompartiment aanduiding

extra beschermde vluchtroute

renvooi bouwkundig
voor eisen Bouwbesluit zie bijlage toets Bouwbesluit toetsingsniveau Bouwbesluit
particuliere woningen

buitenwanden voorgevel, ca. 458 mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- luchtspouw, 30mm
- isolatie (PIR), 114mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden zijwand t.p.v. tunneltje, ca. 344 mm
(Rc = 5 m2K/W):
- steenstrip, baksteen, ca. 30mm
- isolatie (PIR), 100mm
- metselwerk, kalkzandsteen, 214mm

buitenwanden achtergevel, ca. 250mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- metselwerk, baksteen, 100mm
- lichtspouw, 30mm
- HSB-wand met isolatie (PIR), 120mm

zijwand met buren/binnenwand, constructief, 214mm
- kalkzandsteen, 214mm

binnenwanden, woningscheiding, constructief, 300mm
- kalkzandsteen, 300mm

binnenwanden, 100mm
- kalkzandsteen, 100mm

begane grond vloer, ca. 500mm (Rc = 6,5 m2K/W):
- cementdekvloer incl. afwerking, 70mm
- isolatie, EPS, 30mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer, A200, 400mm

eerste verdiepingsvloer, 410mm:
- cementdekvloer incl. afwerking, 70mm
- isolatie, EPS, 30mm
- druklaag, 50mm
- appartement kanaalplaatvloer, 260mm

tweede en derde verdiepingsvloer, 410mm:
- cementdekvloer incl. afwerking, 70mm
- isolatie, EPS, 30mm
- druklaag, 50mm
- leiding kanaalplaatvloer, 260mm

dak vloer, 630mm, (Rc = 7,2 m2K/W):
- vlonder, ca. 60mm
- dakbedekking, EPDM
- isolatie (PIR), op afschot, 100-260mm
- druklaag, 50mm
- kanaalplaatvloer, 260mm

Elk appartement is een brandcompartiment en tevens (beschermd)
subbrandcompartiment. De gemeenschappelijke verkeersruimte is een extra
beschermde vluchtroute (niet behorend tot een brandcompartiment. De
maximale toelaatbare loopafstand van 30 meter binnen appartementen 2 en
3 wordt beperkt overschreden. In kader van gelijkwaardigheid Bouwbesluit
artikel 1.3 worden hiervoor alle ruimten (uitgezonderd bad- en toiletruimten)
van deze appartementen voorzien van rookmelders welke onderling binnen
de het betreffende appartement met elkaar worden gekoppeld.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij
brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 90
minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
(sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte
van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN
13501-1. De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd
overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn
overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
en rookklasse S2, S1fl voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6.
In afwijking hierop is deze van extra beschermde vluchtroutes en van
binnenzijde liftschacht brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor
pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, S1fl voor
beloopbaar vlak, S1l voor pijpisolatie en S1ca voor elektrische leidingen. Een
zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen
tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak, Dl voor pijpisolatie
overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste
aan brandklasse Dca, overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is
deze voor extra beschermde vluchtroutes brandklasse C, Cfl voor beloopbaar
vlak, Bl voor pijpisolatie, B2ca voor elektrische leidingen en B vanaf het
aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13
meter. Van de hierboven gestelde klassen hoeft ten hoogste 5 % van het
totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan de gestelde
brandklasse en 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Voor de brandwerendheid van een constructieonderdeel dient voldaan te
worden aan de criteria volgens de NEN 6069. Hierin zijn de volgende
beoordelingscriteria opgenomen: bezwijken (R), vlamdichtheid (E),
temperatuur (I) en warmtestraling (W).

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555.
Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau
in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald.

gezien de aanwezige borstwering is het aannemelijk dat er geen
brandoverslag zal optreden via de dakluiken naar de naastgelegen
percelen.
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