RENVOOI SLOOPTEKENINGEN

*

LEGENDA
bestaande bouw
te slopen onderdelen (rood)

uitgangspunten sloopwerkzaamheden:
- exacte maatvoering ihw te controleren.

12500
2500

9800

5000

3200

berging 1
12 m2

**

B6

7174

15074

handvaardigheid
145 m2
31p

berging 2
17 m2

gangzone 2
7,8 m2

***

gangzone 1
24 m2

**

aanpassing bestaand;
verwijderen wanden tbv verbreden doorgang

*

aanpassing bestaand;
sparing tbv nieuw kozijn naar gang

PROJECT

BQ2016 ECL Werkplaats
OPDRACHTGEVER

2200

** *

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
TEKENING

2500

Plattegrond
Bestaand / sloop
berging 3
6 m2

TEKENINGNR

BQ2016-11-S

B5

SCHAAL

informatica
67,8 m2
31 p

FORMAAT

1:100

A3

FASE

Definitief Ontwerp

DATUM

0 27-05-2021
A
B
C
D
E
F

Te slopen ( sparingen) wanden
bevatten geen monumentale
ornamenten of wandafwerkingen

STATUS

OMSCHRIJVING

definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI PLATTEGROND
LEGENDA
bestaande bouw
metselwerk
kalkzandsteen

Gevel 3

nieuw binnenwanden
isolatie / HSB

2

3

4

5

6

30

1

WBDBO 30 min

30

beplating

WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone

E

nieuw

km

v.v. kleefmagneet

nieuw

nieuw kozijn

N

nieuw

Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096

tekenen / handvaardigheid: verblijfsgebied
175 m2
31p

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

30

B6

Stellingskast

vluchtrichting

werkplek docent

3200

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

Iichtstraat

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .

30

Stellingskast

Stellingskast

D

3750

Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)

werkplek docent

whiteboard op
schuifwand

3825

smartboard op een
fixe wand

Maten in het werk te controleren .

tafel met zitplek

Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .

15075

C

gangzone 2
9,7 m2
verkeersruimte

Werkbank

2000

Iichtstraat

Peil = 0

Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

1
A1
vluchtrichting

30

Trap conform
bouwbesluit:
optrede: 200
aantrede: 300

Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .

gangzone 1
27,8 m2
Verkeersruimte
PROJECT

Peil = +1000

werkplek leerlingen

BQ2016 ECL Werkplaats

2200

3000

nieuw

2500

3000

2000

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
TEKENING

Plattegrond
Nieuwe situatie
BQ2016-11-N

tekenen / theorie : verblijfsgebied
68 m2
31p

SCHAAL

FORMAAT

1:100

A3

FASE

Bouwvoorbereiding fase

12500
DATUM

4600

2000

Soldeertafel

OPDRACHTGEVER

TEKENINGNR

B5

KAST+ WASTROG

A

nieuw

Werkbank

30

WASTROG

vluchtrichting

kolomboor

Werkbank met figuurzagen

Werkbank met figuurzagen

Droogrek

smartboard

Werkbank

30

1380
3750

nieuwbouw
201 m2

Droogrek

B

Stellingskast

3750

1
A1

tassen
kast

KAST

werkplek docent

Gevel 2

30

Gevel 1
kolomboor

0 12-02-2021
A 27-05-2021
B
C
D
E
F

STATUS

OMSCHRIJVING

concept
definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI GEVELS / DRSN
LEGENDA
Steenstrips
Zink gevelafwerking
bestaande bouw
metselwerk

1

2

3

4

5

6

kalkzandsteen
nieuw binnenwanden
isolatie / HSB

3920 +P
30

WBDBO 30 min
WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone

kozijn aansluiting

Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)

Dorpel
detail

Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096

2000

3000

2500

3000

2000

1380

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

12500

GEVEL 1
E

C

D

B

A

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

3500 +P
400

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.

3100 +P

Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .
Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .

3100

3500

hwa. afvoer doormiddel
van een koker.
Kleur antraciet

Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .
Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .

peiL = 0

v.v. kleefmagneet

nieuw

nieuw kozijn

Maten in het werk te controleren .

800

peiL = 0

km

1650

3100

650

400

3100 +P

Fragment 1

30

beplating

3500 +P

500

Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

500

3825

3750

3750

N
Maten in het werk te controleren .
Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)
Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096
Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .
Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .
Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .
Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .
Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .
Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

3750

15075

GEVEL 2

PROJECT

BQ2016 ECL Werkplaats
Rood/ bruin zink
gevelbekleding

6

5

3920 +P

Aluminium kozijnen
Merk: Reynaers
Type: slimline 38

4

3

2

1

OPDRACHTGEVER

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
TEKENING

3100 +P

650

400

3500 +P

Gevels
Nieuwe situatie
TEKENINGNR

1650
800
3200

2000

3000

2500
12500

GEVEL 3

3000

2000

3100

BQ2016-13
SCHAAL

FORMAAT

1:100

A3

FASE

peiL = 0

Bouwvoorbereiding fase

DATUM

0 12-02-2021
A 22-03-2021
B 27-05-2021
C
D
E
F

STATUS

concept
rev A
definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

OMSCHRIJVING

opmerkingen ARK

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI GEVELS / DRSN
LEGENDA
Steenstrips
Zink gevelafwerking
bestaande bouw
metselwerk
kalkzandsteen
nieuw binnenwanden
isolatie / HSB

30

WBDBO 30 min

30

beplating

WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone

2

3

4

5

6

Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)
Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096
Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

12500
2000

3000

2500

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

3000

2000

3200

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .
Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .

30

3920 +P
Noodoverstorten
conform opgrave
constructeur

KS1000 ZIP felsdakpaneel van kingspan
Totale dikte 212 mm, Rc 6,85 m2K/W

Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .

30

Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .

30

Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

3100 +P
gen
hoogte 70/3 koker en trekstan
conform opgave constructeur

nieuw kozijn

N
Maten in het werk te controleren .
Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)
Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096
Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .
Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .
Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .
Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .
Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .
Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

2350

Exacte hoogte
n.t.b

Exacte hoogte en positie
cier
gordingen cf.opgave leveran

v.v. kleefmagneet

nieuw

Maten in het werk te controleren .

PROJECT

3920

1

km

BQ2016 ECL Werkplaats

2475

2930

OPDRACHTGEVER

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
Trap conform
bouwbesluit:
optrede: 200
aantrede: 300

TEKENING

Houten trap

Dwars-doorsnede
Nieuwe situatie
TEKENINGNR

BQ2016-12

peiL = 0

combinatievloer
conform opgrave constructeur

SCHAAL

FORMAAT

1:50

A3

FASE

Bouwvoorbereiding fase

DATUM

0 21-04-2021
A 27-05-2021
B
C
D
E
F

STATUS

OMSCHRIJVING

concept
definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI PLATTEGROND
LEGENDA

Gevel 3

Gevlinderd betonvloer

bestaande bouw

Surestep Original antislip
Forbo linoleum , kleur 171922
concrete

metselwerk
kalkzandsteen
nieuw binnenwanden
isolatie / HSB

2

3

4

5

6

30

1

WBDBO 30 min

30

beplating

WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone

E

nieuw

km

v.v. kleefmagneet

nieuw

nieuw kozijn

N

nieuw

Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096

tekenen / handvaardigheid: verblijfsgebied
175 m2
31p

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

30

B6

Stellingskast

vluchtrichting

werkplek docent

3200

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

Iichtstraat

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .

30

Stellingskast

Stellingskast

D

3750

Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)

werkplek docent

whiteboard op
schuifwand

3825

smartboard op een
fixe wand

Maten in het werk te controleren .

tafel met zitplek

Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .

15075

C

gangzone 2
9,7 m2
verkeersruimte

Werkbank

2000

Iichtstraat

Peil = 0

Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

1
A1
vluchtrichting

30

Trap conform
bouwbesluit:
optrede: 200
aantrede: 300

Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .

gangzone 1
27,8 m2
Verkeersruimte
PROJECT

Peil = +1000

werkplek leerlingen

BQ2016 ECL Werkplaats

Droogrek

2200

A

nieuw

3000

nieuw

2500

3000

2000

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
TEKENING

Plattegrond
Nieuwe situatie - Vloerplan
BQ2016-11v.0

tekenen / theorie : verblijfsgebied
68 m2
31p

SCHAAL

FORMAAT

1:100

A3

FASE

Bouwvoorbereiding fase

12500
DATUM

4600

2000

Soldeertafel

OPDRACHTGEVER

TEKENINGNR

B5

KAST+ WASTROG

kolomboor

Werkbank

30

WASTROG

vluchtrichting

3750

1380

Werkbank met figuurzagen

Werkbank met figuurzagen

30

smartboard

Werkbank

Droogrek

B

Stellingskast

3750

1
A1

tassen
kast

KAST

werkplek docent

Gevel 2

30

Gevel 1
kolomboor

0 12-02-2021
A 27-05-2021
B
C
D
E
F

STATUS

OMSCHRIJVING

concept
definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI PLATTEGROND
LEGENDA
bestaande bouw

Pools grenen multiplex
bevestigt met zwarte
bolkopschroeven in een
regelmatig patroon .

metselwerk
kalkzandsteen

Gevel 3

nieuw binnenwanden
isolatie / HSB

2

3

4

5

6

30

1

WBDBO 30 min

30

beplating
Houten pegboard .
Let op: achterconstructie
plaatsen ivm prikken .

WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone

E

nieuw

Let op wellicht komt er vanaf
2300 + akoestische materiaal
achter de pegboard ivm
geluidsabsoprtie

nieuw

Schilderwerk . exacte ral kleur
n.t.b

km

v.v. kleefmagneet

nieuw

nieuw kozijn

N

Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096

tekenen / handvaardigheid: verblijfsgebied
175 m2
31p

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

30

B6

Stellingskast

vluchtrichting

werkplek docent

3200

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

Iichtstraat

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.
Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .

30

Stellingskast

Stellingskast

D

3750

Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)

werkplek docent

whiteboard op
schuifwand

3825

smartboard op een
fixe wand

Maten in het werk te controleren .

tafel met zitplek

Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .

15075

C

gangzone 2
9,7 m2
verkeersruimte

Werkbank

2000

Iichtstraat

Peil = 0

Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

1
A1
vluchtrichting

30

Trap conform
bouwbesluit:
optrede: 200
aantrede: 300

Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .

gangzone 1
27,8 m2
Verkeersruimte
PROJECT

Peil = +1000

werkplek leerlingen

BQ2016 ECL Werkplaats

Droogrek

2200

A

nieuw

3000

nieuw

2500

3000

2000

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
TEKENING

Plattegrond
Nieuwe situatie - Wandafwerking
BQ2016-11W.0

tekenen / theorie : verblijfsgebied
68 m2
31p

SCHAAL

FORMAAT

1:100

A3

FASE

Bouwvoorbereiding fase

12500
DATUM

4600

2000

Soldeertafel

OPDRACHTGEVER

TEKENINGNR

B5

KAST+ WASTROG

kolomboor

Werkbank

30

WASTROG

vluchtrichting

3750

1380

Werkbank met figuurzagen

Werkbank met figuurzagen

30

smartboard

Werkbank

Droogrek

B

Stellingskast

3750

1
A1

tassen
kast

KAST

werkplek docent

Gevel 2

30

Gevel 1
kolomboor
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concept
definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI PLATTEGROND

AS

LEGENDA
bestaande bouw

isolatie / HSB
beplating

stelkozijn: door annnemer te bepalen
- multiplex WBP, 22mm
- regelwerk
- dpc folie
- hardhouten lat

WBDBO 30 min
WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone
km

v.v. kleefmagneet

nieuw

nieuw kozijn

bovenaanzicht
waterslag

100

Noodoverlopen in gevelas 1 te
rekenen op 2 noodoverlopen.
150*100 met een maximale
inplakhoogte van 30mm boven het
laagste punt van de dakplaat .

nieuw binnenwanden

N

40

Dakopbouw felsdakpaneel, kingspan KS1000 ZIP Rc ≥ 6
m2.K/W*
- Kerdikte 147 mm ,
totale dikte inclusief felsen 212 mm

AS

AS

kalkzandsteen

30

gevelopbouw Baksteen gevelbekleding / HSB Rc ≥ 4,5
- Afwisseling tussen staand en liggend Baksteen
- 40 mm geventileerde spouw
- Waterkerende folie
- 50 mm hoogwaardige isolatie ( kooltherm K12 )
- 100 mm regelwerk vv kooltherm K12 ( houtpercentage 20% )
- PE folie
- 18 mm Pools grenen multiplex binnenafwerking

metselwerk

30

m2.K/W*

aluminium waterslag met aangelaste
kopschotten in kleur kozijn

overstek 200 mm

Exacte hoogte n.t.b

Slimline 38 aluminium profielen

150

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

Koker kolom en windverband conform
opgrave constructeur
25 mm Troldtekt akoestische
plafondplaten en eventueel steenwol
afhankelijk van de bouwfysich advies.

gevelopbouw Baksteen gevelbekleding / HSB Rc ≥ 4,5 m2.K/W*
- Afwisseling tussen staand en liggend Baksteen
- 40 mm geventileerde spouw
- Waterkerende folie
- 50 mm hoogwaardige isolatie ( kooltherm K12 )
- 100 mm regelwerk vv kooltherm K12 ( houtpercentage 20% )
- PE folie
- 18 mm Pools grenen multiplex binnenafwerking

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

DETAIL 1:10 KOZIJN AANSLUITING

De platen zijn 30 min brandwerend. (
exacte opbouw volgt )

Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)
Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096

18

Geisoleerde goot op afschot
aanbrengen richting de voor &
achtergevel .

Maten in het werk te controleren .

100

+3000+p

458

50

+3100+p

AS

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.

- Kolom conform opgrave constructeur

Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .
Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .
Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .
Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

PROJECT

BQ2016 ECL Werkplaats
OPDRACHTGEVER

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
aanzicht negge metselwerk

Naaddichting
Ondersabeling

hardstenen onderdorpel

gevelopbouw Baksteen gevelbekleding / HSB Rc ≥ 4,5 m2.K/W*
- Afwisseling tussen staand en liggend Baksteen
- 40 mm geventileerde spouw
- Waterkerende folie
- 50 mm hoogwaardige isolatie ( kooltherm K12 )
- 100 mm regelwerk vv kooltherm K12 ( houtpercentage 20% )
- PE folie
- 18 mm Pools grenen multiplex binnenafwerking

Peil = 0
Aansluiting tussen SIP en stelregel
opvullen met flexibele PU-schuim

DETAILS T.B,V ARK
Nieuwe situatie - gevel
TEKENINGNR

bestrating tpv deuren op straten
tot hardstenen dorpel

BQ2016-14.1
bevestiging stelkozijn te
bepalen door aannemer
SCHAAL

Keilbout

waterkering

Naaddichting

vuil metselwerk

Ondersabeling

Peil = 0

TEKENING

Bouwvoorbereiding fase

Open stoot voeg

DATUM

Fundering conform
opgave constructeur

FRAGMENT DETAIL 1:20 DAKGOOT EN ONDERAANSLUITING GEVEL

A3

FASE
open stootvoeg

VLOEROPBOUW : consform op opgave constructeur
- PS-Combinatie vloer
- Constructief beton
- Cementdekvloer
- Vloerverwaming
- Vloerafwerking ( gevlinderd betonvloer )

FORMAAT

1:20 / 1:10

Fundering conform
opgave constructeur

VLOEROPBOUW : consform op opgave constructeur
- PS-Combinatie vloer
- Constructief beton
- Cementdekvloer
- Vloerverwaming
- Vloerafwerking ( gevlinderd betonvloer )

DETAIL 1:10 DORPEL / DEURKOZIJN AANSLUITING

0 03-03-2021
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STATUS

OMSCHRIJVING

DEFINITIEF
definitief

Generaal Vetterstraat 73b
1059 BT Amsterdam

brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

RENVOOI PLATTEGROND
LEGENDA
bestaande bouw
metselwerk
kalkzandsteen
nieuw binnenwanden
isolatie / HSB

2

3

4

5

6

30

1

WBDBO 30 min

30

beplating

WBDBO zelfsluitende deur
WBDBO 30 min zone
km

v.v. kleefmagneet

nieuw

nieuw kozijn
gebruikoppervlakte

E

nieuw

nieuw

N
Maten in het werk te controleren .
Kozijnen en glas (tenzij een hogere waarde vermeld is) volgens:
NEN 2608 (m.b.t. windbelasting)
NEN 6702 (m.b.t. doorvalbeveiliging)
NEN 3569 (m.b.t. letselwerendheid)

3825

Inbraakwerendheid volgens:
inbraakwerendheidsklasse 2 zoals omschreven in NEN 5096
Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie brandwerend uitvoeren of bekleden volgens opgave
constructeur .
Eisen met betrekking tot brandveiligheid en vluchten volgens opgave adviseur
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie , vluchtwegaanduiding en noodverlichting volgens opgave
installatie-adviseur .
Sparingen in wanden met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te voldoen als de
wand .
Aansluitingen van elementen met een WBDBO-eis dienen aan de zelfde eis te
voldoen als de wand .
Ter plaatse van een brandscheiding moeten in de aansluitende dak- en geveldelen de
benodigde voorzieningen worden opgenomen .

30

Gebruiksoppervlakte
tekenen / handvaardiheid lokaal B6
173 m2

D

3200

Bouwfysica
Akoestische eisen en eisen m.b.t. geluidwering volgens opgave adviseur bouwfysica
en akoestiek , tenzij de op tekening en in werkomschrijving voorgeschreven producten
een hogere waarde representeren .
Eisen bouwfysica volgens opgave bouwfysica adviseur.
Sparingen in wanden met een geluideis dienen aan dezelfde eis te voldoen als de
wand .

3750

Rc-waarden en U-waarden volgens opgave bouwfysica adviseur.
Constructie
Volgens tekeningen en berekeningen constructeur .
Sparingen in vloeren , wanden en daken volgens opgave constructeur.

30

Installaties
Volgens opgave installatie-adviseur .
Algemeen
In de gevels mogen zich geen openingen bevinden groter dan 10mm in verband met
de wering van ratten en muizen .
Er dient voldoende achterhout opgenomen te worden voor de plaatsing van
whiteboards , televisiescherme en overige vaste inrichtingselementen .
Vaste inrichting praktijklokalen , creatieve lokalen , Whiteboards en televisieschermen
door derden .

15075

C

30

Gebruiksoppervlakte
ganzone 1
27,88 m2

Hoogte nieuwe hekwerken en balustrades vlgs. bouwbesluit .
Op- en aantreden nieuwe trappen vlgs. bouwbesluit .
Zonwering
Alle gevels voorzien van zonwer ende screens zenzij specifiek anders aangegeven vv
zonwerende beglazing .

30

3750

Gebruiksoppervlakte
ganzone 2
9,4 m2

Peil = 0

PROJECT

Peil = +1000

B

BQ2016 ECL Werkplaats
OPDRACHTGEVER

30

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
TEKENING

1380

30

3750

Plattegrond
Gebruiksoppervlakte
TEKENINGNR

A

BQ2016-11.1-N
nieuw

Gebruiksoppervlakte
tekenen / theorie lokaal B5
67,8 m2

nieuw

SCHAAL

FORMAAT

1:100

A3

FASE

3000

2500

3000

2000

Definitie fase

12500
4600

2000

DATUM
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OMSCHRIJVING

Definitief
definitief
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