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LOODSWONING
TURELUURWEG
De moestuin van Oosterwold
4.450
Nok
3.500
Knik

0
Begane grond

LW-13 SMITS
ONTWERP 08/02/2016
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Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect (DNR 2005) met daarin opgenomen arbitraal beding zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvuldigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van de architect (DNR 2005, art. 46 lid 1: Auteursrecht van de adviseur).

Tureluurweg
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De gemeente Almere heeft deze Uitgiftetekening opgesteld in opdracht van de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf). Deze tekeningen zijn indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Legenda

Gemeente Almere
kadastrale grens
topografie

KAD. AAND: GEM. ALMERE

Wilgenweg 22B

1031HV

Amsterdam -

OOSTERWOLD

getekend: JH

GEBIED 5H2

VOORSTEL GRONDUITGIFTE AAN
Jeroen Smits: 900 ca
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initiatief/kavelnummer:
SECTIE:C NR:

Stadsbeheer / G&G

791 GED.
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datum:
:

Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect (DNR 2005) met daarin opgenomen arbitraal beding zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. Het xy=
is niet150607,483555
toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvuldigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van de architect (DNR 2005, art. 46 lid 1: Auteursrecht van de adviseur).

schaal

1 : 2000

formaat: A3

archief nr: 55155074

situatie 1:200
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2.000

kavel 12011 = 900,00 m2
Familie Weststrate
22.500

18.500

doorwaadbare zone
cf ontwerp bestemmingsplan

2.000

2.000

2.000

3.260

600

pp

pp

kavel 20010 = 900,00 m2 (max bvo = 112,5m2)
Jeroen Smits
erf (roodkavel) 225,00 m2 (25%)
(stads)landbouw 508,58 m2 (56,5%)

107,40 m2

N
14.050

Opmerkingen tbv waterschap:
-eventuele verharde delen op roodkavel = open verharding
-doorsnede greppel = 1m2 (=1m3/m1)

2.000

3.500

10.000

Waterberging:
107,4m2 beb. + 76,73m2 verh. = 184,13m2
184,13m2/factor 8,2 = 22,5m3 berging benodigd (voldoet)

2.000

2.000

1.500
2.100
4.100
2.500

2.900

2.250

22.500

18.500

10.740
1.000

16,20 m2
Helofytenfilter
IBA klasse 3

verharding 76,73 m2 (8,5%)
water 40,95 m2 (4,6%)
verspreid groen 48,75 m2 (5,4%)

40.000

1031HV

Amsterdam -

30.000

26.000

Wilgenweg 22B

kavel 12009 = 1.200,37 m2
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Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect (DNR 2005) met daarin opgenomen arbitraal beding zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvuldigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van de architect (DNR 2005, art. 46 lid 1: Auteursrecht van de adviseur).

Renvooi & Kleur en materiaal

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

ALGEMENE OPMERKINGEN

RENVOOI: bouwkundig / bouwbesluit

● Alle veiligheidsbeglazing conform bouwbesluit.

M.K.

meterkast

MV

mechanische toe- en afvoer

dr
wm

● Meterkast afmeting en indeling conform NEN 2768.
● Inbraakwerendheid weerstandklasse 2 voor de gehele gebouw conform NEN 5096.

opstelplaats droger

● Eigenschappen rookmelders conform NEN 2555.

opstelplaats wasmachine

● Electriciteitsvoorzieningen conform NEN 1010.
● Hoogteverschillen tussen ruimten en tussen binnen en buitenruimten maximaal 20 mm.

vloerluik 600x800

v.
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● Tegelwerk wanden badkamer en toiletruimten tot 2.100+ vloer.

geisoleerde sandwich panelen 1150WV100

30

30 minuten brandwerend

100mm lichte scheidingswanden (metalstud)

30

30 minuten brandwerend en zelfsl. deur

● Dimensionering van alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.

140mm gasbeton (woningscheidende wand)

60

60 minuten brandwerend

● Exacte dimensionering en verloop van rioolafvoeren volgens opgave installateur.

ventilatierooster

60

60 minuten brandwerend en zelfsl. deur

● Alle wanden en vloeren badkamer en toiletruimten conform NEN 2778.

● Gevelpanelen paneeltype 1150WV140: EW120 min.

loopslot

◘ veiligheidsglas conform NEN 3569

zelfsluitende deur

optische rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

RENVOOI: riool
gootst Ø 50
d Ø 50
wc Ø 100
wt Ø 50
ft Ø 50
HWA

wm Ø 50
ca Ø 50

stdl Ø 100

: gootsteen; diameter 75mm
: douchput; diameter 50mm
: toilet; diameter 100mm
: wastafel; diameter 50mm
: fontein; diameter 50mm
: hemelwaterafvoer; diameter 80mm
: wasmachine; diameter 75mm
: condensafvoer; diameter 50mm

Wilgenweg 22B

1031HV

: standleiding / ontluchting
: liggende leiding tbv HWA of DWA
: liggende leiding tbv drainage
: grindgoot in maaiveld (bodeminfiltratie)

is
os

Amsterdam -

: grindgoot met drainage in maaiveld
: inspectieput
: onstoppings stuk
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B

VARIANT M1

plattegrond begane grond (1:50)
C

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

entree
185

10.350

d

mk.

slapen

1.800

entree/
mv
bijkeuken techniek

195

5.125

100

100

1.950

100

1.000 195

wc
mv

A

100

100

A

1.975

100

gard.

mv

4.675

3.300

badk.

1.400

W

140

3

140

◘

140

195

10.000

9.350

2

9.350

mv

kastenwand

WOONRUIMTE

Let op positie
staalkolom en
windverband

4.675

5.950

windverband

900

1.200

600

100

195

keuken
1
◘
195

5.175

Wilgenweg 22B

1031HV

5.175

footprint BVO = 107m2

10.350

Amsterdam -

10.740

195

B

195

C

staalconstructie
thermisch verzinkt

◘

185

140

windverband wand en dak
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B

plattegrond dakaanzicht (1:50)

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

3

A

A

2

Dak voorzien
PV-panelen (black edition)
aantal NTB

Wilgenweg 22B

1031HV

Amsterdam -

B

C
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Gevels

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

aluminium industriebakgoot
grijs

merk f
Aluminium,
Blank geanodiseerd

aluminium industriebakgoot
grijs

stalen zetwerken,
stalen sandwichpaneel,
Antraciet, 454-E nova energy Antraciet, 454-E nova energy

stalen gevelband,
Antraciet, 454-E nova energy

merk f
Aluminium,
Blank geanodiseerd

stalen gevelband,
Antraciet, 454-E nova energy

Wilgenweg 22B

1031HV

gevel

Amsterdam -

PV-cellen
black edition

stalen sandwichpanelen
geprofileerd, aluzink

4.450
Nok

3.500
Knik

3.500
Knik

0
Begane grond

0
Begane grond

merk d
Aluminium, blank
geanodiseerd

Zuidoost gevel

merk d
Aluminium, blank
geanodiseerd

stalen sinusplaat,
Antraciet, 454-E nova energy, vertikaal toegepast

4.450
Nok

stalen sandwichpaneel,
Antraciet, 454-E nova energy

merk c
Noordwest
Aluminium
Blank geanodiseerd

LW-13 SMITS (db) - datum: 08/02/2016 - pag: 8

stalen zetwerken,
Antraciet, 454-E nova energy

Zuidwest Gevel

stalen sinusplaat,
Antraciet, 454-E nova energy

stalen sandwichpanelen
geprofileerd, aluzink

4.450
3 Nok

4.450
Nok

3.500
2 Knik

3.500
Knik

0
0 Begane grond

0
Begane grond

Noordoost gevel
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Doorsneden LOODSWONING
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4.450
Nok
3.500
Knik

0
Begane grond

C

B

A

Doorsnede A-A

1

2

3

Doorsnede B-B

Wilgenweg 22B

1031HV

Amsterdam -

4.450
Nok

4.450
Nok

3.500
Knik

3.500
Knik

0
Begane grond

0
Begane grond

1

2

3

Doorsnede C-C
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foto's bouwsystematiek
(showroom Hardeman)

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP
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principe detail nok

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP
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geisoleerde dakpanelen 32/1000D
RC = 6,39 m2K/W
dikte 164/132mm
werkende breedte 1000mm
afw. vlgns afwerkstaat
stalen zetwerk, geprofileerd
cf. dakpanelen

10°

4.750 / 4450

Wilgenweg 22B

1031HV

Amsterdam -
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principe detail goot

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP
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geisoleerde dakpanelen 32/1000D
RC = 6,39 m2K/W
dikte 164/132mm
werkende breedte 1000mm
afw. vlgns afwerkstaat

10°

3.500

stalen dakgoot: volgens afwerkstaat

sinusplaat: volgens afwerkstaat

omegaprofiel

staalprofiel IPE
afw. vlgns afwerkstaat
afmetingen volgens
opgave constructeur

Wilgenweg 22B

1031HV
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geisoleerde panelen 1150WV140
RC = 6,39 m2K/W
werkende breedte 1150mm
afw. vlgns afwerkstaat
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principe maaiveld

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

195
140

34
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21
sinusplaat: volgens afwerkstaat

staalprofiel IPE
afw. vlgns afwerkstaat
afmetingen volgens
opgave constructeur

omegaprofiel
geisoleerde panelen 1150WV140
RC = 6,39 m2K/W
werkende breedte 1150mm
afw. vlgns afwerkstaat

35

monoliete betonvloer 90mm, gevlinderd
geisoleerde kanaalplaatvloer
isolatie RC = 3,50 m2K/W

0

lekdorpel gezet staal
afwerking volgens afwerkstaat

-150
afmetingen vloer
volgens opgave
constructeur

maaiveld

afmetingen fundering
volgens opgave
constructeur

Wilgenweg 22B

1031HV

Amsterdam -

AS

kantplank EPS isolatie
voorzien van vezelcementplaat
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Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect (DNR 2005) met daarin opgenomen arbitraal beding zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvuldigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van de architect (DNR 2005, art. 46 lid 1: Auteursrecht van de adviseur).

principe detail voordeur

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

max. drempelhoogte

20

monoliete betonvloer 90mm, gevlinderd
geisoleerde kanaalplaatvloer
isolatie RC = 4,50 m2K/W
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Voordeur (toegangsdeur):
aluminium kozijnen
thermisch onderbroken
afw. vlgns afwerkstaat
voorzien van driedubbel glas
0

afmetingen vloer
volgens opgave
constructeur

kantplank EPS isolatie
voorzien van vezelcementplaat

afmetingen fundering
volgens opgave
constructeur

Wilgenweg 22B

1031HV

Amsterdam -

AS

100

200

90

bestrating omhoogwerken naar peil
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principe detail dakrand kopgevel
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215

formaat: A3 - fase: DEFINITIEF ONTWERP

dakrand gezet staal
afw. vlgns afwerkstaat
hoogte zetwerken rondom gelijk

35

150
185

140

staalprofiel IPE
afw. vlgns afwerkstaat
afmetingen volgens
opgave constructeur

Wilgenweg 22B

1031HV
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