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BESLUIT  WET GELUIDHINDER


Vaststelling hogere waarden artikel 83 en 110a Wet 
geluidhinder vanwege omgevingsvergunning artikel 
2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo 
Giekstraat 2, Dronten
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Besluit Wet geluidhinder


Besluit op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder met betrekking tot 
vaststelling van hogere waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, 
lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo ten behoeve van de bouw van een zorgcomplex 
aan de Giekstraat 2 te Dronten.
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1. INLEIDING


1.1 Aanleiding
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft op 9 april 2018 van 
gemeente Dronten een ruimtelijke onderbouwing met akoestisch rapport ontvangen met 
het verzoek een hogere waardenprocedure te doorlopen. Naar aanleiding van mijn 
opmerking is op 9 mei 2018 een aangepast akoestisch onderzoek aangeleverd. De 
ruimtelijke onderbouwing is gemaakt ten behoeve van een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (Wabo artikel 2.12, 
lid 1, onder a, onder 3°). Het gaat om de bouw van een zorgcomplex op het perceel aan 
de Giekstraat 2, gedeeltelijk buiten het bestaande bouwvlak. De locatie ligt binnen de 
geluidzone van De Zuid. Daarom is onderzocht wat de toekomstige geluidbelasting op de 
gevels van het zorgcomplex zal zijn vanwege deze weg. Vanwege het wegverkeersgeluid 
afkomstig van De Zuid wordt de voorkeursgrenswaarde genoemd in artikel 82 van de 
Wet geluidhinder overschreden. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. De maximale 
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Met dit besluit wordt voor het zorgcomplex 
een hogere waarde vastgesteld. Het gaat om gedeelten van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Dronten, sectie A, nummer 426.  


1.2 Verstrekte gegevens
De volgende gegevens zijn verstrekt:
 De ruimtelijke onderbouwing van 15 december 2017 met kenmerk 2016-JU02 
 Het akoestisch onderzoek van 26 april 2018 met kenmerk 241/07042017Wvl-v3;
 Verzoek hogere waarden d.d. 9 april 2018.


1.3 Ontvankelijkheid
Met de ingediende gegevens wordt aan artikel 5.4 van het Besluit geluidhinder voldaan.


1.4 Procedure
De procedure is en wordt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIIIa van de Wet 
geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.
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2. OVERWEGINGEN 


2.1 Maatschappelijke noodzaak
Met de omgevingsvergunning wordt op de locatie van de reeds gesloopte school aan de 
Giekstraat 2 een zorgcomplex mogelijk gemaakt. De gemeente wil onder voorwaarden 
meewerken aan dit plan.   


2.2 Het akoestisch onderzoek
Middels het akoestisch onderzoek is bepaald welke geluidsbelasting het zorgcomplex zal 
ondervinden ten gevolge van het verkeer op De Zuid. Ten gevolge van het wegverkeer 
op de deze weg wordt de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in artikel 82 van de Wet 
geluidhinder, bij het beoogde zorgcomplex overschreden. De voorkeurgrenswaarde 
bedraagt voor wegverkeer 48 dB. Het ten hoogst toegestane geluidsniveau waarvoor het 
college van B&W een hogere waarde kan vaststellen bedraagt 63 dB voor 
binnenstedelijke situaties. De geluidbelasting op het beoogde zorgcomplex vanwege 
genoemde weg overschrijdt deze maximale ontheffingswaarde niet. Dit is voor het 
college aanleiding om, rekening houdend met aspecten als mogelijke bron- en 
overdrachtsmaatregelen, overeenkomstig art. 83 van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 
VIIIa van de Wet geluidhinder, voor dit zorgcomplex hogere waarden Wet geluidhinder 
vast te stellen. 


2.3 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen
De Wet geluidhinder (artikel 77 lid 2) stelt een verplichting om mogelijke toepassing van 
bron- en overdrachtsmaatregelen te beschouwen. Artikel 110a lid 5 stelt dat er pas 
hogere waarden kunnen worden vastgesteld als bron- en overdrachtsmaatregelen 
worden getroffen. Bron- en overdrachtsmaatregelen hoeven niet te worden getroffen als 
ze onvoldoende doeltreffend zijn of als er sprake is van overwegende bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. 


De (on)mogelijkheden tot het treffen van maatregelen zijn hieronder beschreven. 


Mogelijke bronmaatregelen zijn het verlagen van de intensiteit en van de maximum 
snelheid van het wegverkeer en het toepassen van geluidsarm asfalt. De betreffende 
weg heeft de functie van een ontsluitingsweg. Het verlagen van de verkeersintensiteit en 
het verlagen van de maximum snelheid kan alleen als de functie van de weg verandert 
en er elders alternatieven zijn. Die zijn er niet. Verlaging van de verkeersintensiteit en/of 
de maximum snelheid stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. 


De kosten van toepassing van geluidsarm asfalt op De Zuid staan niet in verhouding tot 
de geluidswinst (3 – 4 dB) die voor het zorgcomplex wordt behaald. Toepassen van een 
geluidsreducerende wegdekverharding stuit op overwegende bezwaren van financiële 
aard.
 
Mogelijke overdrachtsmaatregelen zijn het vergroten van de afstand van het plan tot de 
wegen,  het afschermen van het zorgcomplex met behulp van een geluidscherm of een 
afschermend gebouw. Het vergroten van de afstand van het plan tot de weg is niet 
mogelijk vanwege de gebondenheid aan de betreffende locatie. Toepassing van een 
geluidsscherm langs De Zuid stuit op stedenbouwkundige en financiële bezwaren. 
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Geconcludeerd kan worden dat maatregelen om de geluidbelasting op het beoogde  
zorgcomplex terug te dringen, op overwegende bezwaren stuiten. De Wet geluidhinder 
vereist daarom geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen bij het vaststellen van de 
hogere waarden. 


2.4 Cumulatie
Overeenkomstig de Wet geluidhinder wordt bij het vaststellen van hogere waarden, de 
aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting in ogenschouw genomen. Het 
zorgcomplex ligt alleen in de geluidzone van De Zuid. Andere rondom gelegen wegen 
zijn wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Het gaat om de Baskenstraat, de 
Venusweg en de Giekstraat. De geluidbijdrage van deze wegen leidt niet tot een hogere 
geluidbelasting dan de geluidbelasting vanwege De Zuid. De gecumuleerde 
geluidbelasting vanwege alle wegen, is gelijk aan de geluidbelasting vanwege De Zuid: 
61 dB exclusief de aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. Deze gecumuleerde 
geluidbelasting wordt aanvaardbaar geacht omdat het niet verschilt van de vast te 
stellen geluidbelasting en niet leidt tot onaanvaardbare hinder.  


2.5 Waarborging binnengeluidsniveau
Het Bouwbesluit waaraan het bouwplan moet voldoen stelt eisen ten aanzien van de 
geluidwering van de gevels teneinde een geluidsniveau in het zorgcomplex van 33 dB te 
waarborgen. Eén van de indieningsvereisten voor de omgevingsvergunning is een 
akoestisch rapport van het onderzoek wat zich richt op de noodzakelijke maatregelen om 
aan het Bouwbesluit te voldoen voor wat betreft geluidwering van de gevels. Met de 
bouw moet rekening worden gehouden met de noodzakelijke gevelmaatregelen. Door 
een akoestisch onderzoek geluidwering gevels op te vragen en bij verlening van de 
omgevingsvergunning en toezicht op de uitvoering van de bouw bovenstaande in acht te 
nemen wordt het binnengeluidsniveau, zoals genoemd in het Bouwbesluit, gewaarborgd.


Het uitgangspunt voor toetsing aan het Bouwbesluit is de feitelijke geluidbelasting 
exclusief aftrek artikel 110g (dus de vastgestelde hogere waarde vermeerderd met de 
aftrek art. 110g Wgh). Dit is geregeld in artikel 3.4 van het Reken en meetvoorschrift 
2012.


2.6 Ontwerpbesluit hogere waarden 
Het college heeft op 17 mei 2018 besloten in ontwerp hogere waarden Wet geluidhinder 
vast te stellen. Dit ontwerpbesluit is conform artikel 110c van de wet geluidhinder en 
artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht op 13 juni 2018 gepubliceerd en heeft 
conform artikel 3.11 en 3.16 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 14 juni 2018 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit ingediend.


Voorts overwegende dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIIIa 
van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is 
uitgevoerd.







Beschikking Wet geluidhinder vaststelling hogere waarden kenmerk: 386152/HZ_BHG-85453. 7


3. BESLUIT


Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en op 
bovenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten besloten de volgende hogere waarden vast te stellen:


Geluidbelasting (dB) inclusief aftrek art. 110g Wgh (5 dB) 
Geluidgevoelig gebouw Ten gevolge van De Zuid
Zorgcentrum aan De Giekstraat 2 56


Namens het college van burgemeester en wethouders van Dronten;


Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


 


Kenmerk: 386152/HZ_BHG-85453.


Lelystad, 2-8-2018
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K	L	E	U	R			E	N		M	A	T	E	R	I	A	A	L	S	T	A	A	T	
Zorgappartementen	Marant	–	Giekstraat	Dronten	2017-027	


i.o.v.	Junco	BV	uit	Zwolle	
t.b.v.	bouwaanvraag	d.d.	22-12-2017	


	
	 	 	
DEEL	 MATERIAAL	 KLEUR	
	 	 	
GEVEL		 metselwerk	1	


strengpersteen,waalformaat,	
basis	:halfsteens	verband	
banden	t.p.v.	vloer/dak:	staand	
verband		
	


wit	genuanceerd		
(Brinkman	Baksteen		
code	208-374)	


	 metselwerk	2	
strengperssteen	
waalformaat,	halfsteens	
verband	
	


rood	paars	genuanceerd		
(Brinkman	Baksteen	
code	208-365)	


DAKRAND	 trim,	in	kleur	gemoffeld	 lichtgrijs	RAL	7047	


KOZIJNEN	 hout	 grijs	RAL	7011		


RAMEN	/	DEUREN	 hout	 donkergrijs		RAL	7016	
	


LATEI	 staal,	gemoffeld	 lichtgrijs	RAL	7047	
	


RAAMDORPEL	 kunststeen	 vergelijkbaar	met	donkergrijs	
RAL	7016	
	


GLASPANELEN	IN	PUIEN		 geëemailleerd	glas	 Colorbel		73	o.g.	
	


PANELEN	NAAST	PUIEN	 rockpannel	 chameleon	blue	


LUIFEL	 staal,	gemoffeld	 lichtgrijs	RAL	7047	
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begane grond peil=0.0


eerste verdieping 3030+ peil


BVO = 717 m²


BVO = 694 m²


wijz. A 31-05-2018  draairichting deur trappenhuis 0.21
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BRANDCOMPARTIMENTERING:
BC 1 begane grond:
BC 1 verdieping:
BC 1 totaal:


BC 2:


BC 3:
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176 m²
622m²
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450m²


brandcompartriment WBDBO 60 minuten


subbrandcompartriment WBDBO 30 minuten
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eerste verdieping



gerar

11-4-2018



gerar

Bijschrift

Extra beschermde vluchtroutes aangegeven in geel
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Extra beschermde vluchtroutes aangegeven
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Extra beschermde vluchtroutes aangegeven
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Extra beschermde vluchtroutes aangegeven
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Elke gemeenschappelijke VR (woonkamer en keuken) zijn ook een subbrandcompartiement
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Groen = 60 min



gerar
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Rood = 30 min



gerar

Bijschrift

idem
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Deuren met de vluchtrichting meedraaien
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Bijschrift

Subbc vanwege functie





		BA-41 brandcompartimentering
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Codering:             20140678GKBKUW 


Betreft Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 


Toepassing: ISSO 82.1 en ISSO 75.1 


Fabrikant:            AGC  


Type:  Thermobel (diverse typen) 


Ingangsdatum verklaring  22-12-2014 (1-07-2015 uitgebreid met een warme edge) 


Geldigheidsduur verklaring   


  


 
Kozijnsoort  


Kunststof/ hout 


Uf = 2,4 W/m
2
K 


Metaal , thermisch 


onderbroken 


Uf =3,8 W/m
2
K 


Overig 


Uf = 7,0 W/m
2
K 


Afstandhouder 
standaard 


 


Warme-


edge 
standaard 


Warme-


edge 
standaard 


Warme-


edge 


 
U-waarde raam [W/m


2
K] 


Thermobel 0.8 
ref.coating iplus Advanced 1.0 
ref. spouw 10 mm gasmix 
(Uwaarde glas 0,8 W/m²K) 


1,48 1,38 1,98 1,83 2,79 2,79 


Thermobel Advanced 1.0 
ref. spouw 15 mm 90% argon 
(Uwaarde glas 1,0 W/m²K) 


1,62 1,52 2,12 1,97 2,93 2,93 


Thermobel Energy N 
ref. spouw 15 mm 90% argon 
(Uwaarde glas 1,0 W/m²K) 


1,62 1,52 2,12 1,97 2,93 2,93 


Thermobel TG AF Top 
ref. spouw 15 mm 90% argon 
(Uwaarde glas 0,6 W/m²K) 


1,34 1,24 1,84 1,68 2,65 2,65 


Thermobel TG LS 
ref. spouw 15 mm 90% argon 
(Uwaarde glas 0,7 W/m²K) 


1,41 1,31 1,91 1,75 2,72 2,72 


Thermobel TG Top 
ref. spouw 15 mm 90% argon 
(Uwaarde glas 0,6 W/m²K) 


1,34 1,24 1,84 1,68 2,65 2,65 


Thermobel Top 1.1 
ref. spouw 15 mm 90% argon 
(Uwaarde glas 1,1 W/m²K) 


1,69 1,59 2,19 2,04 3,00 3,00 


   
De U-waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden 
dat in het betreffende kozijn een van de hierboven genoemde typen glas Thermobel  van AGC is 
toegepast. 
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Bijlage 1 – Zienswijzennota 
Omgevingsvergunning Giekstraat 2, Dronten 


 
In de periode van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 bestond de mogelijkheid zienswijzen in 
te dienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning Giekstraat 2 in Dronten. Hieronder is de 
ingediende zienswijze samengevat en voorzien van een reactie. 
 
1. Zienswijze reclamant 1 (omwonende, ontvangen op 25 juli 2018) 


Reclamant maakt zich ernstig zorgen aangaande zijn privacy daar de appartementen 
binnen 35 meter van zijn woning komen te staan. In het verleden is volgens reclamant 
met deze grens zeer nadrukkelijk rekening gehouden, gezien het feit dat er nergens in 
deze wijk een soortgelijke situatie voorkomt. Reclamant vreest een ernstige inbreuk op 
zijn privacy, belemmering van zijn uitzicht en daardoor een waardedaling van zijn woning. 
Daarnaast sluit reclamant een negatieve invloed op zijn woongenot niet uit door de aard 
van de exploitatie van het nieuwe appartementengebouw. 


 
Reactie: 
Een absoluut recht op privacy bestaat niet. Niet ontkend kan worden dat nieuwbouw in 
een bestaande omgeving kan leiden tot een andere beleving van het woongenot. Ons 
inziens gaat dat echter niet zover dat wij hadden moeten afzien van verlening van de 
omgevingsvergunning. Wij zijn dan ook van mening dat uw belangen op voorhand niet 
leiden tot de conclusie dat het bouwplan niet uitvoerbaar zou zijn of in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening. Zoals eerder gesteld bestaat er in Nederland geen blijvend 
recht van vrij uitzicht. Tevens is de (kans op) afname van privacy inherent aan het wonen 
in een stedelijk gebied en aan het gemeentelijk en provinciaal beleid dat gericht is op 
verdere ontwikkeling van woningbouw en andere stedelijke functies binnen bij 
voorkeur al bestaand bebouwd gebied, waardoor onder meer sprake is van 
verdichting. Hierdoor behoort enige mate van verlies aan privacy tot het de normale 
maatschappelijke risico's. Daarnaast wordt een afstand tussen wooneenheden van meer 
dan 30 meter in een stedelijke omgeving acceptabel geacht cq de privacy en het 
woongenot niet onevenredig aantast. Om te beoordelen of sprake is van 
waardevermindering kan een verzoek tot planschadevergoeding worden aangevraagd 
nadat de omgevingsvergunning is verleend.   
 
De zienswijze is tijdig ingediend, dus ontvankelijk. De zienswijze is  echter ongegrond  en 
leidt niet tot aanpassing van het plan. 
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welstandscommissie 
 
 


 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Dronten 
Afdeling VHV 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN  Zwolle, 25 april 2018 
 
 
 
 
BETREFT : bouwen van 23 appartementen     
ADRES : Giekstraat 2   UW KENMERK : 2017-1211 
OPDRACHTGEVER : Junco BV  ADVIESKOSTEN : 936 
INLICHTINGEN : ing. J.S. Rühl  ONS KENMERK : R01955-2018 


    
 
Geacht college, 
 
Bovengenoemde aanvraag voor het bouwen van 23 appartementen is op 19 april 2018 voor 
advies binnengekomen bij de welstandscommissie. 
 
De commissie  heeft al eerder advies uitgebracht over dit plan op 21 maart 2018. 
 
BEOORDELINGSKADER  De commissie adviseert op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en het gebied ‘Dronten eerste schil - beeldbepalend ’  in de welstandsnota van de 
gemeente Dronten. 
 
BEVINDINGEN  In de gesloten noordgevel zijn extra ramen aangebracht die het beeld van de gevel 
voldoende verlevendigen. Tegelijkertijd is het metselwerk iets versoberd zonder afbreuk te doen 
aan het kenmerkende beeld van het streepmetselwerk.  
Het bijgevoegde inrichtingsplan is op deze schaal niet te beoordelen. In overleg met de architect 
wordt dat later nog aangeleverd.  
Tenslotte komen er ook zonnepanelen; deze zijn in aantal beperkt ten opzichte van het dakvlak 
en worden gecentreerd geplaatst; een verhoging van de dakrand zal niet nodig zijn. 
  
CONCLUSIE  De commissie concludeert dat het ingediende plan niet in strijd is met redelijke 
eisen van welstand. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
ir. A. Buijs, directeur 
Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teammanager 
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Déclaration des performances 
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1 
Unieke identificatiecode: 


Code d’identification unique: 
MAKZ Elementen: MAKZ + / CS12 / CS20 / CS28 / CS36 


   


 


 


2 


Artikelnummers: 


 


6000 tot 6999 


 


6000 à 6999 


 


Numéros d’article: 


 


 


 


 


3 


Beoogde gebruiken van het bouwproduct, 


overeenkomstig de toepasselijke 


geharmoniseerde technische specificatie, zoals 


door de fabrikant bepaald: 


 


Muren, kolommen en scheidingswanden van metselwerk 


Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie 


Usages prévus du produit de construction, 


conformément à la spécification technique 


harmonisée applicable, comme prévu par le 


fabricant: 


 


 


4 


Naam, geregistreerde handelsnaam of 


geregistreerd handelsmerk en contactadres van 


de fabrikant: 


MAKZ kalkzandsteen BV 


Mechanisatieweg 5 


4906AE Oosterhout 


Nederland 
Nom, raison sociale ou marque déposée et 


adresse de contact du fabrikant:  


 


 


5 


Naam en contactadres van de gemachtigde 


wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde 


taken bestrijkt: 


IKOB-BKB 


certificaatnummer: 0957 


Ringveste 1 


3992 DD Houten 
Le cas échéant, nom et adresse de contact du 


mandataire dont le mandat couvre les tâches 


visées à l’article 12, paragraphe 2: 


 


 


6 


Het systeem van de beoordeling en verificatie 


van de prestatiebestendigheid van het 


bouwproduct, vermeld in bijlage V: 


Systeem 2+ op basis van Categorie I in overeenstemming 


met EN 771-2 


 


System 2+ en base la Catégorie I conformément à EN 771-


2 


Le système d’evulation et de vérification de la 


constance de performances du produit de 


construction, conformément à l’annexe V: 


 


 


7 


Indien de prestatieverklaring betrekking heeft 


op een bouwproduct dat onder een 


geharmoniseerde norm valt: 


IKOB-BKB heeft de volgende taken uitgevoerd: 


De initiële inspectie, typebeproeving evenals het 


doorlopend toezicht, de beoordeling en de goedkeuring 


van de FPC en heeft het conformiteitscertificaat  0957-


CPD-0702 verstrekt. 


 


IKOB-BKB a réalisé les taches suivant: 


L’inspection initiale, les essais types et le controle continu 


du FPC et a délivré le certificat de conformité de FPC  


0957-CPD-0702. 


Dans le cas de la déclaration des performances 


concernant un produit de construction couvert 


par une norme harmonisée: 
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Verklaarde prestatie 


Performances déclarées 
MAKZ Elementen: MAKZ + / CS12 / CS20 / CS28 / CS36 


Afmetingen lengte 


Dimensions longeur 
Zie leveringsprogramma 


Afmetingen breedte 


Dimensions largeur 
Zie leveringsprogramma 


Afmetingen hoogte 


Dimensions hauteur 
Zie leveringsprogramma 


Vorm 


Forme 


Massief, rechthoekig 


Massiv, rectangulaire 


Toleranties klasse 


Tolérances classe 
T2 EN 771-2, tabel 1 


Lengte x breedte x hoogte 


Longeur x episseur x hauteur 
± 2 mm, ± 2 mm, ± 1 mm EN 771-2, tabel 1 


Gemiddelde genormaliseerde druksterkte 


Résistance à la compression normalisée moyenne 
≥ 12,0 N/mm² (CS12) 


≥ 20,0 N/mm² (CS20) 


≥ 28,0 N/mm² (CS28) 


≥ 36,0 N/mm² (CS36) 


EN 772-1 


Afschuifsterkte 


Résistance cisaillement 
≥ 0,30 N/mm² EN 998-2, bijlage C 


Bruto droge volumieke massa 


Masse volumique sèche brute 
1650-1850 kg/m³ 


2000-2400 kg/ m³  MAKZ+ 


EN 772-13 


Gedrag bij brand 


Réaction au feu 
Euroklasse A1 EN 13501-1 


Waterabsorptie 


Absorption d’eau 
NPD EN 772-11 


Waterdampdiffusiewaarde 


Perméabilité à la vapeur d’eau 
5 / 25 EN 1745 Tab A.2 


Warmtegeleidingscoëfficiënt 


Coefficient de concuctivité thermique 
≤ 0,75 W/mK EN 1745 Tab A.2 


Vorst-dooi bestandheid 


Rèsistance gel - dégel 
NPD EN 772-18 


9 


De prestaties van het in de punten 1 en 2 


omschreven product zijn conform de in punt 8 


aangegeven prestaties 


Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder 


de exclusieve verantwoordelijkheid van de in 


punt 4 vermelde fabrikant 


Getekend voor en namens de fabrikant door: 


G. Jansen 


directeur MAKZ kalkzandsteen BV 


 


30.6.2013 


 


Les performances du produit identifié aux points 


1 et 2 sont conformes aux performances 


déclarées indiquées au point 8. 


La présènte déclaration des performances est 


établiie sous le seule responsabilité du fabrikant 


indentifié aux pint 4. Signé par le fabrikant et en 


son nom par: 
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Gegevens bevoegd gezag


Referentienummer Datum ontvangst


Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens


Publiceerbare aanvraag/melding


Aanvraagnummer 3390345


Aanvraagnaam 23 wooneenheden a/d Giekstraat te Dronten


Uw referentiecode 239


Ingediend op 13-04-2018


Soort procedure Reguliere procedure


Projectomschrijving bouw van 23 (zorg)appartementen aan de Giekstraat te
Dronten


Opmerking EPC: definitieve keuze variant installatieconcept kan en
zal gemaakt worden zodra huurder al zijn wensen kenbaar
heeft gemaakt. Voor nu zijn de drie keuzeopties uitgewerkt
in aanvraag.


Gefaseerd Nee


Blokkerende onderdelen weglaten Nee


Kosten openbaar maken Nee


Bijlagen die later komen constructieberekeningen


Bijlagen n.v.t. of al bekend -


Bevoegd gezag


Naam: Gemeente Dronten


Bezoekadres: De Rede 1
8251 ER  DRONTEN


Postadres: Postbus 100
8250 AC  DRONTEN


Telefoonnummer: 0321 - 388 307


E-mailadres: gemeente@dronten.nl


Website: www.dronten.nl


Bereikbaar op: Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen


Aanvraaggegevens


Locatie van de werkzaamheden


Werkzaamheden en onderdelen


Woning bouwen


• Bouwen


Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Locatie


1 Kadastraal perceelnummer


Burgerlijke gemeente Dronten


Kadastrale gemeente Dronten


Kadastrale sectie A


Kadastraal perceelnummer 426


Bouwplannaam -


Bouwnummer -


Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?


Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bouwen


Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten


Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?


Ja
Nee


2 Woning


Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?


Ja
Nee


Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?


Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders


Om welk soort zorgwoning gaat
het?


Zelfstandige grondgebonden woning (individueel wonen)
Zelfstandige woning in woongebouw (individueel wonen)
Geclusterde grondgebonden woningen i.v.m. zorg
(individueel wonen)
Geclusterde woningen i.v.m. zorg in een woongebouw
(individueel wonen)
Groepswoning


Welke zorgvoorziening is aanwezig
in de woningen/wooneenheden?


Geen zorg/n.v.t.
Zorg op afspraak (thuiszorg)
Zorg op afroep (zorgpost in de buurt; via intercom)
24-uurs zorg (zorgverleners in huis)


3 De bouwwerkzaamheden


Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?


Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst


Eventuele toelichting -


Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?


Ja
Nee


4 Plaats van het bouwwerk


Waar gaat u bouwen? Terrein


5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk


Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee
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Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


1411


6 Bruto inhoud bouwwerk


Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?


4255


7 Oppervlakte bebouwd terrein


Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


717


8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken


Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?


Ja
Nee


Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?


Ja
Nee


9 Gebruik


Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


1318


Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


756


10 Huurwoningen


Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


0


Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


23
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11 Koopwoningen


Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


0


Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


0


12 Algemeen


Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?


Ja
Nee


13 Uiterlijk bouwwerk/welstand


Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt


Onderdelen Materiaal Kleur


Gevels


- Plint gebouw


- Gevelbekleding


- Borstweringen


- Voegwerk


Kozijnen


- Ramen


- Deuren


- Luiken


Dakgoten en boeidelen


Dakbedekking


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.


-


14 Mondeling toelichten


Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.


Ja
Nee







Datum aanvraag: 13 april 2018 Aanvraagnummer: 3390345 Pagina 1 van1


Formulierversie
2018.01 Bijlagen


Formele bijlagen


Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


239_BA-set_2017-12--
28_pdf


239_BA-set_201-
7-12-28.pdf


Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2018-04-13 In
behandeling


n_-_Kleur_en_materi-
aalstaat_22122017_pdf


Giekstr Dronten
- Kleur en
materiaalstaat
22122017.pdf


Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2018-04-13 In
behandeling


8029-02_EPC_MP-
G_Hoeve_Marant_Dront-
en_pdf


2018029-02 EPC
MPG Hoeve Marant
Dronten.pdf


Overige gegevens
veiligheid
Energiezuinigheid en
milieu


2018-04-13 In
behandeling


3_Brandoverslag_Hoe-
ve_Marant_Dronten_pdf


2018029-03
Brandoverslag Hoeve
Marant Dronten.pdf


Overige gegevens
veiligheid
Energiezuinigheid en
milieu


2018-04-13 In
behandeling


_brandcompartimente-
ring_BA_11--4-2018_pdf


Opmerkingen op de
brandcompartim-
entering BA
11-4-2018.pdf


Overige gegevens
veiligheid
Energiezuinigheid en
milieu


2018-04-13 In
behandeling


239_BA-set_2018-04--
13_pdf


239_BA-set_201-
8-04-13.pdf


Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken


2018-04-13 In
behandeling
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Bouwbesluit Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
-product in toepassing
Periodieke controle


SKG.0983.0447.03.NL


uitgegeven: 23-05-2013
geldig tot: 01-03-2018


vervangt: SKG.0983.0447.02.NL
uitgegeven: 01-03-2013


Certificaathouder
Themans Hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT  Deventer
T : +31 (0)570 662 580
F : +31 (0)570 668 589
E : info@themans.nl
I : www.themans.nl


Themans Hang- en sluitwerk 
BV
Hang- en sluitwerk


Verklaring van SKG
Dit productcertificaat is op basis van BRL 3104: 21-08-2012 afgegeven conform het SKG Reglement
attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.


SKG verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het voor of door de certificaathouder
vervaardigde hang- en sluitwerkproduct bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde
technische specificatie(s), mits: 


 het hang- en sluitwerkproduct voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit
productcertificaat;


 in het hang- en sluitwerkproduct het SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar is
aangebracht.


SKG verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande het hang- en sluitwerkproduct in zijn
toepassingen voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze
kwaliteitsverklaring. 


Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht
van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw“ op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.


Voor SKG


ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager


Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.


De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit document nog 


geldig is. 


Dit certificaat bestaat uit 6 bladzijden en 1 bijlage met het productenoverzicht.
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IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd 


door deze onuitwisbaar te voorzien van een logo van de 
certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken 
van SKG, bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, 
voorzien van het aantal sterren behorend bij de betreffende 
inbraakwerendheidsklasse. Zie het voorbeeld hiernaast.


Identificatie op producten


LOGO


certificaat-


houder                                         of                        of


En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):
Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, 
hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het
product behorende unieke artikelnummer vermeld. Hierbij is het 
KOMO®-merkteken aangebracht. Zie het voorbeeld hiernaast.


Themans Hang- en sluitwerk BV
SKG-certificaatnummer: SKG.0983.0447


SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES


BOUWBESLUITINGANG


Afd. nr. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Minimum prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring


Opmerking i.v.m. toepassing


2.15 Inbraakwerendheid Het gevelelement (inclusief het 
aangebrachte hang- en sluitwerk) 
voldoet minimaal aan weerstandsklasse 
2 van NEN 5096


Minimaal weerstandsklasse 2 van NEN 
5096


Gevelelementen waarvan aangetoond is 
dat deze voldoen aan weerstandsklasse 2 
van NEN 5096 behalen deze prestaties 
met de producten die gecertificeerd zijn 
onder deze BRL 3104. Een erkende 
kwaliteitsverklaring of een KOMO attest 
ten aanzien van het gevelelement geldt 
hiermee als afdoende bewijs. 


2.15 Inbraakwerendheid Afgeleide eisen:
volgens Hoofdstuk 4 van NEN 5096 vereist voor indeling in een klasse volgens NEN 5096


Inbraakwerendheidsklasse *, ** of *** 
conform NEN 5089


Minimaal klasse 1 ster


Corrosiewerendheid conform NEN 5089


bepaald volgens NEN-EN 1906


bepaald volgens NEN-EN 1935


bepaald volgens NEN-EN 12209


bepaald volgens NEN-EN 1303


bepaald volgens NEN-EN 1670 


Afhankelijk van de productsoort:


grade 3


grade 3


grade C


grade A


grade 3


beslag


scharnieren


sloten


cilinders


overige producten


Gebruiksduurzaamheid conform 
NEN 5089


bepaald volgens NEN-EN 1303


bepaald volgens NEN-EN 1906


bepaald volgens NEN-EN 1935


bepaald volgens NEN-EN 12209


fabrikant eigen verklaring


Afhankelijk van de productsoort:


grade 6


grade 2


geschiktheid op vleugelgewicht en 
frequentie
grade C


10.000 bedieningen


cilinders


beslag


scharnieren


sloten


vergrendelingen


Afsluitbaarheid Afhankelijk van de productsoort afsluitbaar 
met een uitneembare sleutel


Geen beperking in de toepassing


Indien niet afsluitbaar:
-niet manipuleerbaar en
-beperkt toepasbaar


Afhankelijk van de productsoort voldoet 
deze aan bijlage 1 van NEN 5096.
Waarschuwing inzake beperkte toepassing


Toegepast in gevelelementen zonder glas 
of voorzien van inbraakwerende beglazing
(volgens NEN-EN 356, voor klasse zie 
tabel 1 van NEN 5096)


PRODUCTSOORTEN
Dit KOMO productcertificaat op het produceren en leveren van hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen is van toepassing op de
volgende productsoorten:


Productsoort Onderdeel van dit KOMO 
productcertificaat


Aansluiting met het 
Bouwbesluit


CE


01 enkelvoudig slot ja ja J Indien volgens EN 179, EN 1125 of EN 12209, voor vlucht- of branddeuren


02 meerpuntsslot ja ja J Indien volgens EN 179 of EN 1125, voor vlucht- of branddeuren


03 enkelvoudige grendel nee ja N


04 meerpuntsvergrendeling ja ja N


05 cilinder ja ja N


06 inbraakwerend beslag ja ja N


07 scharnier ja ja J Indien volgens EN 1935, voor vlucht- of branddeuren


08 naadbeveiliger nee ja N


09 barrièrevoorziening nee ja N


10 hangslot nee nee N


11 raamkruk nee ja N


12 schootvanger ja ja J In combinatie met sloten


Voor het actuele overzicht en nadere specificaties van de producten die onder dit KOMO productcertificaat vallen, zie: www.sterrenwijzer.nl
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE


1.1 Onderwerp
Fabrieksmatig vervaardigde hang- en sluitwerkproducten met toebehoren, bestemd voor toepassing in dak- en gevelelementen in
bouwwerken. 


1.2 Sloten en meerpuntssloten
Sloten zijn bedoeld voor het afsluiten van deuren van buiten af en bestaan uit een samenstelling van metalen en (voor minder
essentiële delen) kunststof constructieonderdelen en komen voor in enkelvoudige of meerpunts uitvoering. De metalen
nachtschoten van sloten kennen een haak, blok of penuitvoering. Sloten worden al of niet voorzien van een metalen of kunststof
dagschoot en zijn zodanig geconstrueerd dat ze geschikt zijn voor zowel bediening van buiten af als van binnen uit. Sloten kunnen
in een opbouw- (bedoeld voor montage op het binnenblad van de deur) als insteekconstructie (bedoeld voor montage in de kopkant
van een deur) worden uitgevoerd.


Sloten kunnen voorzien zijn van een geïntegreerde codedrager, of van een opnamemogelijkheid voor een separate codedrager
(veelal aangeduid als cilinder). Sloten worden geleverd inclusief voorzieningen voor het opnemen van de schoten, danwel wordt (in
de montage-instructie) verwezen naar specifiek benoemde schootvangers. Sloten met een vluchtfunctie zijn zodanig geconstrueerd
dat met één beweging de nachtschoot kan worden ingetrokken.


Sloten zijn opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat tegen corrosie beschermd.


1.3 Enkelvoudige en meerpuntsvergrendelingen
Vergrendelingen zijn bedoeld voor het afsluiten van ramen en/of deuren van binnen uit. Vergrendelingen bestaan uit een
samenstelling van metalen en (voor minder essentiële delen) kunststof constructieonderdelen en komen voor in enkelvoudige of
meerpunts uitvoering. De metalen schoten van vergrendelingen kennen een haak, blok of penuitvoering.
Vergrendelingen zijn zodanig geconstrueerd dat ze alleen geschikt zijn voor bediening van binnen uit en kunnen in een opbouw-
(bedoeld voor montage op het binnenblad van een raam of deur) als insteekconstructie (bedoeld voor montage in de kopkant van
een raam of deur) worden uitgevoerd.


Vergrendelingen zijn met een sleutel afsluitbaar, beperkt afsluitbaar of niet-afsluitbaar. Afsluitbare vergrendelingen zijn veelal
voorzien zijn van een geïntegreerde codedrager. Vergrendelingen worden geleverd inclusief voorzieningen voor het opnemen van
de schoten. Vergrendelingen met een vluchtfunctie zijn zodanig geconstrueerd dat met één beweging de nachtschoot kan worden
ingetrokken. 


Vergrendelingen zijn opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat tegen corrosie beschermd.


1.4 Cilinders
Cilinders bestaan uit een samenstelling van metalen en (voor minder essentiële delen) kunststof constructieonderdelen en een
bijbehorende codedrager (sleutel). Cilinders zijn zodanig geconstrueerd dat ze alleen bedienbaar zijn met de bijbehorende
codedrager. Cilinders kunnen zowel in enkele (halve), dubbele (hele) als knopcilinder worden uitgevoerd. 


Cilinders zijn opgebouwd uit metalen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat tegen corrosie beschermd.


1.5 Beslag
Onder beslag wordt verstaan een voorziening ter bescherming van de cilinder tegen aanvallen van buitenaf en bestaat in het
algemeen uit een buitenplaat en een binnenplaat, verbonden door schroeven die door het deurblad heen steken. Beslag bestaat uit
een samenstelling van metalen en (voor minder essentiële delen) kunststof constructieonderdelen. Beslag is voorzien van een
uitsparing voor de cilinder. Indien deze cilinder niet nader wordt beschermd is de sparing t.b.v. de cilinder zodanig gemaatvoerd dat
deze nooit meer kan bedragen dan 1mm groter dan de nominale maat. Beslag kan voorzien zijn van een aanvullende voorziening
om de cilinder extra te beschermen; met name tegen een aanval van kerntrekken. Beslag kan geleverd worden inclusief vaste
knoppen en/of duwers of voorzieningen voor het bedienen van de dagschoot (krukken). 


Beslag is opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat tegen corrosie beschermd.


1.6 Scharnieren
Scharnieren zijn bedoeld voor het afhangen van dak- en gevelelementen en bestaan uit een samenstelling van metalen en (voor
minder essentiële delen) kunststof constructieonderdelen. Scharnieren komen voor in blad- of paumelle uitvoering, zowel gelagerd
als ongelagerd. Scharnieren kunnen in een opbouw- (bedoeld voor montage op het blad van de deur en op het aanzichtvlak van het
kozijn) als insteekconstructie (bedoeld voor montage in de draainaad) worden uitgevoerd of combinaties hiervan. 


Scharnieren zijn opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat tegen corrosie beschermd.


1.7 Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen
Naadbeveiligers zijn bedoeld voor het aanvullend beveiligen van de hang- of sluitnaad en bestaan uit een samenstelling van
metalen en (voor minder essentiële delen) kunststof constructieonderdelen. Barrièrevoorzieningen zijn bedoeld voor het aanvullend
beveiligen van klepramen en dergelijke producten. Beide productcategorieën worden (vrijwel) uitsluitend gebruikt voor de
beveiliging van bestaande woningen.


Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen zijn opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat tegen
corrosie beschermd.


1.8 Hangsloten
Hangsloten zijn bedoeld voor het aanvullend afsluiten van dak- en gevelelementen en meer in het algemeen voor het beveiligen van
alle denkbare voorwerpen. Hangsloten bestaan uit een samenstelling van metalen en (voor minder essentiële delen) kunststof
constructieonderdelen. De toepassing van hangsloten op dak- en gevelelementen van woningen in het kader van het Bouwbesluit is
ongebruikelijk.
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Hangsloten kunnen voorzien zijn van een geïntegreerde codedrager, of van een opnamemogelijkheid voor een separate
codedrager (veelal aangeduid als cilinder). Hangsloten kunnen geleverd worden inclusief bijbehorende sluitplaten (overvallen);
veelal voor specifieke toepassingen. Hangsloten zijn opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie danwel adequaat
tegen corrosie beschermd.


1.9 Diversen
Producten die een bijdrage kunnen leveren aan de inbraakwerendheid van dak- en gevelelementen en die niet vallen onder de
hierboven genoemde categorieën, vallen onder de groep diversen. Van dergelijke producten zijn de eisen en beproevingsmethoden
vastgesteld door het College van Deskundigen van Veilige en Inbraakwerende producten van SKG.


1.10 Levering en montagevoorschrift
Het hang- en sluitwerkproduct is voorzien van een duidelijk montagevoorschrift, opgesteld in de Nederlandse taal. Het
montagevoorschrift beschrijft of bevat, voor zover van toepassing, de volgende aspecten:
a. Een complete set (standaard-) montagedetails;
b. De maatvoering van sparingen waarin hang- en sluitwerkproducten eventueel ingelaten moeten worden;
c. Een specificatie van alle toe te passen bevestigingsmiddelen;
d. Boormallen met een duidelijke gebruiksinstructie;
e. De randvoorwaarden die de gebruiker in acht moet nemen om te komen tot een volwaardig (inbraakwerend) eindproduct (bv. de


combinatie met andere producten of -in het geval van samengesteld beslag- de toepassingsmatrix);
f. Een onderhoudsvoorschrift (smeren, oliën) met een specificatie van te gebruiken middelen;
g. Eventuele beperkingen ten aanzien van de geldigheid of toepasbaarheid (bv. bij niet-afsluitbare producten);
h. Aanwijzingen voor de keuze van een juiste aansturing c.q. bediening (bv. bij elektrisch hang- en sluitwerk of het vermelden van 


meertoerscilinderbediening, krukvergrendeling, enz.);
i. Alles wat verder nog noodzakelijk wordt geacht voor een correcte montage en juist onderhoud.


Voorbeelden hiervan zijn:
- het niet door het slot boren bij het aanbrengen van gaten voor het inbraakwerend beslag;
- het verwijderen van (hout)spanen alvorens het slot te plaatsen;
- het van (grond-)verf voorzien van sparingen.


Producten die zijn bedoeld voor de consumentenmarkt (doe-het-zelf) moeten elk afzonderlijk worden geleverd met een
montagevoorschrift. Bij producten voor de professionele markt volstaat een enkelvoudige instructie voor de specifieke afnemer.


2. PRESTATIES IN RELATIE TOT HET BOUWBESLUIT


2.1 Prestaties uit oogpunt van veiligheid


INBRAAKWERENDHEID; BB-Afd. 2.15


2.1.1 Inbraakwerendheid; BB-art. 2.130
Dak- en gevelelementen waarin een product overeenkomstig dit productcertificaat wordt gemonteerd overeenkomstig
verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoen minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits de dak- en gevelelementen minimaal
voldoen aan de technische specificatie van het referentie gevelelement volgens NEN 5089.
Opmerking 1: Een erkende kwaliteitsverklaring of een SKG-KOMO attest geldt als afdoende bewijs om de inbraakwerendheid van


een dak- en gevelelement aan te tonen.
Opmerking 2: Geldt alleen voor productsoorten waarvan in de tabel op blad 2 Productsoorten, is aangegeven dat er een relatie is


met het Bouwbesluit.


2.2 Prestaties ten aanzien van afgeleide eisen uit NEN 5096


2.2.1 Afsluitbaarheid volgens NEN 5096 par. 5.2.2
Sloten en vergrendelingen die niet afsluitbaar zijn, zijn bestand tegen een beproeving volgens bijlage I van NEN 5096. 


2.2.2 Corrosiebestendigheid volgens NEN 5096 par 5.2.3
Hang- en sluitwerkproducten voldoen voor corrosievastheid en gebruiksduurzaamheid aan de eisen volgens NEN 5089.


2.2.3 Eisen aan cilinders volgens NEN 5096 par. 5.2.4
Cilinders voldoen voor weerstandsklasse 2 van NEN 5096 minimaal aan de klasse 2-ster van NEN 5089.


3. OVERIGE PRESTATIE-EISEN OP GROND VAN BRL 3104 


3.1 Prestatie ten aanzien van inbraakwerendheid


3.1.1 Inbraakwerendheid in de bestaande bouw
Een dak- of gevelelement, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een product overeenkomstig dit KOMO
productcertificaat wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - Bestaande bouw, resp. Nationale beveiligingsrichtlijn (NBR) - Bestaande bouw, mits het
dak- of gevelelement voor de overige aspecten voldoet aan bij de richtlijnen behorend bij PKVW, resp. NBR.
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3.1.2 Sloten en meerpuntssloten
Hoofd- en bijzetsloten volgens inbraakwerendheidsklasse 1-ster, 2-ster of 3-ster leveren de in onderstaande tabel genoemde
prestaties. Voor de in de tabel genoemde manuele beproeving zijn hoofd- en bijzetsloten hetzij per paar (1-ster) hetzij zelfstandig (2
- of 3-ster) beproefd. De manuele beproeving is uitgevoerd op een combinatie van het slot en de bijgeleverde of voorgeschreven
(oplossing voor de) schootvanger.


Enkelvoudige hoofdsloten en schootvangers


Prestatie 1-ster 2-ster 3-ster


* ** ***


Inbraakwerendheid volgens NEN-EN 12209 3 3 4


Type sleutelbediening en sluiting volgens NEN-EN 12209 A, B, D, E, G en H


Sleutelidentificatie-eis (klaviersloten) volgens NEN-EN 12209 B B D


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A
niet zelfstandig


3/A 5/B


Meerpuntssloten en schootvangers


Prestatie 2-ster 3-ster


** ***


Type sleutelbediening en sluiting volgens NEN-EN 12209 A, B, C, D, E, F, G en H


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A 5/B


3.1.3 Vergrendelingen
Vergrendelingen volgens inbraakwerendheidsklasse 1-ster, 2-ster of 3-ster leveren de in onderstaande tabel genoemde prestaties.
Voor de in de tabel genoemde manuele beproeving zijn vergrendelingen hetzij per paar (1-ster) hetzij zelfstandig (2- of 3-ster)
beproefd. De manuele beproeving is uitgevoerd op een combinatie van het slot en de bijgeleverde of voorgeschreven (oplossing
voor de) schootvanger.


Enkelvoudige vergrendelingen en schootvangers


Prestatie 1-ster 2-ster 3-ster


* ** ***


Bedieningsgreep bestand tegen forceren volgens par. 5.2.7.1 van NEN 5089 35 Nm 35 Nm 100 Nm


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A
niet zelfstandig


3/A 5/B


Meerpuntsvergrendelingen (w.o. draaivalbeslag)


Prestatie 2-ster 3-ster


** ***


Bedieningsgreep bestand tegen forceren volgens par. 5.2.7.1 van NEN 5089 35 Nm 100 Nm


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A 5/B


3.1.4 Cilinders
Cilinders volgens inbraakwerendheidsklasse 2-ster of 3-ster leveren de in onderstaande tabel genoemde prestaties.


Prestatie 2-ster 3-ster


** ***


Sleutelgerelateerde veiligheid volgens NEN-EN 1303 4 6


Inbraakwerendheid volgens NEN-EN 1303 digit 7 1a) 2


Permutatie is niet reconstrueerbaar vanuit de uiterste stand van de
blokkeerelementen


ja ja


Aantal in de uiterste stand blokkerende mechanische blokkeerelementen ≥ 3 ≥ 3


Bestand tegen manipuleren, puntenwaardering volgens tabel 7 van NEN 5089 ≥ 20 ≥ 30


a) De weerstand tegen cilindertrekken ≥ 7 kN (volgens NEN 5089)


3.1.5 Beslag
Beslag volgens inbraakwerendheidsklasse 2-ster of 3-ster levert de in onderstaande tabel genoemde prestaties.


Prestatie 2-ster 3-ster


** ***


Security grade volgens NEN-EN 1906 1 1


Sparing t.b.v. cilinder ≤ 1mm groter dan nominale maten van cilinder ja ja


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A 5/B


3.1.6 Scharnieren (set)
Scharnieren volgens inbraakwerendheidsklasse 2-ster of 3-ster leveren de in onderstaande tabel genoemde prestaties. Voor de in
de tabel genoemde manuele beproeving zijn de scharnieren als set beproefd en zijn dus ook als set gecertificeerd.


Prestatie 2-ster 3-ster


** ***


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A 5/B


3.1.7 Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen
Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen volgens inbraakwerendheidsklasse 1-ster, 2-ster of 3-ster leveren de in onderstaande
tabellen genoemde prestaties.


Naadbeveiligers


Prestatie 1-ster


*


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A
niet zelfstandig
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Barrièrevoorzieningen


Prestatie 2-ster 3-ster


** ***


Manuele beproeving volgens NEN 5089 (weerstandtijd in min. / tool set) 3/A 5/B


3.2 Prestatie ten aanzien van een specifieke functie


3.2.1 Sloten
Noodopeners en paniekopeners waarin sloten met een vluchtfunctie worden toegepast voldoen aan eisen van respectievelijk NEN-
EN 179 en NEN-EN 1125. Omdat dergelijke sloten per definitie niet afsluitbaar mogen zijn, vervalt de eis van afsluitbaarheid en
wordt de specifieke vluchtfunctie aangeduid door aan het inbraakwerendheidsmerkteken een verklarend symbool toe te voegen.


3.2.2 Vergrendelingen
Noodopeners en paniekopeners waarin vergrendelingen met een vluchtfunctie worden toegepast voldoen aan eisen van
respectievelijk NEN-EN 179 en NEN-EN 1125. Omdat dergelijke vergrendelingen per definitie niet afsluitbaar mogen zijn, vervalt de
eis van afsluitbaarheid en wordt de specifieke vluchtfunctie aangeduid door aan het inbraakwerendheidsmerkteken een verklarend
symbool toe te voegen.


3.2.3 Cilinders
De meenemer van een profielcilinder steekt, op het moment dat de sleutel wordt uitgenomen, buiten de cilinder.


3.2.4 Beslag
In het toepassings- of montagevoorschrift is aangegeven voor welke deurdikten het beslag is bedoeld, welke dikte het beslag heeft
en dat een cilinder niet meer dan 3 mm buiten het buitenschild mag uitsteken. Indien beslag is voorzien van een
cilinderkerntrekbeveiliging, dan voldoet deze aan de eisen van A.2.2.5 van NEN-EN 1906, waarbij voor de
inbraakwerendheidsklassen geldt: 2-ster is ‘grade 2’ en 3-ster is ‘grade 3’.


3.2.5 Scharnieren
Geen.


3.2.6 Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen
Geen.


3.3 Prestatie ten aanzien van corrosiewerendheid en duurzaamheid
3.3.1 Sloten


Sloten voldoen aan ‘grade C’ voor corrosievastheid volgens NEN-EN 12209.
Sloten voldoen aan ‘grade C’ voor duurzaamheid volgens NEN-EN 12209.


3.3.2 Vergrendelingen
Vergrendelingen voldoen aan ‘grade 3’ voor corrosievastheid volgens NEN-EN 1670. Na de beproeving functioneert de
vergrendeling nog.


3.3.3 Cilinders
Cilinders voldoen aan ‘grade A’ voor corrosievastheid volgens NEN-EN 1303.
Cilinders voldoen aan ‘grade 6’ voor duurzaamheid volgens NEN-EN 1303.


3.3.4 Beslag
Delen van beslag, die gebruikelijk worden blootgesteld aan het buitenmilieu voldoen aan ‘grade 4’ voor corrosievastheid volgens
NEN-EN 1906. Overige delen voldoen aan ‘grade 2’ voor corrosievastheid volgens NEN-EN 1906. Na de beproeving op
corrosievastheid is op delen, die in gemonteerde toestand van het beslag zichtbaar blijven, geen corrosie zichtbaar. Inbraakwerend
beslag voldoet aan ‘grade 6’ voor duurzaamheid volgens NEN-EN 1906.


3.3.5 Scharnieren
Scharnieren voldoen aan ‘grade 3’ voor corrosievastheid volgens NEN-EN 1935. 
Scharnieren voldoen t.a.v. duurzaamheid in combinatie met vleugelgewicht aan een benoemde klasse volgens NEN-EN 1935.


3.3.6 Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen
Naadbeveiligers en barrièrevoorzieningen voldoen aan grade 3 voor corrosievastheid volgens NEN-EN 1670.


WENKEN VOOR DE AFNEMER
1. Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat 


geleverd hang- en sluitwerk of:
 geleverd is wat is overeengekomen;


 het teken c.q. logo van de certificaathouder 
tezamen met het merkteken van SKG onuitwisbaar 
op het product is aangebracht;


 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of 
gebreken vertonen als gevolg van transport en 
dergelijke.


2. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg 
hiertoe de website van SKG: www.skg.nl.


3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op 
grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring 
overgaat, neem dan contact op met:
1e Themans Hang- en sluitwerk BV;


en zonodig met:
2e SKG
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Naam van het product 
Product name 
 
 


Calduran kalkzandsteen 


 
 
 


0957 
Calduran Kalkzandsteen bv 


Postbus 97 
NL-3840 AB Harderwijk 


 
06 
 


0957-CPD-0601 0957-CPD-0602 0957-CPD-0603 


EN 771-2 
Categorie I, kalkzandsteen stenen, blokken en elementen voor in dragende en niet-dragende wanden in  
binnentoepassing. 
Category I, calcium silicate masonry units for internal use in elements subject to structural and non-structural requirements. 
 
Afmetingen en configuratie 
Dimensions en configuration 


Volgens assortimentsoverzicht en productbladen NEN-EN 771-2 
NEN-EN 772-9 
NEN-EN 772-16 


Gemiddelde druksterkte 
Mean compressive strength  


CS  8, 12, 16, 20 of 36 N/mm2 NEN-EN 772-1 


Hechtschuifsterkte 
Initial shear strength  


Metselmortel ≥ 0,15 N/mm2 
Lijmmortel ≥ 0,30  N/mm2 


NEN-EN 998-2 
annex C 


Gedrag bij brand 
Reaction to fire  


A1 NEN-EN 771-2 
art. 5.9 


Waterabsorptie 
Water absorption  


Geen waarde gedeclareerd 
NPD (No Performance Determined) 


 


Waterdampdiffusiecoëfficiënt 
Water vapour permeability  


- Kalkzandsteen: 12 


- Maxolite blokken: 10 
- Hoogbouwelementen: 15 


NEN-EN 1745, 
tabel A.2 


Bruto volumieke massa 
Gross dry density  
 


-  Lijmblokken, elementen: 1725-1950 kg/m3 
-  Kimblokken: 1500 -1950 kg/m3 


-  Lijmblokken met een breedte van 67 mm:  
1675-1900 kg/m3 


-  Stenen, metselblokken en vellingblokken:  
1675-1900 kg/m3 


-  Maxolite blokken: 950 - 1200 kg/m3 
-  Hoogbouwelementen: 2170 – 2350 kg/m3 


NEN-EN 772-9 
NEN-EN 772-13 


Warmtegeleidingscoëfficiënt  
P  = 90% 
Thermal conductivity  


- Kalkzandsteen: 0,86 


- Maxolite blokken: 0,67 
- Hoogbouwelement: 1,37 


NEN-EN 1745, 
tabel A.2 


Toleranties 
Dimensional tolerances 


- Categorie TLM 
  Category TLM 
- Vlakheid van de voegzijden  Geen waarde gedeclareerd 
  Flatness of bed faces  NPD (No Performance Determined) 


 - Planparallelliteit van de voegzijde  Geen waarde gedeclareerd 
  Plane parallelism of bed faces  NPD (No Performance Determined) 


Vorst-dooi weerstand 
Durability against freeze-thaw 


Geen waarde gedeclareerd 
NPD (No Performance Determined) 


CE-productinformatieblad  Calduran kalkzandsteen          1 januari 2006 
CE-conformity marking 
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Producttype: Betonson PLUS Ribbenvloer


Beoogd gebruik:                Vloerconstructie


Controle systeem: 2+


Dit is een CE Prestatieverklaring gebaseerd op EU-verordening Nr. 305/2011”Construction Products 


Regulation” (CPR). Op de achterzijde staan de waarden voor de Declarations Of Performence (DOP)    


voor het product  Betonson PLUS Ribbenvloer vermeld. Deze declaraties zijn gebaseerd op de 


Europese geharmoniseerde norm voor breedplaatvloer NEN EN 13224


KIWA Certificatie en Keuringen, met certificaatnummer 0620, is de certificerende organisatie en heeft 


de volgende taken uitgevoerd:


- Initiële inspectie  van de productie-installatie;


- Initiële inspectie van productiecontrole in de fabriek;


- Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek


Voor de productielocatie Kampen is het volgende certificaat afgegeven: 0620 - CPR - 44460 / 01


Gouda, 23.07.2014


Alexander van Tintelen


Algemeen directeur


IJsseldelta I B.V.


Handelend onder de naam Betonson


Meridiaan 2


2801 DA  Gouda


Tel.: +31(0)499 486486


www.betonson.nl


Productielocatie


Locatie Kampen


Haatlanderdijk 47


8263 AP Kampen


Tel.: +31(0)383 395222


Prestatie Verklaring


DoP nr: 02.13







Gedeclareerde eigenschappen en prestaties volgens NEN-EN 13224: 2011.


Unieke identificatie:


Vooraf vervaardigde ribbenvloeren volgens op projectniveau door de opdrachtgever


goedgekeurde documenten.


Aanduiding:


Elk vloerelement is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek


elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde


documenten.


Essentiële kenmerken Prestaties Artikel


Druksterkte beton
Per element bepaald in project


documenten
NEN-EN 13224 artikel 4.1


Wapeningsstaal


Voorspanstaal


B500


FeP1860


NEN-EN 13224 artikel 4.1


NEN-EN 13224 artikel 4.1


Mechanische sterkte
Per element bepaald in project


documenten
NEN-EN 13224 artikel 4.3.3


Sterkte bij brand
Per element bepaald in project


documenten
NEN-EN 13224 artikel 4.3.4


Geluidisolatie NPD NEN-EN 13224 artikel 4.3.5


Duurzaamheid tegen


corrosie


Per element bepaald in project


documenten
NEN-EN 13224 artikel 4.3.7


Detaillering
Conform NEN-EN 13224 en de per


project op te stellen documenten


NEN-EN 13224 artikel 4.3.1


en hoofdstuk 8


Verklaring is opgesteld volgens methode 3b  in Annex ZA van NEN-EN 13224


De vloerplaten zijn voorzien van een label met de vereiste CE kenmerken.
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1. Inleiding 
Voor het project Hoeve Marant te Dronten is voor twee situaties de brandoverslag berekend ten 
behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. 


1.1  Project 
Het project bestaat uit een woonzorggebouw over twee bouwlagen. De concepttekeningen voor de 
aanvraag Omgevingsvergunning zijn gereed (21-11-2017).  
De exacte gebruiksfunctie (bouwbesluit-functie) is wonen met 24-zorg (doelgroep dementerenden 
ouderen). 
 


1.2 Toetsingskader 
Het plan is getoetst aan: 


 Het Bouwbesluit 2012, inclusief de laatste wijzigingen, voor nieuwbouw. 


1.3 Tekeningen gebruikt 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen: 


 Plattegronden, doorsnedes, aanzichten en details door Bureau CK ontwerp + bouwkunde van 
05-04-2018 
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2. Brandoverslag 
 


2.1  Eisen 
In de afdelingen 2.10 en 2.11, evenals in artikel 2.107 van afdeling 2.12 worden eveneens eisen  
gegeven ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). De voor dit 
project relevante eisen zijn onderstaand samengevat. 
 
Tussen (sub)brandcompartimenten onderling dient de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag (WBDBO) ten minste 60 minuten te bedragen. 
 
De vereiste weerstand tegen brandoverslag wordt gehaald indien de maximale waarde van de totale 
warmtestralingsflux niet groter is dan 15,0 kW/m². 
 


2.2  Bepalingsmethode 
Voor de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag (WBO) wordt in het Bouwbesluit verwezen 
naar NEN 6068+C1: ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
ruimten’ (2011 > rekenhart voldoet ook aan 2016).  
 
De berekeningen ter bepaling van de weerstand tegen brandoverslag zijn conform deze norm 
gemaakt en zijn uitgevoerd met het computerprogramma BRANDO 2, dat is ontwikkeld door 
Bris/Bink  
 
Op basis van de aangeleverde tekeningen is een computersimulatiemodel gemaakt van de 2e en 3e 
verdieping. 
 
In basis geldt dat de gevelopeningen van het gebouw als niet brandwerend zijn beschouwd.  
Omdat er in geval van een volledig ontwikkelde brand vanuit mag worden gegaan dat alle niet 
brandwerend uitgevoerde gevelopeningen in het brandcompartiment zullen bezwijken, zijn in het 
rekenmodel alle ramen gekoppeld aan de actieve brandruimte.  
 
Iedere woning is een brandruimte.  
De vuurbelasting is gelijk aan de vereiste WBO en bedraagt 60 kg vurenhoutequivalent per m². 
 
Omdat het gebouw lager is dan 20 meter, mag er conform NEN 6068 wel gerekend worden met een 
gereduceerde brand. 
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2.3  Maatgevende situaties 
De twee volgende maatgevende ruimten in het gebouw zijn beoordeeld:  


 Situatie 1: Tussen woningen onderling boven elkaar. 
 Situatie 2: Tussen de woonkamer en de bovenliggende woningen.   


 


2.4  Resultaten 
In bijlage I zijn de berekeningsresultaten weergegeven.  
De volgende resultaten zijn berekend: 


 Situatie 1: Tussen woningen onderling boven elkaar:   14,8 kW/m2 
 Situatie 2: Tussen de woonkamer en de bovenliggende woningen:   9,2 kW/m2 


 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat brandoverslag niet plaatsvindt. 
 


Opsteller:     
Blonk Advies B.V.    


       
Ir. G.A.M. Blonk      
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Bijlage I: Brandoverslagberekeningen  
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1. Inleiding 
Voor het project Hoeve Marant te Dronten is de energieprestatie en de milieuprestatie berekend ten 
behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. 


1.1  Project 
Het project bestaat uit een woonzorggebouw over twee bouwlagen. De concepttekeningen voor de 
aanvraag Omgevingsvergunning zijn gereed (21-11-2017).  
De exacte gebruiksfunctie (bouwbesluit-functie) is wonen met 24-zorg (doelgroep dementerenden 
ouderen). 
 


1.2 Toetsingskader 
Het plan is getoetst aan: 


 Het Bouwbesluit 2012, inclusief de laatste wijzigingen, voor nieuwbouw. 


1.3 Tekeningen gebruikt 


Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen: 


 Plattegronden, doorsnedes, aanzichten en details door Bureau CK ontwerp + bouwkunde van 
05-04-2018 
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2. Milieuprestatiecoëfficiënt woongebouw (MPG) 
 


2.1  Eisen 
Per 1 januari 2018 worden eisen gesteld aan de milieuprestatie van een woongebouw (MPG) of een 
kantoorfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2. De schaduwprijs van een gebouw 
(woonfunctie of kantoor > 100 m2) dient maximaal 1 te bedragen.  
 
De schaduwprijs is een wetenschappelijke weging die de prijs bepaald voor de handelingen die 
gedaan moeten worden om het negatieve effect van het gebouw op het milieu op te lossen.  
 
Doel van het Bouwbesluit artikel is om de belasting van het milieu door de toegepaste materialen te 
beperken. 
 


2.2  Bepalingsmethode 
Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is bedoeld de 
berekeningswijze voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken van 
november 2014 met inbegrip van het wijzigingsblad 'Overgang naar ecoinvent versie 3.3' van 1 juni 
2017 en het wijzigingsblad ‘Aanwijzing welke constructies en installaties er in beschouwing moeten 
worden genomen bij het bepalen van de milieuprestatie van een gebruiksfunctie’ van 1 augustus 
2017.  
 
Als rekenprogramma is gebruik gemaakt van de DGBC Materialentool 3.20. Als milieudatabase is 
gebruik gemaakt van versie 2.0. 
 


2.3  Uitgangspunten voor de berekening 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de tekeningen van de architect. De indeling van de 
MPG-berekening is als volgt: 


1. Fundering 
Onder fundering wordt de funderingsmethode (funderingsbalken) gerekend en de vloer van 
de begane grond is een systeemvloer inclusief isolatie. 


2. Gevels 
De gevel bestaat uit kalkzandsteen, isolatie en metselwerk. De ramen en kozijnen zijn van 
hout, net als de buitendeuren (inclusief kozijn), multiplex vensterbanken, HSB-panelen in de 
kozijnen. 


3. Binnenwanden 
Bij het onderdeel binnenwanden worden ook de deuren (binnendeuren, meterkastdeuren, 
inclusief kozijn) berekend. Het spuitpleisterwerk wordt niet tot de binnenwanden gerekend.  


4. Vloeren 
Voor de vloer van de verdieping zijn de breedplaatvloer en afwerking d.m.v. een zwevende 
dekvloer berekend.  


5. Daken 
Het dak is inclusief dakafwerking, HWA en isolatie. De isolatie bestaat uit EPS en als 
afwerking een EPDM-laag. 


6. Installaties 
Onder de installaties worden leidingen/rioleringen, ventilatiesysteem en de PV-cellen 
gerekend.  


7. Inrichting 
Onder de inrichting worden de algemene trappen (inclusief het hekwerk en leuningen), lift, 
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sanitair, spuitpleisterwerk, wand- en vloertegels van zowel de sanitaire ruimtes als de 
algemene ruimtes en de akoestische afwerking van de algemene ruimtes gerekend.  


 


2.4  Resultaten 
In bijlage I zijn de berekeningsresultaten weergegeven. Onderstaand is de verdeling van de 
schaduwkosten zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de 
installaties (door de PV-panelen) en in mindere mate de fundering de grootste schaduwkosten 
bevatten.  
 
De schaduwkosten zijn lager dan € 1,00 per jaar per m2 BVO. Er wordt voldaan aan de eisen uit het 
Bouwbesluit. 
 


   
Grafiek 2.1: Grafiek van de schaduwkosten per bouwonderdeel  
 
 
Tabel 2.1: Schaduwkosten per bouwonderdeel blok A.   
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3. Energieprestatieberekening (EPC) 
 


3.1  Eisen 
In artikel 5.2. van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen. De 
EPC dient maximaal 0,40 te bedragen. 
 
In artikel 5.3. van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de thermische isolatie van de schil. De 
volgende eisen worden gesteld: 


 Rc-vloer ≥ 3,5 m2K/W 
 Rc-gevels ≥ 4,5 m2K/W 
 Rc-dak ≥ 6,0 m2K/W 
 Udeuren/ramen gemiddeld ≤ 1,65 W/m2K (en maximaal 2,20 W/m2K) 


 
In artikel 5.4. van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de infiltratie van verblijfsgebieden, 
toiletten en badkamers van een woning. De infiltratie mag niet groter zijn dan 0,2 m³/s. 
 


3.2  Bepalingsmethode 
Voor het bepalen van de thermische isolatie geldt de NEN 1068. 
Voor het bepalen van de energieprestatie geldt de NEN 7120. 
Voor het bepalen van de ventilatie en infiltratie geldt de NEN 8088. 
 
De energieprestatie is berekend met software van Uniec, versie 2.2.  


De berekening is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader 
Voorschrift) en NEN8088-1 “Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk 
van kracht zijnde correctiebladen.  


Alle berekende energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard 
klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het 
genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend 
worden.  


 


3.3  Maatregelen voor de EPC-berekening 
Basisvariant 
Bij het berekenen van de EPC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
Bouwkundig: 


 Thermische grens in buitenschil; 
 Rc-vloer ≥ 3,5 m2K/W; 
 Rc-gevels ≥ 4,5 m2K/W; 
 Rc-dak ≥ 6,0 m2K/W; 
 Uramen gemiddeld = 1,65 W/m2K, ZTAglas = 0,4; 
 Udeuren = 2,00 W/m2K; 
 Upanelen (naast ramen) = 1,00 W/m2K (onderdeel van kozijn); 
 Infiltratie: 0,42 dm3/s.m2. 
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Installaties: 
 Collectieve cv-ketel (HR-107) binnen de thermische grens. De warmteafgifte is 


vloerverwarming, zogenaamde laagtemperatuur verwarming. Er is individuele bemetering en 
regeling van de warmteafgifte aanwezig. Er is een hoofdcirculatiepomp aanwezig met een 
pompregeling; 


 Er is een indirect verwarmd warmwatervoorraadvat aanwezig, gestookt door de HR-107 
ketel. Er is geen individuele afleverset maar een circulatieleiding aanwezig welke met 20 mm 
geïsoleerd is. Er is een circulatiepomp met een vermogen van 50 W; 


 Leidinglengte keuken 2-4 m en ø ≤10 mm, leidinglengte badkamer 2-4 m; 
 Er is geen douchewarmteterugwinning of zonneboiler; 
 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (CO2-sturing op afvoer in VG met open kk, 


zonder zonering, C4a);  
Luchtdichtheid kanalen: Luka C. 


 Er zijn 93 PV-panelen aanwezig van 300 Wp/paneel. Ze zijn zuid georiënteerd onder een 
hellingshoek van 30° en zijn sterk geventileerd, vrijstaand en met minimale belemmering. 


 
In bijlage II is de energieprestatie-berekening weergegeven. Uit de berekening blijkt dat de  
EPC = 0,397. Derhalve wordt aan de eis uit het Bouwbesluit voldaan.  


Omdat er een groot oppervlak aan zonnepanelen nodig is voor de basisvariant, zijn er twee andere 
varianten gemaakt.  


Variant 1 heeft hogere Rc-waardes voor buitenschil, waardoor het oppervlak aan zonnepanelen kan 
worden verminderd. 


Variant 2 vervangt een gedeelte van de zonnepanelen door zonnecollectoren. 


 


Variant 1: Hogere Rc-waardes 


Bij het berekenen van de EPC zijn de volgende uitgangspunten anders gehanteerd dan bij de 
basisvariant: 


 Rc-vloer ≥ 5,0 m2K/W; 
 Rc-gevels ≥ 6,0 m2K/W; 
 Rc-dak ≥ 8,0 m2K/W; 
 Uramen gemiddeld = 1,0 W/m2K, ZTAglas = 0,4; 
 Er zijn 80 PV-panelen aanwezig van 300 Wp/paneel. Ze zijn zuid georiënteerd onder een 


hellingshoek van 30° en zijn sterk geventileerd, vrijstaand en met minimale belemmering. 
 


In bijlage II is de energieprestatie-berekening weergegeven. Uit de berekening blijkt dat de  
EPC = 0,395. Derhalve wordt ook bij deze variant aan de eis uit het Bouwbesluit voldaan. 
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Variant 2: Toevoeging zonnecollectoren 


Bij het berekenen van de EPC zijn de volgende uitgangspunten anders gehanteerd dan bij de 
basisvariant: 


 Er is een zonneboiler met zonnecollectoren aanwezig. De zonneboiler is ten behoeve van het 
warmtapwater en is berekend via methode b (Acollector 27 m2 – 10 collectoren). Er is sprake 
van zonnekeur en geen PVT systeem aanwezig. De zonnecollectoren zijn georiënteerd op het 
zuiden, onder een hellingshoek van 30°. Het volume van het vat is 750 dm3. 


 Er zijn 85 PV-panelen aanwezig van 300 Wp/paneel. Ze zijn zuid georiënteerd onder een 
hellingshoek van 30° en zijn sterk geventileerd, vrijstaand en met minimale belemmering. 


In bijlage II is de energieprestatie-berekening weergegeven. Uit de berekening blijkt dat de  
EPC = 0,398. Derhalve wordt ook bij deze variant aan de eis uit het Bouwbesluit voldaan. 


 


 


 


Opsteller:     
Blonk Advies B.V.    


       
Ir. G.A.M. Blonk      
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Bijlage I: MPG-Berekening  
 


  







DGBC Materialentool 3.20
Nationale Milieudatabase 2.0
Mat 1 berekening BREEAM-NL


 The Dutch Green Building Council name and logo are registered trademarks of the Dutch Green Building Council. The BREEAM name and logo are registered trademarks of the Building Research Establishment Ltd.


Algemene gegevens


BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: -
Projectnaam: Blonkadvies
Status berekening: Indicatief
Aanmaakdatum: 15-12-2017
Laatst gewijzigd: 11-04-2018
Versie productendatabase/NMD: 2.0 - 2017-05-02 07:15:33


Invoergegevens ontwerp


Blok A
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 1.411
Levensduur gebouw [jaar]: 75


Milieuprestatie


Schaduwprijs* [€/BVO]: € 62.836 / 1.411 = 44,53 €/m²
Emissies [€/BVO]: € 62.464 / 1.411 = 44,27 €/m²
Uitputting [€/BVO]: € 373 / 1.411 = 0,26 €/m²


Schaduwkosten per jaar per m² BVO: = € 0,59


Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel


FunderingGevels


Binnenwanden


Vloeren


Daken


Installaties


Inrichting


* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.


Pagina 1  Versie 3.20 © 2017 DGBC Dutch Green Building Council
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Resultaten


Schaduwkosten [Gebouw]


Schaduwkosten
per jaar per m² BVO


Bouwdeel
Fundering € 0,18
Gevels € 0,04
Binnenwanden € 0,01
Vloeren € 0,05
Daken € 0,06
Installaties € 0,23
Inrichting € 0,03
Totaal € 0,59


Milieu-effecten [Gebouw]


Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 62.464,-
Klimaatsverandering € 21.275,- 425.498 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 14,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 18.346,- 203.840 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 149,- 4.962 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 9.499,- 94.994.903 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 235,- 3.916 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 542,- 271 kg C2H4 eq.
Verzuring € 6.821,- 1.705 kg SO2 eq.
Vermesting € 5.582,- 620 kg PO4 eq.
Uitputting € 373,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 5,- 34 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 367,- 2.295 kg Sb eq
Totaal € 62.836,-


Pagina 2  Versie 3.20 © 2017 DGBC Dutch Green Building Council
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Materialen gebouw


Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


13.02.004 Beton,in het werk gestort, C30/ 37; incl.wapening [Vloeren, constructief] 678,0 m² 280 mm 6.589,57
41.04.006 XPS [Isolatielagen] 678,0 m² 3,5 m²K/W 2.720,64
16.01.002 Beton,in het werk gestort, C20/ 25; incl.wapening + eps [Fundatiebalken] 345,6 m 400×500 mm 4.602,94
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 678,0 m² 40 mm 1.409,70
17.01.004 Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [Funderingspalen] 1.035,0 m 350×350 mm 4.014,08


Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


31.07.021 HR++ (dubbel) glas; coating /  gasvulling (argon) , 4/ 16/ 4 mm [Buitenbeglazing] 56,6 m² 1.054,98
31.02.014 Aluminium vast en/ of draaiend, geanodiseerd [Buitenkozijnen] 14,1 m² 59,54
31.09.003 Kunststeen; element [Vensterbanken] 72,2 m 20 mm 627,45
31.12.007 Raamdorpel Gegoten Composietsteen [Waterslagen] 72,2 m 160 mm 158,82
31.01.001 Onverduurzaamd hout; geverfd [Stelkozijnen] 11,0 stuk(s) 4,80
21.01.011 Kalkzandsteen elementen [Spouwmuren, binnenblad] 270,6 m² 100 mm 454,07
41.04.008 EPS [Isolatielagen] 270,6 m² 3,5 m²K/W 382,69
22.03.006 Baksteenmetselwerk; KNB [Massieve wanden, niet dragend] 270,6 m² 100 mm 942,26
21.02.001 HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 


[Systeemwanden]
38,1 m² 160 mm 76,92


Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


32.02.001 Hout; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 27,0 stuk(s) 153,11
32.01.002 Hout; geschilderd:alkyd [Binnenkozijnen] 17,3 m² 19,02
22.03.007 Cellenbeton blokken (Xella-Ytong) [Massieve wanden, niet dragend] 258,0 m² 100 mm 443,77


Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


23.01.022 Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/ 25, CEMIII; incl. wapening; VOBN 
[Vrijdragende Vloeren]


678,0 m² 190 mm 4.165,52


43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 678,0 m² 40 mm 1.409,70


Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


47.04.023 DAKenMILIEU-BWA Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode) 
[Plat dakbedekkingen]


678,0 m² 1.046,61


43.03.007 EPS [Isolatielagen] 678,0 m² 3,5 m²K/W 1.282,78
31.12.001 Beton [Waterslagen] 126,4 m 100×78 mm 56,30
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 114,0 m 60,68
27.01.013 Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/ 25, CEMIII; incl. wapening; VOBN 


[Platte daken]
678,0 m² 190 mm 4.165,52


Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 1.318,0 m²gbo 707,75
57.02.001 Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 1.318,0 m²gbo 97,87
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 1.318,0 m²gbo 104,10
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 1.318,0 m²gbo 144,89
52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 1.318,0 m²gbo 208,22
61.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 1.318,0 m²gbo 523,03
56.01.002 Polyetheen/ polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 


[Warmtedistributiesystemen]
1.318,0 m²gbo 2.111,81


61.02.001 Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/ m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 
[Elektriciteitsopwekkingsystemen]


155,0 m² 19.933,75


Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten


66.01.001 Staal; personenlift; gemoffeld [Liftcabines] 1,0 stuk(s) 132,19
66.02.001 Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag [Liftinstallaties] 1,0 stuk(s) 121,52
73.02.002 Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag [Aanrechtbladen] 27,0 m 650,59
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 27,0 m 466,38
74.01.001 Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir [Toiletten] 30,0 stuk(s) 181,80
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 30,0 stuk(s) 73,70
74.03.002 Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot [Douchevoorzieningen] 24,0 stuk(s) 972,59
42.02.006 MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/ geplaatst/ gevoegd [Afwerklagen] 328,6 m² 185,58
43.02.002 MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/ geplaatst/ gevoegd [Afwerklagen] 199,1 m² 280,97
24.01.007 Naaldhout; twee kwarten, geschilderd, stootbord, duurz. bosbeheer; NBvT [Interne 


trappen]
2,0 stuk(s) 37,96


34.02.003 Europees naaldhout; duurzame bosbouw [Leuningen] 6,0 m 60 mm 0,27


Aanvullende informatie


De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 
en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.


Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012


Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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Bijlage II: EPC-Berekening  
 







STUDIEBEREKENING


Hoeve Marant te Dronten - Hoeve Marant
Basisvariant gehele gebouw 0,40


Algemene gegevens


projectomschrijving Hoeve Marant


variant Basisvariant gehele gebouw


straat / huisnummer / toevoeging


postcode / plaats Dronten


eigendom Koop


bouwjaar 2018


renovatiejaar


categorie Energieprestatie Woningbouw


woningtype appartementengebouw


aantal woningbouw-eenheden in berekening 23


gebruiksfunctie woonfunctie


datum 11-04-2018


opmerkingen


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden


verwarmde zone Alle woningen traditioneel, gemengd zwaar 1.318,00 23


Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee


lengte van het gebouw 42,40 m


breedte van het gebouw 16,00 m


hoogte van het gebouw 6,00 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]


Alle woningen gehele gebouw standaard geveltype 0,42 (forfaitair)


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.


Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone Alle woningen
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constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


Noord-gevel - buitenlucht, N - 96,0 m² - 90°
Gevel 96,00 4,50 minimale belem.


Oost-gevel - buitenlucht, O - 254,4 m² - 90°
Gevel 150,61 4,50 minimale belem.


Raam 71,20 1,65 0,40 nee minimale belem. 16x viervlaks raam


Deur 11,52 2,00 0,40 nee minimale belem. 4x deur


Raam 2,04 1,65 0,40 nee minimale belem. 1x Raam 1 vlaks


Paneel naast ramen 19,03 1,00 0,00 nee minimale belem.


Vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 678,0 m²


Vloer 678,00 3,50


Dak - buitenlucht, Z - 678,0 m² - 90°
Dak 678,00 6,00 minimale belem.


Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 96,0 m² - 90°
Gevel 69,91 4,50 minimale belem.


Raam 15,02 1,65 0,40 nee minimale belem. 6x ramen


Raam 2,23 1,65 0,40 nee minimale belem. 2x smalle ramen


Deur 4,61 2,00 0,40 nee minimale belem. 2x deuren


Paneel naast ramen 4,23 1,00 0,00 nee minimale belem.


West-gevel - buitenlucht, W - 254,4 m² - 90°
Gevel 147,57 4,50 minimale belem.


Raam 44,50 1,65 0,40 nee minimale belem. 10x raam


Deur 4,80 2,00 0,40 nee minimale belem. 2x Deur


Raam 5,18 1,65 0,40 nee minimale belem. 2x Smal raam as K


Raam 39,52 1,65 0,40 nee minimale belem. 16x Woonkamerraam


Raam 2,03 1,65 0,40 nee minimale belem. 3x As EF


Paneel naast ramen 10,80 1,00 0,00 nee minimale belem.


De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


Vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m


omtrek van het vloerveld (P) 116,80 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,43 m


Verwarmingsystemen


verwarming


Opwekking


type opwekker collectief cv-toestel
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indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur


type CV-ketel HR-107 ketel


aantal opwekkers 1


type bijverwarming geen bijverwarming


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 889 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 197.766 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 197.766 MJ


opwekkingsrendement - CV ketel (ηH;gen) 0,925


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)


type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


individuele bemetering ja


afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee


distributieleidingen buiten gebouw op het perceel nee


distributierendement (ηH;dis) 1,000


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig ja


hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja


werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4


aantal toestellen met waakvlam 0


Aangesloten rekenzones


Alle woningen


Warmtapwatersystemen


warmtapwater


Opwekking


warmtapwaterbereidingsysteem indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en)


forfaitair of productspecifiek forfaitair


aantal type opwekkers 1


preferente opwekker gasgestookte ketels


opstelruimte opwekker binnen EPC begrenzing


toestel HR-107 ketel


hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 205.460 MJ


opwekkingsrendement 0,800


opwekkingstoestel tevens gebruikt voor verwarming ja
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opwekkingstoestel zonder hulpenergie nee


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 23


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m


inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,913


Kenmerken distributiesysteem tapwater


individuele afleverset nee


circulatieleiding ja


bepalingsmethode distributierendement forfaitaire methode


mate van leidingisolatie circulatieleiding min. 20 mm isolatie


vermogen circulatiepomp 50W


verwarmingslint nee


Kenmerken voorraadsysteem


bepalingsmethode warmteverliezen warmwatervoorraad vereenvoudigde methode


mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler nee


Ventilatie


ventilatie 1


Ventilatiesysteem


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant C4a luchtdrukgestuurde toevoer, CO2-sturing op afvoer in VG 
met open kk, zonder zonering


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,64


Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C


Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren
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nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja


type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom


extra circulatie op ruimteniveau nee


Aangesloten rekenzones


Alle woningen


Zonnestroom


zonnestroom 1


piekvermogen (Wp) per paneel 300 Wp/paneel


Zonnestroom eigenschappen


ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing


sterk geventileerd - vrijstaand 93 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 213.801 MJ  


hulpenergie    15.500 MJ  


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 256.826 MJ  


hulpenergie    4.777 MJ  


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ  


hulpenergie    0 MJ  


zomercomfort ESC;P 10.016 MJ  


ventilatoren EV;P 40.295 MJ  


verlichting EL;P 60.733 MJ  
    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ  


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 244.485 MJ  


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ  


Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 1.318,00 m²  


totale verliesoppervlakte Als 1.853,40 m²  


Aardgasgebruik (exclusief koken)


gebouwgebonden installaties    13.381 m³aeq  


Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties    14.249 kWh  


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    36.946 kWh  


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    26.528 kWh  


geëxporteerde electriciteit    0 kWh  


TOTAAL    24.667 kWh  


CO2-emissie
CO2-emissie mco2 16.878 kg  


Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 271 MJ/m²  


karakteristiek energiegebruik EPtot 357.464 MJ  


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 359.444 MJ  


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,398 -  


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -  


BENG indicatoren


energiebehoefte   44,2 kWh/m²


primair energiegebruik   84,9 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie   19 %
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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STUDIEBEREKENING


Hoeve Marant te Dronten - Hoeve Marant
Variant 1 gehele gebouw - hogere Rc-waardes 0,40


Algemene gegevens


projectomschrijving Hoeve Marant


variant Variant 1 gehele gebouw - hogere Rc-waardes


straat / huisnummer / toevoeging


postcode / plaats Dronten


eigendom Koop


bouwjaar 2018


renovatiejaar


categorie Energieprestatie Woningbouw


woningtype appartementengebouw


aantal woningbouw-eenheden in berekening 23


gebruiksfunctie woonfunctie


datum 11-04-2018


opmerkingen


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden


verwarmde zone Alle woningen traditioneel, gemengd zwaar 1.318,00 23


Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee


lengte van het gebouw 42,40 m


breedte van het gebouw 16,00 m


hoogte van het gebouw 6,00 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]


Alle woningen gehele gebouw standaard geveltype 0,42 (forfaitair)


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.


Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone Alle woningen


Hoeve Marant G Blonk, Blonk Advies BV


Uniec v2.2.14 Pagina 1/7 Printdatum: 11-4-2018 15:23







constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


Noord-gevel - buitenlucht, N - 96,0 m² - 90°
Gevel 96,00 6,00 minimale belem.


Oost-gevel - buitenlucht, O - 254,4 m² - 90°
Gevel 150,61 6,00 minimale belem.


Raam 71,20 1,00 0,40 nee minimale belem. 16x viervlaks raam


Deur 11,52 2,00 0,40 nee minimale belem. 4x deur


Raam 2,04 1,00 0,40 nee minimale belem. 1x Raam 1 vlaks


Paneel naast ramen 19,03 1,00 0,00 nee minimale belem.


Vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 678,0 m²


Vloer 678,00 5,00


Dak - buitenlucht, Z - 678,0 m² - 90°
Dak 678,00 8,00 minimale belem.


Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 96,0 m² - 90°
Gevel 69,91 6,00 minimale belem.


Raam 15,02 1,00 0,40 nee minimale belem. 6x ramen


Raam 2,23 1,00 0,40 nee minimale belem. 2x smalle ramen


Deur 4,61 2,00 0,40 nee minimale belem. 2x deuren


Paneel naast ramen 4,23 1,00 0,00 nee minimale belem.


West-gevel - buitenlucht, W - 254,4 m² - 90°
Gevel 147,57 6,00 minimale belem.


Raam 44,50 1,00 0,40 nee minimale belem. 10x raam


Deur 4,80 2,00 0,40 nee minimale belem. 2x Deur


Raam 5,18 1,00 0,40 nee minimale belem. 2x Smal raam as K


Raam 39,52 1,00 0,40 nee minimale belem. 16x Woonkamerraam


Raam 2,03 1,00 0,40 nee minimale belem. 3x As EF


Paneel naast ramen 10,80 1,00 0,00 nee minimale belem.


De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


Vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m


omtrek van het vloerveld (P) 116,80 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,43 m


Verwarmingsystemen


verwarming


Opwekking


type opwekker collectief cv-toestel
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indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur


type CV-ketel HR-107 ketel


aantal opwekkers 1


type bijverwarming geen bijverwarming


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 726 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 162.918 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 162.918 MJ


opwekkingsrendement - CV ketel (ηH;gen) 0,925


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)


type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


individuele bemetering ja


afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee


distributieleidingen buiten gebouw op het perceel nee


distributierendement (ηH;dis) 1,000


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig ja


hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja


werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4


aantal toestellen met waakvlam 0


Aangesloten rekenzones


Alle woningen


Warmtapwatersystemen


warmtapwater


Opwekking


warmtapwaterbereidingsysteem indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en)


forfaitair of productspecifiek forfaitair


aantal type opwekkers 1


preferente opwekker gasgestookte ketels


opstelruimte opwekker binnen EPC begrenzing


toestel HR-107 ketel


hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 205.460 MJ


opwekkingsrendement 0,800


opwekkingstoestel tevens gebruikt voor verwarming ja
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opwekkingstoestel zonder hulpenergie nee


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 23


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m


inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,913


Kenmerken distributiesysteem tapwater


individuele afleverset nee


circulatieleiding ja


bepalingsmethode distributierendement forfaitaire methode


mate van leidingisolatie circulatieleiding min. 20 mm isolatie


vermogen circulatiepomp 50W


verwarmingslint nee


Kenmerken voorraadsysteem


bepalingsmethode warmteverliezen warmwatervoorraad vereenvoudigde methode


mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler nee


Ventilatie


ventilatie 1


Ventilatiesysteem


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant C4a luchtdrukgestuurde toevoer, CO2-sturing op afvoer in VG 
met open kk, zonder zonering


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,64


Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C


Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren
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nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja


type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom


extra circulatie op ruimteniveau nee


Aangesloten rekenzones


Alle woningen


Zonnestroom


zonnestroom 1


piekvermogen (Wp) per paneel 300 Wp/paneel


Zonnestroom eigenschappen


ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing


sterk geventileerd - vrijstaand 80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 176.128 MJ  


hulpenergie    15.255 MJ  


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 256.826 MJ  


hulpenergie    4.777 MJ  


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ  


hulpenergie    0 MJ  


zomercomfort ESC;P 10.792 MJ  


ventilatoren EV;P 40.295 MJ  


verlichting EL;P 60.733 MJ  
    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ  


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 210.310 MJ  


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ  


Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 1.318,00 m²  


totale verliesoppervlakte Als 1.853,40 m²  


Aardgasgebruik (exclusief koken)


gebouwgebonden installaties    12.310 m³aeq  


Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties    14.307 kWh  


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    36.946 kWh  


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    22.820 kWh  


geëxporteerde electriciteit    0 kWh  


TOTAAL    28.433 kWh  


CO2-emissie
CO2-emissie mco2 17.099 kg  


Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 269 MJ/m²  


karakteristiek energiegebruik EPtot 354.496 MJ  


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 359.444 MJ  


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,395 -  


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -  


BENG indicatoren


energiebehoefte   37,0 kWh/m²


primair energiegebruik   79,8 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie   18 %
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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STUDIEBEREKENING


Hoeve Marant te Dronten - Hoeve Marant
Variant 2 gehele gebouw - zonnecollectoren 0,40


Algemene gegevens


projectomschrijving Hoeve Marant


variant Variant 2 gehele gebouw - zonnecollectoren


straat / huisnummer / toevoeging


postcode / plaats Dronten


eigendom Koop


bouwjaar 2018


renovatiejaar


categorie Energieprestatie Woningbouw


woningtype appartementengebouw


aantal woningbouw-eenheden in berekening 23


gebruiksfunctie woonfunctie


datum 12-04-2018


opmerkingen


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden


verwarmde zone Alle woningen traditioneel, gemengd zwaar 1.318,00 23


Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee


lengte van het gebouw 42,40 m


breedte van het gebouw 16,00 m


hoogte van het gebouw 6,00 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]


Alle woningen gehele gebouw standaard geveltype 0,42 (forfaitair)


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.


Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone Alle woningen
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constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


Noord-gevel - buitenlucht, N - 96,0 m² - 90°
Gevel 96,00 4,50 minimale belem.


Oost-gevel - buitenlucht, O - 254,4 m² - 90°
Gevel 150,61 4,50 minimale belem.


Raam 71,20 1,65 0,40 nee minimale belem. 16x viervlaks raam


Deur 11,52 2,00 0,40 nee minimale belem. 4x deur


Raam 2,04 1,65 0,40 nee minimale belem. 1x Raam 1 vlaks


Paneel naast ramen 19,03 1,00 0,00 nee minimale belem.


Vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 678,0 m²


Vloer 678,00 3,50


Dak - buitenlucht, Z - 678,0 m² - 90°
Dak 678,00 6,00 minimale belem.


Zuid-gevel - buitenlucht, Z - 96,0 m² - 90°
Gevel 69,91 4,50 minimale belem.


Raam 15,02 1,65 0,40 nee minimale belem. 6x ramen


Raam 2,23 1,65 0,40 nee minimale belem. 2x smalle ramen


Deur 4,61 2,00 0,40 nee minimale belem. 2x deuren


Paneel naast ramen 4,23 1,00 0,00 nee minimale belem.


West-gevel - buitenlucht, W - 254,4 m² - 90°
Gevel 147,57 4,50 minimale belem.


Raam 44,50 1,65 0,40 nee minimale belem. 10x raam


Deur 4,80 2,00 0,40 nee minimale belem. 2x Deur


Raam 5,18 1,65 0,40 nee minimale belem. 2x Smal raam as K


Raam 39,52 1,65 0,40 nee minimale belem. 16x Woonkamerraam


Raam 2,03 1,65 0,40 nee minimale belem. 3x As EF


Paneel naast ramen 10,80 1,00 0,00 nee minimale belem.


De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


Vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m


omtrek van het vloerveld (P) 116,80 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,43 m


Verwarmingsystemen


verwarming


Opwekking


type opwekker collectief cv-toestel
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indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur


type CV-ketel HR-107 ketel


aantal opwekkers 1


type bijverwarming geen bijverwarming


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 889 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 197.766 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 197.766 MJ


opwekkingsrendement - CV ketel (ηH;gen) 0,925


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)


type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


individuele bemetering ja


afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee


distributieleidingen buiten gebouw op het perceel nee


distributierendement (ηH;dis) 1,000


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig ja


hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja


werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4


aantal toestellen met waakvlam 0


Aangesloten rekenzones


Alle woningen


Warmtapwatersystemen


warmtapwater


Opwekking


warmtapwaterbereidingsysteem indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en)


forfaitair of productspecifiek forfaitair


aantal type opwekkers 1


preferente opwekker gasgestookte ketels


opstelruimte opwekker binnen EPC begrenzing


toestel HR-107 ketel


hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 205.460 MJ


opwekkingsrendement 0,800


opwekkingstoestel tevens gebruikt voor verwarming ja
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opwekkingstoestel zonder hulpenergie nee


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 23


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m


inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,913


Kenmerken distributiesysteem tapwater


individuele afleverset nee


circulatieleiding ja


bepalingsmethode distributierendement forfaitaire methode


mate van leidingisolatie circulatieleiding min. 20 mm isolatie


vermogen circulatiepomp 50W


verwarmingslint nee


Kenmerken voorraadsysteem


bepalingsmethode warmteverliezen warmwatervoorraad vereenvoudigde methode


mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler ja


zonneboiler(combi) ten behoeve van: warmtapwater


collector methode b volgens NEN 7120 bijlage I


warmteopslagvat in verwarmde ruimte


type naverwarming indirect met gas gestookt / 24-uurs electrisch


leidingen tussen warmteopslag en collectoren geïsoleerd


zonnekeur nee


collectortype vlakke plaat


afdekking collector geen


spectraal selectief nee


PVT systeem geen PVT systeem


thermosifon of ICS systeem nee


Zonneboiler eigenschappen


oriëntatie helling [°] Acol [m²] Vsto [dm³] Vbu [dm³] Pdefrost [W] beschaduwing


Z 30 27,00 750 0 0 minimale belemmering
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Ventilatie


ventilatie 1


Ventilatiesysteem


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant C4a luchtdrukgestuurde toevoer, CO2-sturing op afvoer in VG 
met open kk, zonder zonering


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,64


Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C


Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren


nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja


type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom


extra circulatie op ruimteniveau nee


Aangesloten rekenzones


Alle woningen


Zonnestroom


zonnestroom 1


piekvermogen (Wp) per paneel 300 Wp/paneel


Zonnestroom eigenschappen


ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing


niet geventileerd - op dak/gevel, geen spouw 85 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 213.801 MJ  


hulpenergie    15.500 MJ  


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 203.281 MJ  


hulpenergie    6.569 MJ  


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ  


hulpenergie    0 MJ  


zomercomfort ESC;P 10.016 MJ  


ventilatoren EV;P 40.295 MJ  


verlichting EL;P 60.733 MJ  
    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ  


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 195.522 MJ  


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ  


Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 1.318,00 m²  


totale verliesoppervlakte Als 1.853,40 m²  


Aardgasgebruik (exclusief koken)


gebouwgebonden installaties    11.859 m³aeq  


Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties    14.444 kWh  


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    36.946 kWh  


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    21.216 kWh  


geëxporteerde electriciteit    0 kWh  


TOTAAL    30.174 kWh  


CO2-emissie
CO2-emissie mco2 17.279 kg  


Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 269 MJ/m²  


karakteristiek energiegebruik EPtot 354.674 MJ  


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 359.444 MJ  


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,395 -  


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -  


BENG indicatoren


energiebehoefte   44,2 kWh/m²


primair energiegebruik   77,8 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie   24 %
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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- Rc-waarden vloer minimaal 3,5 m²K/W;
- Rc-waarden gevel minimaal 4,5 m²K/W;
- Rc-waarden dak minimaal 6,0 m²K/W;
- Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies verblijfsgebied min. 20dB;
- Materialen moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1;
- Wateropname materialen sanitaire ruimten gemiddeld < 0,01 kg(m².s1/2) en op geen enkele plaats > 0,2 kg(m².s1/2)
- Electra volgens NEN 1010;
- Riolering conform NEN 3215;
- Rookmelders niet ioniserend, e.e.a. conform NEN 2555;
- Constructies conform tekening en berekening constructeur;
- Hang- en sluitwerk weerstandsklasse 2;
- Hwa, afvalwater en feacaliën volgens NEN 3215;
- Brandveiligheid WBDBO conform NEN 6068;
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;
- Veiligheidsglas conform NEN 3569;
- Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal aan de gestelde
  eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.


R E N V O O I


metselwerk combinatie 2 kleuren; wit en rood/bruin
(rood/bruine steen terugliggend gemetseld)


kalkzandsteen


prefab beton


metselwerk wit


isolatie


metal stud dubbele scheidinswand d=205mm


metal stud wand d=100mm


afvoerpunt mechanische ventilatie


toevoerpunt mechanische ventilatie


brandslanghaspel, L=20meter


handbrandmelder


vluchtroute aanduidingarmatuur (verlicht) met pictogram
‘uitgang’ resp.‘vluchtrichting'


vluchtroute aanduidingarmatuur (verlicht) met pictogram
‘uitgang’ resp.‘vluchtrichting'


VL zonder losse voorwerpen te openen


ANV ruimte/route voorzien van noodverlichting


brandscheiding WBDBO 60 minuten


brandscheiding WBDBO 30 minuten


A L G E M E E N


B R A N D


De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15
seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform artikelen
5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.


De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform artikelen
5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.


Het gebouw wordt voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 en een
ontruimingsalarminstallatie uitgevoerd volgens NEN 2575. De installaties worden ontworpen en uitgevoerd op
basis van een programma van eisen.


Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De
capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij
gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.


Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren voldoen aan
handboek ‘Brandbeveiligingsinstallaties’van het NVBR/NIFV.
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doorsnede B-B


kamer gang woonkamer 2


kamer gang


- metselwerk; wit


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- paneel over kozijn
- kleur n.t.b.


kozijnen:
- kunststof kozijn
- kleur: n.t.b.
- draaiende delen: n.t.b.


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- metselwerk; wit


eerste laag:
- metselwerk; donker grijslekdorpel, prefab beton


lekdorpel, prefab beton


- liggend metselwerk; wit
- stalen luifel;
gepoedercoat


- metselwerk; wit


- liggend metselwerk; wit


- metselwerk; wit


- paneel over kozijn
- kleur n.t.b.


lekdorpel, prefab beton


kozijnen:
- kunststof kozijn
- kleur: n.t.b.
- draaiende delen: n.t.b.


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


eerste laag:
- metselwerk; donker grijs


- metselwerk; wit


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- metselwerk; wit


eerste laag:
- metselwerk; donker grijs


- liggend metselwerk; wit


- metselwerk; wit


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- metselwerk; wit


eerste laag:
- metselwerk; donker grijs


- paneel over kozijn
- kleur n.t.b.


kozijnen:
- kunststof kozijn
- kleur: n.t.b.
- draaiende delen: n.t.b.


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC
berekening


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC
berekening
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kamer


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- aluminium daktrim


- metselwerk; wit


- metselwerk; wit


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- HR++ beglazing


- veiligheidsglas conform NEN 3569


- kunststof kozijn


lekdorpel, prefab beton


- kunststof kozijn


- veiligheidsglas conform NEN 3569


- HR++ beglazing


lekdorpel, prefab beton


begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC berekening


- funderingsbalk vlgs. opg. constructeur


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- aluminium daktrim


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- HR++ beglazing


- metselwerk; wit


- veiligheidsglas conform NEN 3569


- kunststof kozijn


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- aluminium daktrim


- metselwerk; wit


begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC berekening


- betonnen kantplank


- funderingsbalk vlgs. opg. constructeur


- metselwerk; donker grijs (eerste laag)


- vuilwerk


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- aluminium daktrim


- metselwerk; wit


- HR++ beglazing


- veiligheidsglas conform NEN 3569


- kunststof kozijn


lekdorpel, prefab beton


- metselwerk; wit


- stalen luifel; gepoedercoat
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- HR++ beglazing


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC berekening


- betonnen kantplank


- funderingsbalk vlgs. opg. constructeur
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-920


peil=0.0
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0


70
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entree


begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC berekening


- kunstof onderdorpel en kozijn


- betonnen kantplank


- isolatie met gesloten cellen


 - betonnnen funderingsbalk vlgs. opg. constructeur


- dpc folie
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kamer


- HR++ beglazing


kozijnen:
- kunststof kozijn
- kleur: n.t.b.
- draaiende delen: n.t.b.


lekdorpel, prefab beton


- metselwerk; wit


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


gevelopbouw:
- metselwerk
- luchtspouw
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen


- stalen luifel; gepoedercoat


- entreedeur


- kunststof kozijn


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- waterkerende folie


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


- waterkerende folie
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- HR++ beglazing


- kunststof kozijn


- metselwerk; wit
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- kunststof kozijn


- metselwerk; wit


- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer


- metselwerk; wit


- aluminium daktrim


- cellenbeton koudebrugonderbreking


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- waterkerende folie


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie
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gevelopbouw:
- metselwerk
- luchtspouw
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen


- dpc folie


- kunststof kozijn


- entreedeur


- hwa in spouw


- hoogwaardige isolatie


gevelopbouw:
- metselwerk
- luchtspouw


- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen
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- kunststof kozijn


- entreedeur


gevelopbouw:
- Rockpanel Cameleon 8mm
- regelwerk 34x46mm
- waterkerende- dampopen folie
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen


- DPC folie
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begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC berekening


- isolatie met gesloten cellen


 - betonnnen funderingsbalk vlgs. opg. constructeur


- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer


lekdorpel, prefab beton


- kunststof kozijn


- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569


- metselwerk; donker grijs (eerste laag)
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- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569


- kunststof kozijn
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kamer


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- kunststof kozijn


- dpc folie


- metselwerk; wit


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


- waterkerende folie


lekdorpel, prefab beton


- kunststof kozijn


- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer
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1
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- kunststof kozijn


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


- metselwerk; wit


- aluminium daktrim


- cellenbeton koudebrugonderbreking


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- waterkerende folie


- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


- HR++ beglazing







datum:werknr.


D E T A I L  11


239 13-04-2018


87 775 82


10
0


18
0


15
0


15
43


0


70
11


5
24


5


43
0


gevelopbouw:
- metselwerk, gestreept
- luchtspouw
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen


- DPC folie


- kunststof kozijn


- HR++ beglazing
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geïsoleerd paneel:
- multiplex d=12mm
- dampremmende folie
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- waterkerende- dampopen folie
- multiplex d=12mm


- DPC folie


gevelopbouw:
- metselwerk, gestreept
- luchtspouw
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen
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50 50
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lekdorpel, prefab beton


- kunststof kozijn


- geïsoleerd paneel v.v. colorbel


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- dpc folie


- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer


 - betonnnen funderingsbalk vlgs. opg. constructeur


- isolatie met gesloten cellen
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- kunststof kozijn


- geïsoleerd paneel v.v. colorbel


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- HR++ beglazing
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gevelopbouw:
- metselwerk, gestreept
- luchtspouw
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen


geïsoleerd paneel:
- multiplex d=12mm
- dampremmende folie
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- waterkerende- dampopen folie
- multiplex d=12mm


- DPC folie


- kunststof kozijn


- HR++ beglazing







datum:werknr.


D E T A I L  1 6


239 13-04-2018


700 82 348 87


864 435


10
0


18
0


15
0


15
43


0


70
11


5
24


5


43
0


geïsoleerd paneel:
- multiplex d=12mm
- dampremmende folie
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- waterkerende- dampopen folie
- multiplex d=12mm


- kunststof kozijn


- DPC folie


gevelopbouw:
- metselwerk, gestreept
- luchtspouw
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen
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begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geïsoleerde systeemvloer Rc vlgs. EPC berekening


- kunststof kozijn


- betonnen kantplank


- isolatie met gesloten cellen


 - betonnnen funderingsbalk vlgs. opg. constructeur


- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569


- dpc folie
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+3030


- HR++ beglazing


- kunststof kozijn


-waterkerende folie


- metselwerk; wit


- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer


- cellenbeton koudebrugonderbreking


- aluminium daktrim


dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie


- open stootvoeg t.b.v. ventilatie
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dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- dampremmende folie
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569


- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit


- kunststof kozijn


verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur


- stalen ligger vlgs. opg. constructeur
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25 60 35 60 25


205


gevelopbouw:
- Rockpanel Cameleon 8mm
- regelwerk 34x46mm
- waterkerende- dampopen folie
- isolatie Rc vlgs. EPC berekening
- kalkzandsteen


wandopbouw:
- 2x gipsplaat 12,5mm
- steenwol 60mm 35kg/m³
- metalstud profiel 75mm
- luchtspouw
- metalstud profiel 75mm
- steenwol 60mm 35kg/m³
- 2x gipsplaat 12,5mm


- brandwerende afdichting


- hwa in spouw


- hoogwaardige isolatie
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opdrachtgever:


datum: formaat: schaal: fase:


werknr.


onderwerp bladnummer:


architect


betje wolffstraat 1b
8023 bt zwolle


t: 06 11 00 46 46
www.bureauck.nl
info@bureauck.nl


tabakswal 52
7413 te deventer
t: 06 81 56 35 89


www.mariskavanderziel.com.
mariskavanderziel@gmail.com
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DAGLICHT


RUIMTE GEBRUIKSFUNCTIE OPP. VEREIST AANWEZIG CONCLUSIE


[m²] [Ae in m²] [dm³/s]


VERBLIJFSGEBIED 1 113 5,70 11,1 VOLDOET


0.05 personeel kantoorfunctie 15 0,38 2,0x0x8x1x1=1,6 VOLDOET


0.11 kantoor kantoorfunctie 17,4 0,50 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


0.13 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


0.15 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


0.17 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


0.19 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 2 267,7 13,40 27,3 VOLDOET


0.22 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


0.24 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


0.26 woonkamer 1 bijeenkomstfunctie 88,7 n.v.t. 14x0,8x1x1=11,2 VOLDOET


0.27 keuken bijeenkomstfunctie 44,8 n.v.t. 1,4x0,8x1x1=1,1 VOLDOET


0.28 woonkamer 2 bijeenkomstfunctie 90,7 n.v.t. 14x0,8x1x1=11,2 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 3 32,9 n.v.t.


0.29 recreatie bijeenkomstfunctie 32,9 n.v.t.


VERBLIJFSGEBIED 4 141,2 7,10 13,3 VOLDOET


1.05 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.07 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.09 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.11 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.13 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.15 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.17 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 5 100,8 5,00 9,5 VOLDOET


1.20 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.22 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.24 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.26 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.28 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 6 60 3,00 5,7 VOLDOET


1.34 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.36 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.38 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 7 39,8 2,00 3,8 VOLDOET


1.40 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


1.42 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET


B O U W B E S L U I T


671,2 m2


GO 1


20m


20m


B


19,1 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2


6,7 m2


19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,1 m2


77,3 m237,9 m2


19,1 m2 19,4 m2


12,2 m2


19,3 m2 19,4 m2


19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,1 m2


7,7 m2


16,6 m2
10,0 m2


10,0 m2


1.05
kamer


1.33
bergruimte


1.01
trappenhuis


1.02
gang


1.03
brancardlift


(1500x2180)


1.06
kamer


1.07
kamer


1.11
kamer


1.09
kamer


1.10
kamer


1.12
kamer


1.14
kamer


1.16
kamer


1.18
kamer


1.13
kamer


1.15
kamer


1.17
kamer


1.04
gang


1.08
kamer


1.19
trappenhuis


1.20
kamer


1.22
kamer


1.24
kamer


1.26
kamer


1.28
kamer


1.21
badkamer


1.23
badkamer


1.25
badkamer


1.27
badkamer


1.29
badkamer


1.30
waskamer


1.31
badkamer


1.32
techniekruimte


1.34
kamer


1.36
kamer


1.38
kamer


1.35
badkamer


1.37
badkamer


1.39
badkamer


1.40
kamer


1.41
badkamer


1.43
badkamer


1.42
kamer


VL


ANV ANV


V
L


VL


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


hwa in spouw
hwa in spouw


hwa in spouw hwa in spouw
hwa in spouw


hwa in spouw hwa in spouw hwa in spouw hwa in spouw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


wm


wm


wd


hwa in spouw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


trap:
optrede: 189,4
aantrede: 220mm


trap:
optrede: 189,4


aantrede: 220mm


he
kw


er
k 


h=
10


00
+v


lo
er


hekwerk h=1000+vloer


646,5 m2


GO 2


15,0 m2


entree


20m20m


20m


205 4195 4300 4200 205


21
4


61
13


10
00


43
0


21
9


69
1


470 430 10870 430 495


A A
B


88,7 m290,7 m2


33,1 m2 17,2 m2


12,0 m2


7,3 m2


17,4 m2


19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,1 m2


19,1 m219,4 m2


7,7 m2


39,0 m286,8 m2


27,5 m2


16,4 m2


0.14
badkamer


0.28
woonkamer 2


0.24
kamer


0.22
kamer


0.29
recreatie


0.30
opslag


0.13
kamer


0.15
kamer


0.17
kamer


0.19
kamer


0.05
personeel


0.27
keuken 0.26


woonkamer 1


0.08
wc


0.09
wc


0.11
kantoor


0.06
inv. toilet


0.07
inv. toilet


0.10
wc


0.01
entree


0.02
gang


0.03
brancardlift


(1500x2180)


0.04
trappenhuis


0.12
gang


0.16
badkamer


0.18
badkamer


0.25
badkamer


0.23
badkamer


0.20
badkamer


0.21
trappenhuis


VL


VL


VL


VL


VL


VL


VL


ANV ANV


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


12dm³/s


12dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


VL


VL


60dm³/s 60dm³/s


60dm³/s60dm³/s


uitgifte koken


schoonmaak


0.10a
voorportaal


0.
01


a
m


et
er


ka
st


verd.
vloerverw.


hwa in spouw
hwa in spouw


hwa in spouw hwa in spouw
hwa in spouw


hwa in spouw hwa in spouw hwa in spouw hwa in spouwhwa in spouw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


trap:
optrede: 189,4
aantrede: 220mm


trap:
optrede: 189,4


aantrede: 220mm


hw
a 


in
 s


po
uw


267,7 m2


32,9 m2


113,0m²


VG 2


VG 1
VG 3


Ad=4,8m² Ad=4,4m² Ad=4,8m²


A
d=


3,
5m


²


Ad=0,7m² Ad=0,7m²


Ad=4,8m² Ad=4,4m² Ad=4,8m²


Ad=2,4m² Ad=2,4m²


Ad=2,4m²Ad=2,4m²Ad=2,4m²Ad=2,4m²Ad=2,4m²


Ad=2,0m²


Ad=2,0m²


A
d=


3,
5m


²


20m


20m


B


19,1 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2


6,7 m2


19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,1 m2


77,3 m237,9 m2


19,1 m2 19,4 m2


12,2 m2


19,3 m2 19,4 m2


19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,4 m2 19,1 m2


7,7 m2


16,6 m2
10,0 m2


10,0 m2


1.05
kamer


1.33
bergruimte


1.01
trappenhuis


1.02
gang


1.03
brancardlift


(1500x2180)


1.06
kamer


1.07
kamer


1.11
kamer


1.09
kamer


1.10
kamer


1.12
kamer


1.14
kamer


1.16
kamer


1.18
kamer


1.13
kamer


1.15
kamer


1.17
kamer


1.04
gang


1.08
kamer


1.19
trappenhuis


1.20
kamer


1.22
kamer


1.24
kamer


1.26
kamer


1.28
kamer


1.21
badkamer


1.23
badkamer


1.25
badkamer


1.27
badkamer


1.29
badkamer


1.30
waskamer


1.31
badkamer


1.32
techniekruimte


1.34
kamer


1.36
kamer


1.38
kamer


1.35
badkamer


1.37
badkamer


1.39
badkamer


1.40
kamer


1.41
badkamer


1.43
badkamer


1.42
kamer


VL


ANV ANV


V
L


VL


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


14dm³/s


hwa in spouw
hwa in spouw


hwa in spouw hwa in spouw
hwa in spouw


hwa in spouw hwa in spouw hwa in spouw hwa in spouw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


wm


wm


wd


hwa in spouw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


hw
a 


in
 s


po
uw


trap:
optrede: 189,4
aantrede: 220mm


trap:
optrede: 189,4


aantrede: 220mm


he
kw


er
k 


h=
10


00
+v


lo
er


hekwerk h=1000+vloer


60,0 m2
100,8 m2


39,8 m2


141,2 m2


VG 6 VG 5


VG 4VG 7


Ad=2,4m² Ad=2,4m² Ad=2,4m² Ad=2,4m² Ad=2,4m² Ad=2,4m² Ad=2,4m² Ad=2,4m²


Ad=2,4m²Ad=2,4m²Ad=2,4m²Ad=2,4m²Ad=2,4m²


Ad=2,4m²Ad=2,4m²


Ad=2,4m²Ad=2,4m²


VENTILATIE


RUIMTE GEBRUIKSFUNCTIE AANT. PERSONEN OPP. VEREIST AANWEZIG CONCLUSIE


[m²] [dm³/s p.p.] [dm³/s]


VERBLIJFSGEBIED 1 113


0.05 personeel kantoorfunctie 3 15 6,5 19,5 VOLDOET


0.11 kantoor kantoorfunctie 2 17,4 6,5 13 VOLDOET


0.13 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


0.15 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


0.17 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


0.19 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 2 267,7


0.22 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET


0.24 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


0.26 woonkamer 1 bijeenkomstfunctie 15 88,7 4 60 VOLDOET


0.27 keuken bijeenkomstfunctie 3 44,8 n.v.t. 21 VOLDOET


0.28 woonkamer 2 bijeenkomstfunctie 15 90,7 4 60 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 3 32,9


0.29 recreatie bijeenkomstfunctie 6 32,9 4 24 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 4 141,2


1.05 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET


1.07 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.09 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.11 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.13 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.15 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.17 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 5 100,8


1.20 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET


1.22 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.24 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.26 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.28 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 6 60


1.34 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.36 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


1.38 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET


VERBLIJFSGEBIED 7 39,8


1.40 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET


1.42 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET


B O U W B E S L U I T


GEBRUIKSOPPERVLAKTE:
GO 1 begane grond:
GO 2 verdieping:
GO totaal:


671 m²
647 m²
1318m²


VERBLIJFSGEBIEDEN:
VG 1:
VG 2:
VG 3:
VG 4:
VG 5:
VG 6:
VG 7:


VG totaal:


113 m²
268 m²
33 m²
141 m²
101 m²
60 m²
40 m²


756 m² -----> >55% GO: VOLDOET


gebruiksoppervlakte
begane grond


gebruiksoppervlakte
verdieping


verblijfsgebied
begane grond


verblijfsgebied
verdieping


A2 1:200 bouwaanvraag


bouwbesluit BA-40
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t: 06 11 00 46 46
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7413 te deventer
t: 06 81 56 35 89
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mariskavanderziel@gmail.com
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BC 1 BC2


BRANDCOMPARTIMENTERING:
BC 1 begane grond:
BC 1 verdieping:
BC 1 totaal:


BC 2:


BC 3:


446 m²
176 m²
622m²


202m²


450m²


brandcompartriment WBDBO 60 minuten


subbrandcompartriment WBDBO 30 minuten


extra beschermde vluchtroute


BC 1 BC3


vluchttrappenhuis: extra beschermde vluchtroute


vluchttrappenhuis: extra beschermde vluchtroute


vluchttrappenhuis: extra beschermde vluchtroute


vluchttrappenhuis: extra beschermde vluchtroute


A3 1:200 bouwaanvraag


brandcompartimentering BA-41
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begane grond


eerste verdieping
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