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Voorwoord:	
Wij	 zijn	20	studenten	en	zitten	 in	het	 tweede	 jaar	van	de	opleiding	Middenkaderfunctionaris	
bouw	op	het	Friesland	college	te	Leeuwarden.	Onze	docent	is	Jan	H.	Witteveen	en	is	sinds	2016	
docent	bouwkunde	aan	het	Friesland	College.		Voor	deze	functie	heeft	Witteveen	van	jongs	af	
in	de	bouw	gewerkt	bij	aannemers,	architect,	constructeur,	gemeente	en	als	zelfstandige	in	de	
architectuur.	Afgelopen	10	jaar	heeft	hij	2	woningen	vanaf	de	grond	opgebouwd.	Sinds	2001	is	
hij	 cursusleider	 bij	 de	 BOB	 en	 heeft	 daar	 een	 6-tal	 jaren	 de	 cursus	 voorbereidend	 kader	
verzorgd.	 Met	 de	 laatste	 crisis	 in	 de	 bouw	 is	 Witteveen	 op	 zoek	 gegaan	 naar	 een	 nieuwe	
uitdaging	 en	 is	 begonnen	 met	 een	 HBO-opleiding	 bouw	 in	 combinatie	 met	 2de	 graad	
docentschap.	Dit	met	elkaar	heeft	gemaakt	dat	hij	in	het	onderwijs	terecht	is	gekomen	en	ons	
veel	van	zijn	kennis	kan	over	dragen.	

Aan	het	begin	van	dit	schooljaar	kwam	Tanja	Nolten	van	“Slim	Circulair”	het	 lokaal	binnen	en	
vroeg	ons	om	aan	een	landelijke	ontwerpwedstrijd	mee	te	doen.	Wij	waren	gelijk	enthousiast.		
Hoewel	wij	nog	maar	1	jaar	een	basisopleiding	hebben	gehad	is	het	een	motiverende	uitdaging	
om	deze	kennis	te	verruimen	met	de	werkzaamheden	die	deze	wedstrijd	met	zich	mee	brengt.	

De	Provincie	Friesland	werd	onze	opdrachtgever	en	bracht	een	geweldig	project	met	zich	mee.		

Het	ontwerpen	van	een	wegenondersteuningspunt	in	de	buurt	van	Quatrebras.		

Wij	 hebben	 ons	 opgedeeld	 in	 verschillende	werkgroepen	 en	 hebben	met	 veel	 enthousiasme	
aan	dit	verslag	gewerkt.	Halverwege	het	project	 is	er	nog	een	groep	van	het	Nordwin	college	
aangesloten	om	ons	te	ondersteunen	met	de	flora	en	fauna	in	het	omliggende	terrein.			

Iedereen	die	mee	gewerkt	heeft	aan	dit	verslag	en	onze	deelname	aan	deze	wedstrijd	tot	een	
goed	einde	gebracht	heeft	danken	wij	voor	hun	inbreng.		

	

Leeuwarden,	22	mei	2019		
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Inleiding:	
	
Begin	dit	schooljaar	kwam	de	stichting	Slim	circulair	met	de	vraag	of	wij	mee	wilden	doen	aan	
een	landelijke	ontwerpwedstrijd	voor	de	bouw.	Dit	leek	ons	een	leerzame	uitdaging.	In	overleg	
met	 school	 hebben	 wij	 ons	 ingeschreven	 voor	 deze	 ontwerpwedstrijd.	 De	 provincie	 is	 onze	
opdrachtgever	en	had	5	opdrachten	waar	we	uit	konden	kiezen.	Onze	keuze	is	gevallen	op	een	
nieuwbouwproject	van	een	wegensteunpunt	te	Quatrebras.		
	
Een	 duurzaam	 en	 circulair	 gebouw	 voor	 het	 onderhoud	 van	 de	 wegen	 van	 de	 provincie	
Friesland.	 Dit	 waren	 de	 eerste	 woorden	 van	 ons	 project.	 Wij	 als	 2e	 jaars	
middenkaderfunctionaris	bouw	leerlingen,	van	het	Friesland	college	Leeuwarden,	zijn	meteen	
aan	 de	 slag	 gegaan.	 De	 taken	 werden	 verdeeld	 en	 zo	 kwamen	 de	 eerste	 ontwerpen.	 Na	
meerdere	veranderingen	en	presentaties	was	het	dan	eindelijk	zover.	Het	definitieve	ontwerp	
is	klaar.	Samen	hebben	wij	het	gehaald	en	laten	u	in	het	rapport	zien	waar	weken	aan	gewerkt	
is.	Niet	alles	ging	zonder	slag	of	stoot	maar	ons	doorzettingsvermogen	bleef	ons	aan	het	werk	
zetten.	Wij	 gaan	 u	 laten	 zien	 hoe	 het	 gebouw	 in	 elkaar	 zit	 en	waarom	wij	 hiervoor	 hebben	
gekozen.	Wij	denken	dat	dit	de	volgende	stap	is	in	de	opleidingen	van	de	bouw.	Dit	is	een	echt	
project	dat	gebouwd	gaat	worden.	Om	hieraan	te	werken	motiveert	vele	keren	meer	dan	een	
fictief	project	uit	de	kast.		
	
Wij	wensen	u	veel	leesplezier.		
	
Welkom	bij	Duorsum	Fryslan.	
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Het	ontwerp:	
	
Het	definitieve	ontwerp	wat	wij	nu	hebben	is	ontstaan	door	vele	schetsen,	besprekingen	etc.	
In	het	begin	van	dit	project	heeft	ieder	voor	zich	een	ontwerp	gemaakt,	deze	tekeningen	
werden	vervolgens	in	drie	groepen	besproken.	In	die	drie	groepen	is	weer	één	gezamenlijk	
ontwerp	gemaakt.		
	
De	drie	groepen	bestonden	uit:	

- Centraal	bouwen	
- Decentraal	bouwen			
- Of	een	combinatie	van	de	bovenstaande	opties		

	
Vervolgens	werden	de	drie	heren	van	de	provincie	uitgenodigd	op	school,	elke	groep	heeft	hun	
ontwerp	kunnen	presenteren.		De	provincie	heeft	een	aantal	dagen	later	een	besluit	genomen	
dat	ze	graag	willen	dat	het	centraal	gebouwd	word,	maar	ze	willen	ook	graag	de	duurzame	
materialen	terugzien	van	de	andere	ontwerpen.	
	
Aan	de	hand	hiervan	zijn	we	opnieuw	begonnen	met	het	ontwerpen	van	een	nieuwe	vorm	van	
het	gebouw.	Hiervoor	hebben	we	een	aantal	leerlingen	bij	elkaar	geroepen,	zij	waren	de	
bouwgroep	in	dit	project.		
	
Zij	hebben	één	ontwerp	geschetst	voor	de	klas,	aan	de	hand	daarvan	hebben	ze	het	bij	de	
andere	studenten	neergelegd	en	verteld	hoe	het	eruit	komt	te	zien.	Na	wat	overleg	met	de	
andere	studenten	zijn	we	eruit	gekomen.		
	
De	tekenaars	zijn	aan	de	slag	gegaan	met	het	uitwerken	van	de	schets	in	het	tekenprogramma	
archicad,	tussendoor	is	het	ontwerp	het	een	en	ander	wel	aangepast.	Dit	komt	door	
bijvoorbeeld	dat	de	constructie	niet	klopte,	i.p.v.	een	zoutloods	hebben	we	nu	gekozen	voor	2	
grote	silo’s.	
	
Natuurlijk	zijn	we	te	werk	gegaan	met	duurzame	materialen	zoals:	

- Cellulose		
- Neolife		
- Granulaatbeton		
- OBS	plaat		
- Etc.	

	
Ook	hebben	we	een	aantal	installaties	toegepast	waardoor	het	gebouw	zelfvoorzienend	is.	
In	dit	verslag	kunt	u	hier	meer	over	lezen.	
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Materiaal	
	
In	dit	verslag	hebben	Simone	en	ik	belangrijke	duurzame	en	biobase	producten	beschreven.	
Deze	producten	worden	verwerkt	in	het	nieuw	te	bouwen	gebouw.	
	
Voor	een	zo	duurzaam	mogelijk	gebouw	hebben	wij	onderzoek	naar	de	volgende	materialen	en	
methodes	om	dit	gebouw	te	realiseren.	We	hebben	veel	op	internet	opgezocht	en	kunnen	
vinden.	Ook	zijn	we	enkele	dagen	op	excursie	geweest	naar	bedrijven	die	gespecialiseerd	zijn	in	
duurzame	producten.			
Hieronder	een	detail	van	de	wandopbouw.	Volgens	opbouw	van	het	gebouw	(vloer,	wanden,	
dak)	zal	ik	de	verschillende	materialen	beschrijven.	
	

Kelder	en	vloer.	
- Granulaatbeton.	

Een	bedrijf	in	Leeuwarden	richt	zich	op	een	aantal	producten,	namelijk:	
menggranulaat,	asfalt	en	zand.	Leeuwarder	Recycling	Centrale	B.V.	beschikt	over	het	
productcertificaat	BSB	BRL	2506,	welke	alleen	op	basis	van	zeer	streng	milieu	
hygiënische	en	technische	specificaties	wordt	dit	keurmerk	toegekend.	
	
Menggranulaat	is	een	mengsel	van	gebroken	betonpuin.	Het	wordt	veel	gebruikt	in	de	
wegenbouw	voor	verharding	van	tijdelijke	wegen,	bouwwegen	of	als	fundering	onder	
asfaltwegen.	Het	materiaal	heeft	een	hoge	constructieve	waarde.	Een	bijkomend	
voordeel	van	menggranulaten	is	dat	het	spoorvorming	vermindert.	Hydraulisch	
Menggranulaat	(0/45)	is	een	vorm	van	een	menggranulaat	waar	een	stabilisator	is	
toegevoegd.	De	stabilisator	komt	voort	uit	de	volgende	producten:	hoogovenslak,	LD-
Staalslak,	elektro-ovenslak	of	een	mengsel	hiervan.		
	
Maar	het	belangrijkste	is	eigenlijk	erg	simpel,	als	de	betonvloer	eventueel	na	40	jaar	zal	
worden	gesloopt	kunnen	de	beton	brokken	en	betonresten	opnieuw	worden	gebruikt	
in	bijvoorbeeld	beton	als	granulaat	en	de	wegenbouw	als	fundering.	Zo	ben	je	
duurzaam	bezig	met	het	afval	op	de	juiste	manier	weer	opnieuw	te	gebruiken.		

	

Vloeistofdichte	vloer		
- Waarom	een	vloeistofdichte	vloer?	

Werkplaats	en	wasplaats	
Een	vloeistof	dichte	vloer	is	noodzakelijk	omdat	er	in	een	gedeelte	van	het	gebouw	
werkzaamheden	(sleutelwerkzaamheden)	zullen	gaan	gebeuren.	Bij	deze	
werkzaamheden	kunnen	olie	en	brandstofresten	op	de	vloer	terechtkomen.		
Een	vloeistofdichte	vloer	is	een	vloer	die	geen	naden	of	kieren	heeft	waardoor	
vloeistoffen	kunnen	lekken.	Maar	vloeistofdicht	betekend	hier	nog	net	iets	meer.	Een	
vloeistofdicht	vloer	en	namelijk	ook	een	vloer	die	geen	vloeistoffen	absorbeert.	Niet	
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alle	ondergrond	blijft	dus	droog,	de	vloer	zal	ook	van	binnen	nooit	nat	worden.	Lelijke	
vochtplekken	behoren	daarmee	dus	tot	het	verleden.	Een	vloeistofdichte	vloer	is	ook	
erg	eenvoudig	schoon	te	houden,	zodat	de	gemorste	vloeistoffen	gewoon	kunnen	
worden	opgedweild.	Een	vloeistofdichte	vloer	zorgt	dat	schadelijke	stoffen	niet	kunnen	
doordringen	in	de	ondergrond.	Daardoor	is	een	vloeistofdichte	vloer	erg	geschikt	voor	
toepassing	in	ruimtes	waar	veel	met	oliën	e.d.	gewerkt	wordt.	In	keukens,	garages	en	
fabriekshallen	bijvoorbeeld.	Beton	is	een	uitstekend	materiaal	om	vloeistofdichte	
voorzieningen	mee	te	realiseren.	De	betonmortelcentrales	die	zijn	aangesloten	bij		
VOBN	beschikken	over	een	productcertificaat	voor	levering	van	betonmortel	voor	
vloeistofdichte	constructies	in	de	sterkteklassen	C	20/25	en	hoger	die	voldoet	aan	
NEN-EN	206-1	en	NEN	8005.		

	
Materialen	wand.	

- HSB	wanden.	
HSB	elementen	zijn	–	 in	vergelijking	met	traditionele	bouwvormen-	 licht	van	gewicht.	
Door	 houtskeletbouw	 toe	 te	 passen	 kan	 de	 gehele	 constructie	 van	 een	 bouwwerk	
lichter	 worden	 uitgevoerd,	 hetgeen	 kostenbesparend	werkt.	 De	 kosten	 besparing	 zit	
hem	 in	 het	 gedeelte	 dat	 de	 constructie	 veel	 lichter	 kan	worden	 uitgevoerd,	 en	 er	 al	
heel	erg	veel	prefab	kan	worden	gemaakt.		Het	kan	dus	winstgevend	zijn	om	al	in	een	
vroeg	stadium	houtskeletbouw	te	overwegen.	
HSB	elementen	worden	volledig	op	maat	gemaakt.	Er	kan	aangegeven	worden	waar	de	
kozijnen,	 leidingen	 voor	 technische	 installaties,	 etc.	 geplaatst	 moeten	 worden.	 Deze	
mogelijkheid	 bespaart	 veel	 uren	 op	 de	 bouwplaats.	 Constructie-onderdelen	 zoals	
stalen	 kolommen,	 lateien	 etc.	 kunnen	 ook	 in	 de	 HSB	 wanden	 opgenomen	 worden.	
Houtskeletbouw	 maakt	 vaak	 gebruik	 van	 recyclebaar	 en	 duurzaam	 basismateriaal.	
Tussen	 de	 stijlen	 of	 sporen	 word	 vaak	 isolatie	
aangebracht.	 Het	 is	 in	 een	 HSB	 mogelijk	 om	 Rc-
waardes	van	10m2K/W	of	hoger	te	krijgen.	

	
- Agepan plaat. 

Agepan	 DWD	 is	 een	 houtvezel	 paneel,	 verkregen	
door	een	droog	proces,	met	de	toevoeging	van	lage	
formaldehyde	 bindmiddel.	 Agepan	 DWD	 is	 een	
multifunctioneel	 paneel	 structuur	 formaat	 dat	
geschikt	 is	 voor	 houtskeletbouw,	 en	 dichtend	
doorlatend	 oppervlak	 waterdamp.	 Het	 heeft	 een	
uitstekende	 stabiliteit,	 is	 bestand	 tegen	 vocht,	
comfort	 in	 de	 zomer,	 het	 heeft	 een	 luchtdichtheid	
en	een	PEFC	 label.	Agepan	DWD	wordt	 gebruikt	 in	
bracing,	 muur	 ademend	 en	 extra	 thermische	 en	
akoestische	isolatie.	Dit	paneel	is	ideaal	voor:	muur	houtskeletbouw,	muur	ademhaling	
en	 prefab	 muur.	 Voordelen	 van	 agepan:	 optimaal	 voor	 prefabricatie	 van	
wandelementen	voor	houtbouw,	uitstijvende	en	last	afdragende	beplating,	verbetering	
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van	 knik-	 en	 schrankweerstand,	 hagelbestendig,	 diffusie	 open	 winddichte	 en	
waterbestendige	beplating,	als	vaste	en	extra	watervoerende	beplating,	kan	toegepast	
worden	 als	 nood	dak	 (8	weken	 volledige	 blootstelling)	 en	 na	 stormschade,	makkelijk	
afkleven	 tand-	 en	 groefnaden	 in	 functie	 van	 winddichting,	 extra	 bescherming	 tegen	
geluid	 warmte	 en	 brand,	 snelle	 tijds-	 en	 kostenefficiënte	 verwerking,	 na-groeibare	
grondstoffen	uit	 duurzame	bosbeheer	 (PEFC-gecertificeerd)	minimale	 toevoeging	 van	
toeslagstoffen,	milieuvriendelijk	en	geschikt	voor	gezond	binnen	gebruik	en	heeft	een	
hoge	kwaliteit	verzekerd	door	regelmatige	controle	van	externe	contrileorganismen. 

	
- Cellulose	isolatie.	

Cellulose	 isolatie	 is	 een	 milieuvriendelijk,	
thermisch	 en	 akoestisch	 hoogwaardig	
isolatiemateriaal,	 vervaardigd	 uit	
gerecycled	 krantenpapier.	 Het	 is	 geschikt	
voor	het	isoleren	van	gevels,	spouwmuren,	
houtskeletbouw,	 daken	 en	 vloeren	 bij	
zowel	 nieuwbouw	 als	 bestaande	 bouw	
(renovatie).	 Het	 product	 is	 zeer	 geschikt	
om	 toe	 te	 passen	 bij	 luchtdicht	 en	 passief	
bouwen.	 Cellulose	 word	 onder	 hoge	 druk	
met	een	 slang	aangebracht	 in	een	gesloten	 circuit/	 gedeelte.	De	 reden	dat	dit	onder	
hoge	druk	gebeurd	is	om	de	dichtheid	van	het	losse	papier	weefsel	zo	goed	mogelijk	te	
krijgen.	
	

- Wat	is	cellulose	isolatie	
Cellulose	 is	 een	 natuurlijke	 vezel	 die	 voorkomt	 in	 planten	 en	 bomen.	 Papier,	 de	
basisgrondstof	van	cellulose	isolatie,	bestaat	daarmee	grotendeels	uit	cellulose	vezels.	
Cellulose	 isolatie	 beschikt	 over	 bijzonder	 goede,	 isolerende	 eigenschappen,	 zowel	
thermisch	als	akoestisch,	is	heel	betaalbaar,	duurzaam	en	makkelijk	aan	te	brengen.	Dit	
maakt	het	product	zeer	interessant	als	isolatieproduct.	

	

Belangrijkste	eigenschappen	van	cellulose	isolatie:	
1. Hoge	thermische	isolatiewaarde	(L-waarde	0.039W/m2K)	
2. Goede	geluidsisolerende	werking	
3. Goede	brandwerende	eigenschappen	(brandklasse	B	bij	100mm)	
4. Vochtregulerend	en	ademend	
5. Lage	warmteoverdracht	van	buiten	naar	binnen	
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- NeoLife	
Neolife	 is	 een	 houtcomposiet	 wat	 als	 gevelsystemen	
gebruikt	kan	worden.		
	
Neolife	 is	 en	 houten	 gevelsysteem.	 Het	 is	 een	 systeem	
dat	 bestaat	 uit	 de	meest	 natuurlijke	 houtcomposiet	 ter	
wereld	en	zijn	biobased	bouwmaterialen.	De	houtvezels	
worden	 beschermd	 door	 een	 stof	 uit	 het	 hout	 zelf,	
waardoor	 de	 systemen	 100%	 onderhoudsvrij	 zijn	 en	
levenslang	 meegaan.	 Bovendien	 blijven	 ze	 door	 de	
toevoeging	van	mineralen	hun	diepe	kleur	behouden.	
	
Eenvoudige	montage	
Omdat	 de	 systemen	 van	 NeoLife	 licht	 van	 gewicht	 zijn,	
kunnen	ze	eenvoudig	en	snel	gemonteerd	worden.	Vaak	
is	 het	 zelfs	 mogelijk	 om	 ze	 op	 basis	 van	 de	 huidige	
constructie	 aan	 te	 brengen,	 wat	 de	 systemen	 geschikt	
maakt	 voor	 schuren,	 houtskeletbouwwanden	 en	
renovatieprojecten.	 Bovendien	 geeft	 NeoLife	 tien	
productgarantie	en	 tien	 jaar	verzekerde	garantie	op	het	
product	en	de	montage.	Want	dat	een	gevel	mooi	blijft,	staat	voorop.	
Gevelbekleding	van	Neolife	is:	

- Biobased	
- Licht	van	gewicht	
- Eenvoudige	montage	
- Volledig	onderhoudsvrij	
- 100%	rottingsvrij	en	100%	insectenproof	
- Diepe	kleur	en	kleurrecht	
- Tien	jaar	garantie	
- 100%	recyclebaar	

	

Materialen	dak.	
- Sedum	dak.	

Een	sedumdak	is	een	voorbeeld	van	een	groendak.	Het	is	een	dak	dat	is	begroeid	met	
Sedum,	 dit	 zijn	 vetplantjes.	Deze	 plantjes	 kunnen	 erg	 goed	 tegen	droogte,	maar	 ook	
heel	vochtige	periodes	kunnen	ze	goed	hebben.	De	felle	zon	is	tevens	geen	probleem	
voor	deze	vetplantjes.	Een	sedumdak	wordt	ook	wel	een	groendak	genoemd.	Dit	valt	
onder	 de	 extensieve	 daken,	 dit	 zijn	 daken	 met	 een	 maximale	 opbouw	 van	 15	
centimeter	Waarbij	de	beplanting	niet	hoger	is	dan	50	centimeter.		
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Voordelen.	
Behalve	het	 fraaie	aanzicht	zitten	er	nog	veel	meer	voordelen	aan	een	sedumdak.	Ze	
beschermen	het	dak	namelijk	tegen	alle	weeromstandigheden	en	dragen	zo	bij	aan	de	
duurzaamheid	van	het	dak.	Dit	kan	er	voor	zorgen	dat	dakbedekking	twee	tot	drie	keer	
langer	meegaat.	
	
Het	 voordeel	 van	 Sedum	 ten	 opzichte	 van	 andere	 dakbedekking	 is	 dat	 de	 plant	
nauwelijks	 onderhoud	 nodig	 heeft	 en	 erg	 sterk	 is.	 Sedum	 is	 niet	 dood	 te	 krijgen.	De	
sedumplant	als	dakbedekking	werkt	ook	 isolerend.	 In	de	winter	beschermt	het	 tegen	
de	 kou	 en	 in	 de	 zomer	 houdt	 het	 de	warmte	 tegen.	 Het	 laatste	 grote	 voordeel	 van	
sedumdaken	is	dat	het	een	geluidsisolerende	werking	heeft.	
	

- Voor	 welke	 daken	 is	 een	 sedumdak	
geschikt?	
Sedumplantjes	 zijn	 voor	 zowel	 platte	
als	 schuine	 daken	 geschikt.	 Een	
sedumdak	 kan	 gecreëerd	 worden	 op	
een	 huis,	 een	 schuur	 of	 een	 garage.	
Wel	 is	 het	 belangrijk	 dat	 het	 dak	 de	
juiste	draagcapaciteit	heeft.	Dit	kan	een	
specialist	 goed	 beoordelen.	 Over	 het	
algemeen	 is	 bijna	 elk	 dak	 geschikt	 om	
een	Sedum	dak	van	te	maken.	
	
Een	 sedum	 dak	 is	 voor	 de	 natuur	 ook	
een	 veel	 beter	 proces,	 zo	 kunnen	 er	
veel	 insecten	 op	 leven	 en	 het	 heeft	
natuurlijk	 een	 mooie	 en	 natuurlijke	
uitstraling.	
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Energie	en	elektriciteit		
- Verwarming	

Het	 gebouw	wordt	 verwarmd	 d.m.v.	 een	 lage	 temperatuur	 verwarming,	We	 hebben	
hierbij	gekozen	voor	het	systeem	vloerverwarming	voor	het	hele	gebouw.	
	
Als	verwarmingsinstallatie	word	een	water/water	warmtepomp	toegepast.	
Bij	 water/water-warmtepompen	 wordt	 de	 zogenaamde	 'gratis'	 warmte	 uit	 water	
gehaald,	of	het	wordt	met	behulp	van	water	uit	de	bodem	gehaald.	Voor	al	deze	types	
geldt:	Hoe	groter	men	de	warmtewisselaar	dimensioneert,	 hoe	beter	het	 rendement	
van	de	installatie.		
De	warmte	word	geput	uit	grondwater.		
	

- Vloerverwarming	
Vloerverwarming	 als	 energiezuinige	 en	 onzichtbare	 verwarmingsmethode.	 Een	
betonvloer	 als	 naadloze	 en	 strakke	 vloerbekleding.	 Geen	 wonder	 dat	 zowel	
vloerverwarming	 als	 betonvloeren	 steeds	 populairder	 worden.	 Opstarten	 van	 de	
vloerverwarming	bij	betonvloer		
	
Ook	het	tijdstip	en	de	manier	waarop	de	verwarming	wordt	opgestart	zal	een	invloed	
hebben	 op	 je	 betonvloer.	 Nadat	 de	 vloer	 gegoten	 is	 laat	 je	 hem	 enkele	 weken	
uitdrogen	zonder	de	verwarming	op	te	starten.	
	
Na	 3	 à	 4	weken	 kan	 je	 de	 vloerverwarming	 opstarten	 op	 een	 laag	 niveau	 zodat	 het	
beton	 langzaam	 kan	 uitdrogen	 en	 uitharden.	 Starten	 doe	 je	 best	 met	 een	
watertemperatuur	van	25°C.	Daarna	is	een	stijging	van	1°C	per	24u	aan	geraden.		

	
- Infraroodpanelen	

In	de	werkplaats	zou	het	handig	zijn	om	een	paar	infraroodpanelen	te	plaatsen.	In	de	
winter	kan	door	de	roldeur	veel	warmte	uit	de	werkplaats	verdwijnen.	Met	 infrarood	
panelen	 boven	 in	 het	 dak	 kan	 je	 de	 warmte	 die	 word	 verloren	 sneller	 weer	 terug	
winnen.	
Infrarood	verwarming	als	energiezuinige	en	voordelige	oplossing	

- Ten	opzichte	van	traditionele	centrale	verwarming	is	infrarood	verwarming	
zuiniger	in	energieverbruik.	Dit	voordeel	wordt	groter	naarmate	de	
omstandigheden	worden	geoptimaliseerd.	

- Infrarood	panelen	zijn	voordelig	in	aanschaf.	
- Infrarood	panelen	vergen	geen	onderhoud.	
- Infrarood	verwarming	is	niet	geschikt	voor	

ruimten	waar	zich	constant	vochtige	
vloeren	of	wanden	bevinden	(optrekkend	
of	doorslaand	vocht).	Hier	moet	eerst	de	
oorzaak	aangepakt	worden		
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- Zonnepanelen		
Op	het	dak	van	de	werkplaats,	opslag	en	stalling	komen	er	Polykristallijn	zonnepanelen.	
In	een	polykristallijn	zonnepaneel	bevinden	zich	zonnecellen	die	bestaan	uit	meerdere	
grove	kristallen.		
Een	 polykristallijne	 zonnecel	 vertoont	 een	soort	 gebroken	 schervenpatroon.	 De	
polykristallijne	 zonnepanelen	 zijn	 gunstig	geprijsd	 en	 bieden	 een	 hoog	 rendement,	
hoewel	 minder	 rendement	 dan	monokristallijnen	 zonnepanelen.	 Omdat	 het	 gebouw	
genoeg	ruimte	bied	is	dit	de	beste	optie.	
	

- Onderhoud	en	levensduur	zonnepanelen	
Zonnepanelen	 zijn	 onderhoudsarm.	 Eventueel	 kunnen	 ze	 periodiek	 schoongemaakt	
worden	om	aanslag	 te	 verwijderen.	 Schuin	 liggende	 zonnepanelen	 zullen	grotendeels	
schoonspoelen	door	de	regen.	Op	platte	daken	worden	ze	schuin	geïnstalleerd	zodat	ze	
schoonspoelen	 en	 een	 goede	hoek	 hebben	 ten	 opzichte	 van	 de	 zon.	 Door	 het	 vuil	
worden	daalt	de	opbrengst	van	het	zonnepaneel.		
	
Zonnepanelen	 kunnen	 beter	 schoon	 blijven	 door	 toepassing	 van	Nano	 coating.	 Dit	 is	
een	vuilafstotende	 laag,	waardoor	het	 licht	 in	mindere	mate	geblokkeerd	wordt	door	
het	eventuele	vuil.	Mechanische	schade	kan	ontstaan	door	inslag	van	bliksem,	vallende	
voorwerpen,	hotspots	of	storm.		
	
Leveranciers	van	zonnepanelen	stellen	dat	de	technische	levensduur	van	zonnepanelen	
rond	 de	25	 jaar	 bedraagt.	 Het	 Kiwa	 schat	 dat	 de	 helft	 van	 de	 zonnepanelen	 in	 de	
praktijk	 de	 levensduur	van	 20-25	 niet	 haalt.	 De	 praktische	 levensduur	 ligt	 volgens	
onderzoek	dichter	bij	17	jaar.	Wijze	van	subsidiering	(Nederland)		
	
Verder	 geldt	 ook	 (nog)	 de	 salderingsregeling	waarbij	 de	 geleverde	kWh’s	aan	het	 net	
worden	 verrekend	 met	 de	 hoeveelheid	 afgenomen	kWh’s.	 Deze	 blijft	 geldig	
tot	(minimaal)	 2023.	 Daarnaast	 geldt	 er	 ook	 de	 postcoderoosregeling	 (waarbij	
particulieren	die	daartoe	een	vereniging	of	coöperatie	hebben	opgericht	in	een	gebied	
van	de	eigen	postcode	en	aangrenzende	postcodes	(de	cijfers)	van	een	duurzame	bron	
stroom	 afnemen	 met	 een	 verlaagd	energietarief.	 Deelnemers	 zijn	 daarbij	 tot	 een	
verbruik	 van	 10.000	 kWh	 vrijgesteld	 van	energieheffing	 en	 btw,	 terwijl	 de	
opgewekte	kWh’s	verkocht	kunnen	worden.	Ondernemers	kunnen	bij	het	plaatsen	van	
zonnepanelen	gebruik	maken	van	de	SDE-regeling.		

	
- Terreinverlichting	

Voor	 flora	 en	 fauna	 heeft	 groen	 licht	 (groene	 LED	 verlichting)	 in	 de	 meeste	
onderzoeken	een	positieve	uitwerking	op	het	gebied	van	ecologie.	Doordat	dieren	ook	
een	gevoeligheid	vertonen	voor	wat	betreft	de	kleurfrequentie	kan	er	met	deze	kennis	
in	het	achterhoofd	een	bewustere	verlichting	van	de	nacht	worden	nagestreefd.	Onder	
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andere	is	er	met	groene	LED	verlichting	en	de	juiste	armaturen	een	grote	verbetering	
mogelijk	op	het	gebied	van	lichtvervuiling	en	de	ecologische	gevolgen	die	dit	met	zich	
meebrengt.			
	
Om	 rekening	 te	 houden	 met	 de	 vogels	 en	 de	 vleermuizen	 zullen	 we	 groen	 LED	
verlichting	toepassen	op	het	terrein.	De	armaturen	worden	onder	de	overstek	van	het	
dak	geplaatst.	Op	de	zoutsilo’s	kunnen	ook	armaturen	worden	geplaatst.	

	
- Levensduur	en	toepassingen		

Een	ledlamp	kan	theoretisch	ongeveer	50.000	branduren	meegaan	(afhankelijk	van	het	
merk	werkt	een	normale	gloeilamp	gemiddeld	1.000	branduren,	een	spaarlamp	tussen	
de	8.000	en	15.000	branduren	en	een	tl-buis	tussen	de	12.000	en	17.000	branduren	en	
tot	66.000	met	elektronische	voorschakelapparatuur).	In	de	praktijk	blijkt	een	ledlamp	
20.000	tot	40.000	branduren	mee	te	gaan.	Vooral	de	eerdere	modellen	uit	2005-2007	
kennen	vroegtijdig	uitval,	anno	2009	zijn	deze	kinderziektes	zo	goed	als	verholpen.		
Een	ledlamp	wordt	nauwelijks	warm	en	is	tril-	en	schokbestendig.	De	lichtterugval	in	de	
lichtopbrengst	 over	 de	 gehele	 termijn	 is	 minder	 dan	 30%.	 De	 eerste	 generatie	
ledlampen	 kon	 niet	 gedimd	 worden,	 maar	dimbare	modellen	 zijn	 inmiddels	 op	 de	
markt.	 Door	 de	 geringe	 grootte	 kunnen	 ledlampen	 in	 allerlei	 vormen	 en	 designs	
verwerkt	worden.	 Ze	 zijn	daarmee	geschikt	om	niet	alleen	als	hoofdverlichting,	maar	
ook	als	feestverlichting	(bijvoorbeeld	kerstverlichting)	gebruikt	te	worden.		

	
- Binnenverlichting	

Binnen	 zal	 er	 ook	 LED	 verlichting	 worden	 toegepast.	 In	 de	 werkplaats	 zullen	 er	
armaturen	met	LED	verlichting	worden	geplaatst.	

	
- Windmolen	

Wij	 plaatsen	 een	 E.A.Z.	 windmolen	 bij	 ons	 gebouw.	 In	 Friesland	 zal	 dat	 niet	 zo	
makkelijk	 gaan	 i.v.m.	 horizon	 vervuiling.	 Toch	 hopen	 we	 dit	 te	 realiseren.	 De	
windmolen	 wekt	 gemiddeld	 35.000	 kWh/	 per	 jaar	 op	 en	 heeft	 een	 levensduur	 van	
meer	als	20	jaar.	De	EAZ	Twaalf,	een	kleine	eenvoudige	windmolen	met	hout	bladen	en	
groene	 mast.	Dit	 past	 mooi	 in	 ons	 project	 wat	
allemaal	bio	based	is.	
	
Voordelen:	

- Eigen	stroom	opwekken	
- Lage	stroomrekening	
- Minder	afhankelijk	van	het	stroomnet	
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- Onderhoud		
Bij	 windmolens	 wordt	 er	 gemiddeld	 vier	 keer	 per	 jaar	 onderhoud	 verricht:	 visueel,	
smering,	elektrisch	en	het	mechanische	onderhoud.	Dit	probeert	men	zoveel	mogelijk	
uit	te	voeren	op	windluwe	dagen,	zodat	er	zo	min	mogelijk	productieverlies	is.		

	
- Riolering		

PP	buizen	zijn	per	uitstek	geschikt	voor	binnenhuisriolering.	PP	staat	voor	polypropeen	
en	 is	 een	 veel	 stevigere	 variant	 van	 polyetheen	 (PE),	 maar	 wel	 net	 zo	 goedkoop	 te	
produceren.		 PP	 is	 bovendien	 minder	 belastend	 voor	 het	 milieu	 dan	 andere	
leidingsystemen.	Ook	is	het	zeer	duurzaam:	PP	buizen	gaan	wel	honderd	jaar	mee.	Al	
deze	voordelen	zorgen	dan	ook	voor	een	hoge	prijs/prestatieverhouding.	
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Fundering:	
- De	vaste	zit	op	ongeveer	2000	–	Peil.	Om	hierop	te	funderen	is	er	gekozen	voor	een	put	

fundering.	Het	gehele	gebouw	zal	op	een	put	komen	te	staan.	Deze	put	is	opgedeeld	in	
3	compartimenten	zie	bijgaande	schematische	tekening		
In	de	verschillende	compartimenten	van	de	put	wordt	het	HWA	water,	 vuil	water	en	
pekel	opgeslagen.	
	
De	kelder	is	ingedeeld	in	3	verschillende		putten	dat	ziet	er	als	volgt	uit:	

		
	
	
	
	
	
	
	
	

- HWA	put		
In	 deze	 put	wordt	 al	 het	 regenwater	 van	 het	 dak	 en	 bestrating	 opgeslagen.	Met	 dit	
water	worden	 de	 toiletten	 gespoeld	 en	worden	 de	 vrachtauto’s	 na	 het	 strooien	 van	
zout	afgespoeld.	Dit	spoelwater	van	de	vrachtauto’s	gaat	terug	in	de	vuilwaterput.	
	

- Vuilwater	put		
Voor	het	vuile	 spoelwater	 in	de	vuilwaterput	komt,	 stroomt	het	door	een	vuil	en	vet	
afscheider	die	zich	onder	de	wasplaats	van	de	voertuigen	bevindt.	Dat	gaat	als	volgt:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Het	 vuile	water	 komt	 in	 de	 afscheider	 terecht	 via	 de	 afvoer,	 en	 dan	 komt	het	water	
terecht	 in	het	eerste	gedeelte.	Hier	 komt	het	water	 tot	 stilstand	en	 zo	 zakt	het	 zand	
naar	de	bodem.	Als	volgt	gaat	het	water	met	vet	over	het	muurtje	heen.	In	het	tweede	
deel	van	de	put	wordt	het	water	afgescheiden	van	het	vet.	Het	water	wordt	van	onder	
uit	 de	 put	 afgevoerd	 en	op	deze	manier	 blijft	 het	 vet	 drijven.	 Van	 tijd	 tot	 tijd	 zal	 de	
afscheider	schoon	gemaakt	moeten	worden.	
	
Het	 vuile	 water	 word	 van	 uit	 de	 afscheider	 opgevangen	 in	 de	 vuilwater	 put,	 en	 dit	
water	word	weer	hergebruikt	voor	pekel.	

HWA	put		

Pekel	bassin		

Vuilwater	put	
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- Pekel	basin		

In	het	pekel	bassin	wordt	het	water	van	de	vuilwater	put	gebruikt,	er	wordt	hier	zout	
aan	toegevoegd.		
Het	 pekel	 wordt	 in	 een	 tank	 gepompt	 en	wordt	 vervolgens	 over	 een	 droog	wegdek	
gestrooit.	Als	je	hierbij	normaal	zout	gebruikt	waait	het	zo	weg	en	dan	heeft	het	geen	
nut	meer.	
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Elektrische	apparaten	aanwezig	per	ruimte		
	
Ruimte		
	
Kantine		

Apparaat		
	

- Koffieapparaat	
- Koelkast	
- Combimagnetron		
- Vaatwasser	(hotfill?)	
- Inductie	kookplaat	2	pit	
- Waterkoker		
- Tosti-ijzer		
- Stofzuiger		

Verbruik:	
	
900	watt		
33	watt		
1700	watt	
500	watt	
1400	watt	
1725	watt		
1000	watt	
1500	watt		
	

	
	
75	kWh	per	jaar	
350	kWh	per	jaar	
100	kWh	per	jaar	
260	kWh	per	jaar	
500	kWh	per	jaar	
35	kWh	per	jaar	
250	kWh	per	jaar	
78	kWh	per	jaar	
	

Wc	 - Handendroger		
Bij	stand-by		
	

1600	watt		
Minder	dan	0.5	watt		

14.016	kWh	per	jaar	
693.5	kWh	per	jaar	

Kantoor	 - laptop	p.	st.	
- kopieerapparaat		
- ledverlichting			

	

50-100	watt	
1840	watt	

876	kWh	per	jaar	
693,5	kWh	per	jaar	

Opslag/	werkplaats	 - Ledlampen	
	

- Bovenloopkraan		
	

- Vloerverwarming	
	

Bij	500	draaiuren	
1200	KWh	per	jaar	
2.4	KW	
	
100	watt		

	
	
Bij	500	draai	uren	
1200	kWh	per	jaar		
8760	kWh	per	jaar	

Wagenpark		 - Ledlampen:		
85	%	zuiniger	ten	opzichte	van	een	normale	
gloeilamp.	

- Krachtstroom	aansluiting		
	

	

Laadpaal	 Het	soort	auto	dat	wordt	aangesloten	op	de	laadpaal	
bepaald	hoeveel	stroom	er	getrokken	wordt.	
	

	

Warmte	terugwin	
unit		

	 	 650	kWh	per	jaar	
	

Totale	vebruik		 	 	 53348,48	kWh	/	jaar	
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Las	apparaat	elektrode	lassen	 	
- Elektrode	lasinverter	SOLDATECH	MMA	200	digitaal	 	

	
- Voltage	=	230V	-	50/60	Hz																				6000	watt	-	met	150	uur	lassen	per	jaar	6900	KWh	

Afzekering	=	16A	(traag)	
Inschakelduur	=	200A/60%	-	140A/100%	
Lasstroombereik	=	20-200A	
Opstartspanning	=	80V	
Beschermingsklasse	=	IP21S	
Isolatieklasse	=	F	
Verlasbare	electrodes	=	1,6/2,0/2,5/3,2/4,0mm	
	 	

Hogedrukreiniger		
- KARCHER	HDS	12/18-4	S:	
- Temperatuur	155	°C	

Stroomsoort	400	V	
Vermogen	8,4	kW																																																																			-met	300	uur	per	jaar	2520	KWh	
Wateropbrengst	600-1200	l/u	
4-polige	motor	(draaistroommotor)	ja	
Aantal	stroomgroepen	3	Ph	 	 	 	

	
Compressor		

- Compressor	BLM	22-410	
	

- Aanzuig	Capaciteit	l/min,	410	
Ketelinhoud	(l),	2	x	11	
Vermogen	(HP/kW),	3.0	pk	/	2.2	kW																									-met	300	draaiuren	per	jaar	660	KWh	
Voltage,	230	V	/	50	Hz	/	1	Ph	
Pomptoeren	(RPM),	1400	
Werkdruk	(bar),	8	
Maximale	Druk	(bar),	10	
Cilinders,	2	
Trappen,	1	
Geluidsniveau	dB(A),	93	

	
Piekbelasting:	ligt	eraan	welk	lasapparaat,	piekverbruik	ligt	met	tig	of	Mig/mag	lasapparaat	
boven	de	55.000	watt.			
	
Benodigde	aansluiting:	3x80A		
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Bouwbesluit:		
Brandplan		
voor	het	project	heb	ik	onderzocht	hoeveel	brandblussers	er	nodig	zijn	in	het	gebouw,	waar	en	
hoeveel	rookmelders	er	moeten	zijn,	waar	mogelijk	een	haspels	zou	moeten	komen	en	waar	de	
nood	uitgangen	komen.	De	vraag	bij	de	nood	uitgangen	was	of	de	deuren	in	plaats	van	90	cm	
100	 cm	 breed	 zouden	 moeten	 worden.	 In	 dit	 korte	 verslag	 probeer	 ik	 zoveel	 mogelijk	
duidelijkheid	te	geven.	
	
De	afstand	van	de	werkplekken	tot	de	nooddeur	moet	30	meter	zijn.	Als	 je	naar	de	tekening	
kijkt	voldoet	het	gebouw	er	aan.	Van	uit	alle	ruimtes	ben	je	binnen	30	meter	bij	een	deur	naar	
buiten.	
	
Oppervlaktes	van	de	ruimtes:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- Artikel	2.102	Vluchtroute	
	

1. op	 elk	 punt	 van	 een	 voor	 personen	 bestemd	 gedeelte	 van	 een	 vloer	 begint	 een	
vluchtroute	 die	 leidt	 naar	 het	 aansluitende	 terrein	 en	 vandaar	 naar	 de	 openbare	
weg.	Conclusie:	Voldoet		
	

2. op	 elk	 punt	 van	 een	 voor	 personen	 bestemd	 gedeelte	 van	 een	 vloer	 van	 een	
celfunctie	of	van	een	nevenfunctie	daarvan	begint	een	vluchtroute	die,	al	dan	niet	
via	 een	 buitenruimte,	 leidt	 naar	 een	 ander	 brandcompariment.	 	 Niet	 van	
toepassing	

	
3. op	elk	put	van	een	rijbaan	begint	een	vluchtroute	die	 leidt	naar	het	aansluitende	

terrein	en	vandaar	naar	de	openbare	weg.	Conclusie:	Voldoet	
	

6	flexplekken	 	 	
Vergaderruimte	 	
Kantine	 	 	 	
Werkplaats	 	 	
Opslag	 	 	 	
Technische	dienst	 	

Invalide	Wc	 	 	
Wc	 	 	 	
Douche	 	 	 	 	
Opslag	 	 	 	
Wc	
Opslag	
Opslag		
	

totale	oppervlakte	is:	

80.86	m2	
53.59	m2	
41.56	m2	
113.68	m2	
99.97	m2	
26.37	m2	
4.72	m2	 	 	 	
10.86	m2	
11.21	m2		 	 	
7.06	m2	 	 	 	
2.46	m2	
7.06	m2	 	 	 	
14.62	m2	

	

474.02m2	
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4. de	gecorrigeerde	loopafstand	tussen	een	punt	in	een	gebruiksgebied	en	ten	minste	
een	uitgang	van	het	subbrandcompartiment	waarin	dat	gebruiksgebied	ligt,	is	niet	
groter	dan	de	in	tabel	2.101	aangegeven	waarde.	Conclusie:	Voldoet	

	
5. in	afwijking	van	het	vierde	lid,	wordt	bij	een	niet	nader	in	te	delen	gebruiksgebied	

en	bij	een	verblijfsruimte	in	plaats	van	de	gecorrigeerde	loopafstand	uitgegaan	van	
de	loopafstand	die	niet	groter	is	fan	de	in	tabel	2.101	aangegeven	waarde.	N.v.t.	

	
6. in	 afwijking	 van	het	 vierde	en	 vijfde	 lid	 geldt	bij	 een	bezetting	 van	minder	dan	1	

persoon	 per	 12	 m2	 gebruiksoppervlakte	 van	 het	 subbrandcompartiment	 een	
waarde	van	ten	hoogste	45	m.	N.v.t.	

	
7. in	 afwijking	 van	het	 vierde	en	 vijfde	 lid	 geldt	bij	 een	bezetting	 van	minder	dan	1	

persoon	 per	 30	 m2	 gebruiksoppervlakte	 van	 het	 subbrandcompartiment	 een	
waarde	van	ten	hoogste	60	m.	

	
8. de	 loopafstand	 tussen	 een	 punt	 op	 een	 rijbaanvloer	 en	 een	 uitgang	 van	 het	

subbrandcompartiment	is	ten	hoogste	150	m.	De	afstand	tussen	twee	uitgangen	is	
ten	hoogste	250	m,	gemeten	langs	de	tunnelwand.	Conclusie:	Voldoet	

	
9. op	elk	punt	van	een	voor	personen	bestemde	vloer	in	een	subbrandcompartiment	

begint	 ten	 minste	 een	 vluchtroute	 met	 een	 op	 die	 vluchtroute	 te	 overbruggen	
hoogteverschil	naar	een	uitgang	van	het	subbrandcompartiment		van	ten	hoogste	
4m.	Conclusie:	Voldoet		

	
10. een	 subbrandcompartiment	of	 een	daar	 in	 gelegen	 ruimte	heeft,	 indien	bestemd	

voor	 meer	 dan	 150	 personen,	 ten	 minste	 twee	 uitgangen	 waardoor	 een	
vluchtroute	 loopt.	 De	 onderlinge	 afstand	 tussen	 de	 uitgangen	 is	 ten	minste	 5	m.		
n.v.t	

	
11. een	 bouwwerk	 geen	 gebouw	 zijnde	 heeft	 afhankelijk	 van	 zijn	 bestemming	 een	

grootte,	 voldoende	 en	 zodanig	 ingerichte	 vluchtroutes	 dat	 in	 geval	 van	brand	op	
doeltreffende	en	veilige	wijze	kan	worden	gevlucht.	N.v.t	

	
12. ten	minste	een	uitgang	van	een	beschermd	subbrandcompartiment	als	bedoeld	in	

artikel	2.93,	vierde	tot	en	met	zevende	lid:	
a. Is	 de	 uitgang	 van	 het	 subbrandcompartiment	 waarin	 het	 beschermde	

subbrandcompartiment	ligt,	of	
b. is	 een	 uitgang	 waarbij	 een	 vluchtroute	 begint	 die	 niet	 door	 een	

verblijfsruimte,	een	toiletruimte,	een	badruimte	of	een	technische	ruimte	
naar	een	uitgang	van	het	subbrandcompartiment	voert.	Conclusie:	Voldoet	
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- Artikel	2.103	beschermde	vluchtroute	

	
1. Een	 vluchtroute	 is	 vanaf	 de	 uitgang	 van	 het	 subbrandcompartiment	 waarin	 de	

vluchtroute	 begint	 een	 beschermde	 vluchtroute,	 tenzij	 die	 uitgang	 direct	 grenst	
aan	 het	 aansluitende	 terrein.	 Dit	 geld	 niet	 voor	 zover	 de	 vluchtroute	 door	 een	
andere	 wegtunnelbuis	 voert	 dan	 de	 wegtunnelbuis	 waar	 de	 vluchtroute	 begint.	
Conclusie:	Voldoet	
	

2. Een	 vluchtroute	 waarop	 ten	 hoogste	 37	 personen	 zijn	 aangewezen,	 is	 vanaf	 de	
uitgang	 van	 het	 subbrandcompartiment	 waarin	 de	 vluchtroute	 begint	 een	
beschermde	 vluchtroute,	 tenzij	 die	 uitgang	 direct	 grenst	 aan	 het	 aansluitende	
terrein.	Conclusie:	Voldoet		

	
3. Een	besloten	 ruimte	waardoor	een	beschermde	vluchtroute	voert	heeft	 vanaf	de	

uitgang	van	een	subbrandcompartiment	tot	de	volgende	uitgang	op	de	vluchtroute	
een	loopafstand	niet	groter	dan	30	m.	dit	geldt	niet	voor	zover	de	vluchtroute	door	
een	trappenhuis	voert.	Conclusie:	Voldoet	

	
- Brandblussers	en	haspels	

In	het	kantoor	is	een	schuimblusser	voldoende.	
In	de	werkplaats	 is	een	brandslanghaspel	noodzakelijk.	Een	20	meter	brandslaghaspel	
telt	 in	 totaal	 voor	25	meter	dit	 zou	betekenen	dat	het	 voor	de	werkplaats	en	opslag	
voldoende	is.	Wel	zou	ik	aanraden	een	schuimblusser	van	1.5	l	er	bij	te	plaatsen.	
In	de	hal	zou	ik	aanraden	ook	een	brandslaghaspel	te	plaatsen	en	verder	in	elke	ruimte	
een	schuimblusser	van	1	L	te	plaatsen.		

	
- Artikel	2.108	Capaciteit	van	een	vluchtroute	

Het	 eerste	 lid	 regelt	 het	 aantal	 personen	 dat,	 afhankelijk	 van	 de	 breedte,	 op	 een	
vluchtroute	 mag	 zijn	 aangewezen.	 Dit	 is	 de	 doorstroomcapaciteit	 uitgedrukt	 in	
personen	 per	 meter.	 Op	 grond	 van	 het	 tweede	 lid	 kan	 hieraan	 bijvoorbeeld	 een	
tijdscriterium	 worden	 toegevoegd	 (aantal	 personen,	 per	 meter,	 per	 minuut).	 Bij	 het	
vaststellen	 van	 het	 aantal	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 het	 <<onderzoek	
doorstroomcapaciteit	 deuren>>	 TU	 Delft,	 28	 april	 2009.	 In	 dit	 eerste	 lid	 zijn	 vijf	
verschillende	 criteria	 opgenomen	 afhankelijk	 van	 het	 soort	 doorstroomopening.	 Een	
doorstroomcapaciteit	van	90	personen	per	meter	vrije	breedte	van	een	doorgang	komt	
het	meest	voor.	Dit	betekent	dat	een	deuropening	met	een	vrije	breedte	van	0,85	m	
een	 doorstroomcapaciteit	 heeft	 van	 0,85	 m	 x	 90	 personen/m	 =	 76	 personen.	 Het	
eerste	 lid,	 onderdeel	 c,	 is	 gericht	 op	 deuropeningen	 met	 een	 deur	 die	 niet	 volledig	
geopend	kan.	 Indien	de	deur	niet	verder	geopend	kan	worden	dan	een	hoek	van	135	
graden,	moet	worden	uitgegaan	van	dezelfde	doorstroomcapaciteit	als	bij	een	ruimte	
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(onderdeel	b).	Een	openstaande	deur	kan	de	doorstroming	namelijk	vergelijkbaar	met	
de	 wanden	 van	 een	 ruimte	 beïnvloeden.	 Dit	 is	 ook	 het	 geval	 bij	 een	 dubbele	 deur	
waarvan	 één	 of	 twee	 onderdelen	 een	 beperkte	 openingshoek	 bieden.	 Voor	 de	
doorstroomcapaciteit	 van	 een	 trap	 speelt	 een	 niet	 beloopbaar	 gedeelte	 daarvan	
(bijvoorbeeld	 bij	 een	 spiltrap)	 geen	 rol.	 Daarom	 moet	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	
doorstroomcapaciteit,	 een	 gedeelte	 van	 de	 trap	waarvan	 de	 aantrede	 smaller	 is	 dan	
0,17	m	buiten	beschouwing	blijven	(onderdeel	a).	
	
Het	tweede	lid	geeft	een	mogelijkheid	om	bij	ministeriële	regeling	af	te	wijken	van	de	
voorschriften	van	het	eerste	 lid	bij	het	bepalen	van	de	doorstroomcapaciteit	 van	het	
deel	 van	 een	 vluchtroute,	 gelegen	 buiten	 het	 subbrandcompartiment	 waarin	 de	
vluchtroute	begint.	Ook	het	toevoegen	van	een	tijdscriterium	is	te	beschouwen	als	een	
afwijking	 van	 het	 eerste	 lid,	 dat	 wel	 een	 eis	 aan	 de	 capaciteit	 stelt	 maar	 zich	 niet	
uitspreekt	over	de	tijd.	

	
- Rookmelders	

	
Een	 rookmelder	dekt	maximaal	een	oppervlakte	van	40	m2.	 In	elke	 ruimte	moet	dus	
minimaal	1	rookmelder.		
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Bouwfysica	
Vocht	berekening	
Bijeenkomstfunctie,	kantoorfunctie		
	
3.21	Wering	van	vocht	van	buiten	
	
Verblijfsruimte,	toiletruimte	en	badruimte	moeten	een	
scheidingsconstructie	 hebben	 die	 voldoende	 de	
vorming	 van	 allergenen	 beperkt.	 Uitwendige	
scheidingsconstructie	 van	 een	 verblijfsgebied,	
toiletruimte	of	badruimte,	waterdicht.	Constructies	die	
scheiding	 vormen	 tussen	 een	 verblijfsgebied,	
toiletruimte	 of	 badruimte,	 en	 kruipruimte,	 voor	 zover	
er	 vocht	 kan	 binnendringen	 in	 het	 verblijfsgebied,	
toiletruimte	of	badruimte,	is	waterdicht.	Een	inwendige	
scheidingsconstructie	 van	 een	 verblijfsgebied,	 een	
toiletruimte	 of	 een	 badruimte,	 voor	 zover	 die	
scheidingsconstructie	 niet	 grenst	 aan	 een	 ander	
verblijfsgebied,	een	andere	 toiletruimte	of	een	andere	
badruimte,	 is	 waterdicht.	 Een	 constructie	 die	 de	
scheiding	 vormt	 tussen	 een	 verblijfsgebied,	 een	
toiletruimte	 of	 een	 badruimte,	 en	 een	 kruipruimte,	 met	 inbegrip	 van	 de	 op	 die	 constructie	
aansluitende	 delen	 van	 andere	 constructies,	 voor	 zover	 die	 delen	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	
specifieke	 luchtvolumestroom	 naar	 het	 verblijfsgebied,	 de	 toiletruimte	 of	 de	 badruimte	
specifieke	luchtvolumestroom	van	ten	hoogste	20.10-6m³/(m².s).	
	
Bijeenkomstfunctie,	kantoorfunctie	en	industriefunctie		
	
3.22	Factor	van	de	temperatuur	
	
Een	 scheidingsconstructie	 waarvoor	 een	 warmteweerstand	 als	 bedoeld	 in	 artikel	5.3	geldt,	
heeft	aan	de	zijde	die	grenst	aan	een	verblijfsgebied	een	volgens	NEN	2778	bepaalde	factor	van	
de	temperatuur	van	de	binnenoppervlakte,	die	niet	kleiner	is	dan	de	in	tabel	3.20	aangegeven	
waarde.	 Het	 eerste	 lid	 geldt	 niet	 voor	 ramen,	 deuren,	 kozijnen	 en	 daarmee	 gelijk	 te	 stellen	
constructieonderdelen.	
	
Bijeenkomstfunctie,	kantoorfunctie	en	industriefunctie	
	
3.23	Wateropname		
	
Een	scheidingsconstructie	van	een	toiletruimte	of	een	badruimte	heeft	aan	een	zijde	die	grenst	
aan	 die	 ruimte,	 tot	 1,2	 m	 hoogte	 boven	 de	 vloer	 van	 die	 ruimte	 een	 volgens	NEN	
2778	bepaalde	wateropname	 die	 gemiddeld	 niet	 groter	 is	 dan	 0.01	 kg/(m².s1/2)	 en	 op	 geen	
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enkele	 plaats	 groter	 dan	 0,2	kg/(m².s1/2).	 Voor	 een	 badruimte	 geldt	 het	 in	 het	 eerste	 lid	
gestelde	voorschrift	ter	plaatse	van	een	bad	of	een	douche	over	een	lengte	van	ten	minste	3	m,	
tot	een	hoogte	van	2,1	m	boven	de	vloer	van	die	ruimte.	
	

Koudebrug	berekening	(f-factor)	
Bijeenkomstfunctie,	kantoorfunctie	en	industriefunctie	
	
Factor	van	de	temperatuur	
Een	 scheidingsconstructie	 waarvoor	 een	 warmteweerstand	 als	 bedoeld	 in	 artikel	5.3	geldt,	
heeft	aan	de	zijde	die	grenst	aan	een	verblijfsgebied	een	volgens	NEN	2778	bepaalde	factor	van	
de	temperatuur	van	de	binnenoppervlakte,	die	niet	kleiner	is	dan	de	in	tabel	3.20	aangegeven	
waarde.	 Het	 eerste	 lid	 geldt	 niet	 voor	 ramen,	 deuren,	 kozijnen	 en	 daarmee	 gelijk	 te	 stellen	
constructieonderdelen.	
	
Voorbeelden	koudebrug	
	

			 	
	

RC-berekening	
Het	 doel	 van	 dit	 artikel	 is	 bereiken	 dat	 de	 gevel,	 het	 dak	 en	 de	 begane-grondvloer	 van	 een	
gebruiksfunctie	 zodanig	 worden	 geïsoleerd,	 dat	 warmte	 niet	 naar	 buiten	 kan	 weglekken.	 In	
beginsel	 voldoet	 een	 gebouw	 dat	 een	 geïsoleerde	 buitenschil	 heeft,	 inclusief	 de	 begane	
grondvloer,	aan	het	voorschrift.	
	
Krachtens	het	eerste	lid	moet	de	uitwendige	scheidingsconstructie	van	een	verblijfsgebied,	een	
toiletruimte	of	een	badruimte	een	Rc-waarde	van	ten	minste	2,5	m².K/W	hebben.	
Een	dergelijke	eis	geldt	op	grond	van	het	 tweede	 lid	ook	voor	de	begane-grondvloer	van	die	
ruimten	boven	een	kruipruimte.	
	
Het	derde	lid	houdt	in	dat	dezelfde	eis	geldt	voor	een	binnenwand	tussen	een	verblijfsgebied,	
toilet-	of	badruimte	en	een	onverwarmde	serre	of	garage.	Grenst	het	verblijfsgebied	aan	een	
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deel	 van	 het	 gebouw	 dat	 wordt	 verwarmd	 voor	 andere	 doeleinden	 dan	 het	 verblijven	 van	
mensen,	zoals	een	verwarmde	broeikas,	dan	geldt	de	prestatie-eis	evenzo.	
	
Het	 is	echter	niet	de	bedoeling	dat	de	eis	geldt	tussen	een	woonkamer	en	een	onverwarmde	
gang,	ook	als	dat	de	gang	van	de	naastgelegen	woning	is.	Het	is	niet	de	bedoeling	dat	de	eis	van	
toepassing	is	op	een	woningscheidende	wand.	
	
Bij	het	bepalen	of	de	binnenwand	voldoet	aan	de	eis,	mag	rekening	worden	gehouden	met	de	
positieve	effecten	van	de	aansluitende	ruimte,	voor	zover	deze	als	aansluitend	constructiedeel	
is	 aan	 te	 merken.	 Dit	 vloeit	 voort	 uit	 de	 bepaling	 van	 het	 begrip	 “inwendige	
scheidingsconstructie”,	 die	 onder	 meer	 inhoudt	 dat	 aansluitende	 constructiedelen	 worden	
geacht	deel	uit	te	maken	van	de	inwendige	scheidingsconstructie,	voor	zover	deze	van	invloed	
zijn	op	het	voldoen	aan	de	eis.	
	
Het	vierde	lid	heeft	betrekking	op	een	woonwagen.	Gelet	op	het	feit	dat	een	woonwagen	geen	
vloer	heeft	die	grenst	aan	een	kruipruimte,	maar	een	vloer	die	grenst	aan	de	buitenlucht,	kan	
volstaan	worden	met	een	eis	aan	de	uitwendige	scheidingsconstructie.	Om	de	bouwwijze	van	
woonwagens	 niet	 te	 beïnvloeden	 is	 volstaan	 met	 een	 warmteweerstand	 van	 ten	 minste	 2	
m².K/W.	
	
Uit	het	vijfde	lid	volgt	dat	de	eisen	aan	de	warmte-isolatie	van	gevel,	dak	en	begane-grondvloer	
alleen	gelden	voor	gebruiksfuncties	die	voor	het	gebruik	door	mensen	worden	verwarmd.	Op	
grond	 van	dit	 voorschrift	 kan	bij	 bepaalde	 industriefuncties	worden	 afgezien	 van	 thermische	
isolatie.	
	

Ventilatie	berekening	
Artikel	3.67.	
	
Het	 eerste	 lid	 geeft	 de	 functionele	 eis	 voor	 luchtverversing	 van	 overige	 ruimten	 voor	 te	
bouwen	bouwwerken.	
	
De	tabel	van	het	tweede	lid	wijst	per	gebruiksfunctie	de	voorschriften	aan	die	van	toepassing	
zijn	op	die	gebruiksfunctie.	Door	aan	die	voorschriften	te	voldoen,	wordt	aan	de	functionele	eis	
van	het	eerste	 lid	voldaan.	De	hiervoor	bedoelde	voorschriften,	die	prestatie-eisen	 inhouden,	
zijn	als	volgt	over	de	artikelen	verdeeld:	
	

1. Artikel	 3.68	 bepaalt	 in	 welke	 situatie	 er	 een	 voorziening	 voor	 luchtverversing	
aanwezig	moet	zijn	(aanwezigheid);	

2. Artikel	 3.69	 bepaalt	wat	 voor	 capaciteit	 de	 voorziening	 ten	minste	moet	 hebben	
(capaciteit);	

3. Artikel	 3.70	 bevat	 voorschriften	 omtrent	 het	 kunnen	 regelen	 van	 de	 voorziening	
door	de	gebruiker	(regelbaarheid);	
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4. Artikel	 3.71	bepaalt	de	 richting	 van	de	 luchtstroming	van	en	naar	de	 voorziening	
(stromingsrichting);	

5. Artikel	 3.72	 stelt	 eisen	 betreffende	 de	 plaats	 van	 de	 instroomopening	 van	 de	
toevoervoorziening	(plaats	van	de	opening),	en	

6. Artikel	 3.73	 bepaalt	 vanwaar	 de	 verse	 lucht	 naar	 een	 verblijfsgebied	 of	
verblijfsruimte	 moet	 worden	 toegevoerd	 en	 waarheen	 deze	 moet	 worden	
afgevoerd	(luchtkwaliteit).	

	
Voor	de	gebruiksfunctie	‘ander	bouwwerk,	geen	gebouw	zijnde’	wijst	de	tabel	van	het	tweede	
lid	 geen	 enkel	 voorschrift	 aan.	 Het	 derde	 lid	 bepaalt	 dat	 de	 functionele	 eis	 op	 deze	
gebruiksfunctie	niet	van	toepassing	is.	
	
In	 deze	 paragraaf	 zijn	 geen	 voorschiften	 opgenomen	 voor	 een	 ruimte	 ten	 behoeve	 van	 het	
stallen	van	een	motorvoertuig.	Dat	wil	niet	 zeggen	dat	 indien	een	auto	wordt	gestald	 in	een	
ruimte	 die	 daar	 niet	 primair	 voor	 is	 bedoeld	 en	 dus	 niet	 is	 aan	 te	 merken	 als	 een	
verblijfsgebied/verblijfsruimte	 voor	 het	 stallen	 van	 een	motorvoertuig,	 er	 geen	 eisen	 zouden	
moeten	 gelden.	 Dan	 zal	 toepassing	 moeten	 worden	 gegeven	 aan	 de	 dienovereenkomstig	
gegeven	voorschriften	in	afdeling	3.10.	
	
Artikel	3.68.	
	
Ventilatie	 is	 niet	 alleen	 voor	 een	 verblijfsgebied,	 verblijfsruimte,	 toiletruimte	 en	 badruimte	
noodzakelijk,	maar	ook	voor	een	aantal	andere	ruimten	 in	een	gebruiksfunctie.	Deze	ruimten	
zijn	weliswaar	niet	bestemd	voor	langdurig	verblijf	van	mensen,	maar	kunnen	door	de	aard	van	
hun	gebruik	een	verhoogde	kans	op	verontreiniging	of	andersoortig	gevaar	voor	de	gezondheid	
van	de	gebruikers	opleveren.	
	
Dit	 artikel	 regelt	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 voorziening	 waarmee	 die	 andere	 ruimten	 in	 een	
gebruiksfunctie	 langs	 natuurlijke	 of	 mechanische	 weg	 kunnen	 worden	 geventileerd.	 Zo’n	
ventilatievoorziening	 moet	 er	 om	 te	 beginnen	 zijn	 voor	 gemeenschappelijke	 gangen,	
trappenhuizen	en	dergelijke	 in	woon-	en	 logiesgebouwen.	De	gestelde	eisen	 ten	aanzien	van	
een	 besloten	 gemeenschappelijke	 verkeersruimte	 strekken	 ertoe	 de	 kwaliteit	 van	 de	
binnenlucht	in	die	ruimte	op	peil	te	houden.	
	
Voor	 een	 liftkooi	 geldt	 dat	 er	 op	 een	 kleine	 oppervlakte	 veel	mensen	 kunnen	 samenzijn.	 Bij	
langdurig	 gebruik	 van	 de	 liftkooi,	 bijvoorbeeld	 in	 geval	 van	 een	 storing,	 is	 bij	 gebrek	 aan	
ventilatie	de	kans	groot	op	sterke	verontreiniging	van	de	lucht	in	de	liftkooi	en	kan	er	een	hoge	
temperatuur	ontstaan.	Om	die	reden	moet	de	liftschacht	voldoende	worden	geventileerd.	De	
voorschriften	 voor	 de	 ventilatie	 van	 de	 liftkooi	 zijn	 onderwerp	 van	 regeling	 van	 het	
Warenwetbesluit	liften.	
	
De	 aan	 de	 ventilatie	 van	 een	 meterruimte	 gestelde	 eis	 strekt	 ertoe	 dat,	 indien	 nabij	 een	
aansluiting	van	een	gasmeter	onverhoopt	enige	gaslekkage	optreedt,	dit	gas	in	voldoende	mate	
wordt	verdund,	zodat	de	kans	op	explosie	beperkt	is.	
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Tenslotte	is	ventilatie	voorgeschreven	voor	grote	opslagruimten	voor	afval,	teneinde	de	kans	te	
beperken	dat	er	door	de	opslag	van	grote	hoeveelheden	afval	stankhinder	 in	de	rest	van	het	
gebouw	ontstaat.	
	
Voor	“tunnel	of	daarmee	vergelijkbaar	bouwwerk”	bevat	het	zesde	lid	een	functionele	eis.	Op	
grond	 hiervan	 kunnen	 burgemeester	 en	 wethouders	 bij	 de	 toetsing	 van	 een	 bouwaanvraag	
beoordelen	of	 in	voldoende	mate	 in	ventilatie	 is	voorzien,	afhankelijk	van	de	bestemming	en	
de	 grootte	 van	 dat	 bouwwerk.	 Hierbij	 valt	 bijvoorbeeld	 te	 denken	 aan	 een	 langgerekte	
autotunnel,	 die	 ventilatie	 behoeft	 om	 te	 voorkomen	 dat	 zich	 daarin	 schadelijke	 gassen	
ophopen.	
	
Artikel	3.69.	
	
Met	dit	artikel	wordt	beoogd	dat	de	door	de	mens	en	door	afval	veroorzaakte	verontreiniging	
en	 verhitting	 van	 de	 lucht	 in	 een	 gebouw	 op	 een	 voldoelde	 laag	 peil	 worden	 gehouden,	
concentratie	 van	 ontplofbare	 gassen	 wordt	 voorkomen	 en	 geurstoffen	 in	 voldoende	 mate	
worden	 afgevoerd.	 De	 voor	 de	 onderscheiden	 ruimten	 vereiste	 capaciteit	 van	 de	
luchtverversing	 is	 gerelateerd	 aan	 de	 aard	 van	 het	 gebruik	 van	 die	 ruimten.	 Evenals	 in	
paragraaf	3.10.1	is	voor	de	bepaling	van	de	capaciteit	verwezen	naar	NEN	1087.	
	
Voor	de	 liftschacht	 is	 een	 gekwantificeerde	eis	 gegeven,	maar	daarnaast	moet	de	 liftschacht	
zoveel	worden	geventileerd	dat	er	voor	wat	betreft	de	liftkooi	voldaan	kan	worden	aan	de	op	
grond	 van	 het	 Warenwetbesluit	 liften,	 in	 welk	 besluit	 de	 liftenrichtlijn	 (95/EG/16)	 is	
geïmplementeeerd,	 gestelde	 eis.	 Zie	 daartoe	 ook	 NEN	 EN	 81-1	 en	 NEN	 EN	 81-2,	 telkens	
onderdeel	5.2.3.	De	gangbare	ventilatie-eis	voor	de	liftkooi	is	6	dm³/s	per	m²	vloeroppervlakte	
van	de	liftkooi,	bepaald	volgens	NEN	1087.	
	
Aan	de	hand	van	ISO	4190-1:1999	(International	Standard,	Lift-installation	Standard)	is	bepaald	
wat	de	relatie	is	tussen	de	vloeroppervlakte	van	de	liftkooi	en	van	de	liftschacht	en	vervolgens	
bij	 welke	 ventilatiecapaciteit	 van	 de	 liftschacht	 de	 ventilatiecapaciteit	 voor	 de	 liftkooi	 is	
gewaarborgd.	
	
Artikel	3.70.	
	
Het	is	niet	de	bedoeling	dat	door	ingrijpen	van	de	mens	de	ventilatie,	zoals	in	deze	paragraaf	is	
bedoeld,	 met	 de	 hand	 kan	 worden	 teruggeregeld	 tot	 nul.	 Dat	 kan	 tot	 overmatige	
stankverspreiding	of	tot	een	te	grote	mate	van	onveiligheid	leiden.	
	
Artikel	3.71.	
	
Het	 voorschrift	 inzake	 de	 richting	 van	 de	 luchtstroming	 is	 gesteld	 om	 te	 voorkomen	 dat	
bijvoorbeeld	een	afvoervoorziening	als	 toevoer	gaat	werken.	Tevens	dient	het	er	voor	om	te	
verifiëren	dat	de	ventilatie	ook	daadwerkelijk	tot	stand	kan	komen.	
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Vanwege	het	principe	van	gelijke	monniken,	gelijke	kappen	dat	aan	het	Bouwbesluit	2003	ten	
grondslag	 ligt	 (zie	 algemeen	 deel	 van	 de	 toelichting),	 is	 bepaald	 dat	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	
stromingsrichting	geen	 rekening	wordt	gehouden	met	bouwwerken,	die	op	een	aangrenzend	
perceel	zijn	gelegen.	
	
Artikel	3.72.	
	
Het	eerste	 lid	 leidt	er	toe	dat	tussen	een	afvoeropening	van	een	ventilatievoorziening	en	een	
toevoeropening	van	een	ventilatieopening	en	van	een	verbrandingsluchttoevoer	een	 zodanig	
afstand	aanwezig	 is,	dat	door	de	wind	de	vervuilde	 lucht	 voldoende	 is	 gemengd	met	 zuivere	
lucht	opdat	die	 lucht	weer	geschikt	 is	ventilatielucht	of	verbrandingslucht	die	stroom	via	een	
verblijfsgebied	voor	het	verblijven	van	mensen.	
	
Vanwege	het	principe	van	gelijke	monniken,	gelijke	kappen	dat	aan	het	Bouwbesluit	2003	ten	
grondslag	 ligt	 (zie	 algemeen	 deel	 van	 de	 toelichting),	 is	 bepaald	 dat	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	
luchtkwaliteit	 geen	 rekening	 wordt	 gehouden	 met	 bouwwerken,	 die	 op	 een	 aangrenzend	
perceel	zijn	gelegen.	
	
Aan	het	tweede	lid	ligt	eveneens	het	principe	van	gelijke	monniken,	gelijke	kappen	dat	aan	het	
Bouwbesluit	 2003	 ten	 grondslag	 (zie	 algemeen	deel	 van	de	 toelichting).	Dit	 voorschrift	 heeft	
voorts	tot	doel	dat	ten	minste	een	zekere	mate	van	ventilatie	tot	stand	komt	indien	op	korte	
afstand	op	een	aangrenzend	perceel	wel	een	bouwwerk	aanwezig	is.	
	
Artikel	3.73.	
	
Dit	 artikel	 regelt	 allereerst	 voor	 opslagruimten	 voor	 afval	 en	 voor	 gemeenschappelijke	
verkeersruimten,	dat	de	toevoer	van	verse	lucht	en	de	afvoer	van	binnenlucht	rechtstreeks	van	
en	 naar	 buiten	 plaatsvinden.	 In	 opslagruimten	 voor	 afval	 vloeit	 uit	 de	 aard	 van	 het	 gebruik	
voort	dat	de	binnenlucht	wordt	 verontreinigd.	 Een	open	verbinding	met	andere	 ruimten	 zou	
verspreiding	van	deze	verontreiniging	door	de	rest	van	het	gebouw	tot	gevolg	hebben.	
	
Indien	bijvoorbeeld	een	besloten	gemeenschappelijke	verkeersruimte	in	een	woongebouw	zijn	
lucht	 zou	aanzuigen	uit	 daaraan	 grenzende	woningen,	 dan	 zouden	geurstoffen	 zich	door	het	
gehele	gebouw	kunnen	verspreiden,	dus	ook	van	de	ene	woning	naar	de	andere	woning.	Dat	
nu	 is	 niet	 de	 bedoeling.	 Dat	 is	 ook	 mede	 de	 reden	 waarom	 in	 afdeling	 5.2	
luchtdoorlatendheidseisen	 zijn	 gesteld	 aan	 een	 groep	 van	 niet-gemeenschappelijke	 ruimten	
van	een	woonfunctie	(woning).	
	
Ten	 aanzien	 van	 liftschachten	 (voor	 brandweerliften)	 is	 het	 oogmerk	 van	 het	 voorschrift	 dat	
deze	 liften	 in	 geval	 van	 brand	 niet	 onbruikbaar	 worden	 doordat	 er	 rook	 kan	 binnendringen	
vanuit	andere	ruimten.	Voorkomen	moet	worden	dat	als	een	lift	in	geval	van	brand	komt	vast	
te	zitten,	mensen	in	de	liftkooi	door	verstikking	met	rook	om	het	leven	komen.	
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Het	 eerste	 lid	 geeft	 de	 functionele	 eis	 voor	 luchtverversing	 van	 verblijfsgebieden,	
verblijfsruimten,	toiletruimten	en	badruimten	voor	te	bouwen	bouwwerken.	
	
De	in	het	tweede	lid	bedoelde	tabellen	wijzen	per	gebruiksfunctie	de	voorschriften	aan	die	van	
toepassing	 zijn	 op	 die	 gebruiksfunctie.	 Door	 aan	 die	 voorschriften	 te	 voldoen,	wordt	 aan	 de	
functionele	eis	van	het	eerste	lid	voldaan.		
	
Tabel	3.46a	Capaciteitseisen	voor	een	verblijfsgebied	

gebruiksfunctie	

bezettingsgraad	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 min.	
cap.	in	
m3/s	

BIJEENKOMSTFUNCTIE	
1.	verblijfsgebied	van	een	bijeenkomstfunctie	
met	alcoholgebruik	

4,8·10-
3	

4,8·10-
3	

4,8·10-
3	

nt	 nt	 7·10-3	

2.	verblijfsgebied	waarin	activiteiten	
plaatsvinden	die	de	binnenlucht	sterk	kunnen	
verontreinigen	

15·10-3	 6·10-3	 2,4·10-
3	

nt	 nt	 7·10-3	

3.	verblijfsgebied	van	een	bijeenkomstfunctie	
voor	het	aanschouwen	van	sport	

4,8·10-
3	

1,9·10-
3	

nt	 nt	 nt	 7·10-3	

4.	verblijfsgebied	niet	1	t.m.	3	 4,8·10-
3	

1,9·10-
3	

0,8·10-
3	

nt	 nt	 7·10-3	

LICHTE	INDUSTRIEFUNCTIE	
Verblijfsgebied	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
INDUSTRIEFUNCTIE	NIET	ZIJNDE	LICHTE	INDUSTRIE	
1.	verblijfsgebied	waarin	activiteiten	
plaatsvinden	die	de	binnenlucht	sterk	kunnen	
verontreinigen	

15·10-3	 6·10-3	 2,4·10-
3	

1·10-3	 1·10-3	 7·10-3	

2.	verblijfsgebied	anders	dan	1	 8·10-3	 3,2·10-
3	

1,3·10-
3	

0,5·10-
3	

0,5·10-
3	

7·10-3	

KANTOORFUNCTIE	
Verblijfsgebied	 1,3·10-

3	
1,3·10-
3	

1,3·10-
3	

1,3·10-
3	

nt	 13·10-3	

	
Tabel	3.46b	Capaciteitseisen	voor	een	verblijfsruimte	

gebruiksfunctie	

bezettingsgraad	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 min.	
cap.	in	
m3/s	

BIJEENKOMSTFUNCTIE	
1.	verblijfsruimte	van	een	bijeenkomstfunctie	
met	alcoholgebruik	

3,8·10-
3	

3,8·10-
3	

3,8·10-
3	

nt	 nt	 7·10-3	

2.	verblijfsruimte	waarin	activiteiten	
plaatsvinden	die	de	binnenlucht	sterk	kunnen	
verontreinigen	

12·10-3	 4,8·10-
3	

1,9·10-
3	

nt	 nt	 7·10-3	

3.	verblijfsruimte	van	een	bijeenkomstfunctie	
voor	het	aanschouwen	van	sport	

3,8·10-
3	

1,5·10-
3	

nt	 nt	 nt	 7·10-3	

4.	verblijfsruimte	niet	1	t.m.	3	 3,8·10- 1,5·10- 0,6·10- nt	 nt	 7·10-3	
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3	 3	 3	
LICHTE	INDUSTRIEFUNCTIE	
verblijfsruimte	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
INDUSTRIEFUNCTIE	NIET	ZIJNDE	LICHTE	INDUSTRIE	
1.	verblijfsruimte	waarin	activiteiten	
plaatsvinden	die	de	binnenlucht	sterk	kunnen	
verontreinigen	

12·10-3	 4,8·10-
3	

1,9·10-
3	

1·10-
3(had	
0,8·10-
3moete
n	zijn)	

1·10-
3(had	
0,8·10-
3moete
n	zijn)	

7·10-3	

2.	verblijfsruimte	anders	dan	1	 6,4·10-
3	

2,5·10-
3	

1·10-3	 0,4·10-3	 0,4·10-3	 7·10-3	

KANTOORFUNCTIE	
verblijfsruimte	 1·10-3	 1·10-3	 1·10-3	 1·10-3	 nt	 10·10-3	
2.	verblijfsruimte	waarin	activiteiten	
plaatsvinden	die	de	binnenlucht	sterk	kunnen	
verontreinigen	

12·10-3	 4,8·10-
3	

1,9·10-
3	

1·10-
3(had	
0,8·10-
3moete
n	zijn)	

1·10-
3(had	
0,8·10-
3moete
n	zijn)	

7·10-3	

3.	verblijfsruimte	anders	dan	1	of	2	 6,4·10-
3	

2,5·10-
3	

1·10-3	 0,4·10-3	 0,4·10-3	 7·10-3	

	
Eisen	ventilatie		

	
	
Ten	aanzien	van	de	verblijfsruimten	is	het	gehele	ventilatiesysteem	Co2	gestuurd.	 	
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RC-waardes	
	
Buitenwand	kantoor:	
Binnen	spouwblad	kalkzandsteen	120	Lambda	waarde:		1,25-1,63	W/m2K	
Isolatie	Cellulose	140	Lambda	waarde:	0.039W/m2K	
Lucht	40	lambda	waarde	0,024-0,026	(droog)	
Buitenblad	baksteen	100	0,80	(droog)	1,30	(nat)	
	
De	Rc-waarde	conform	het	Bouwbesluit	moet	met	de	volgende	formule	worden	berekend:	

	
	
	
	

Rc	 Warmteweerstand	van	de	constructie	in	m2	K/W.	
Rm	 Warmteweerstand	van	de	afzonderlijke	lagen	in	de	constructie	in	m2	K/W.	
Rsi	 Warmteovergangsweerstand	binnen	(si	staat	voor	surface	interior)	
Rse	 Warmteoverngangsweerstand	buiten	(se	staat	voor	surface	exterior)	
α	 Correctiefactor	voor	convectie	en	uitvoeringsonnauwkeurigheden	
	
De	Rm	wordt	berekend	met:	
Rm=d/	λreken[m2K/W]	
		
d	 is	de	dikte	van	het	materiaal	in	meters	
λreken	 is	de	warmtegeleidingscoefficient	van	het	materiaal	in	W/mK	
	
Voor	de	warmteoverangsweerstanden	(Rsi	en	Rse)	moeten	de	waarden	in	onderstaande	tabel	
worden	gehanteerd.	
Constructie	onderdeel	 Rsi	 Rse	

Wand	grenzend	aan	buitenlucht,	bijvoorbeeld	spouwmuur	 0,13	 0,04	

Wand	grenzend	aan	water	/	grond,	bijvoorbeeld	kelder	 0,13	 0	

Binnenwanden	(geen	garages)	 0,13	 0,13	

		 		 		

Vloeren	boven	buitenlucht,	warmtestroming	naar	beneden,	bijvoorbeeld	
uitkragend	bouwwerk	

0,17	 0,04	

Vloeren	boven	onverwarmde	ruimtes	of	kruipruimtes,	warmtestroming	
naar	beneden	

0,17	 0,17	

Vloeren	boven	onverwarmde	ruimtes,	warmtestroming	omhoog	 0,1	 0,1	

Verdiepingsvloeren	tussen	verwarmde	bouwlagen	 0,13	 0,13	

		 		 		

Daken	met	een	hellingshoek	van	meer	dan	75	graden	 0,13	 0,04	
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Daken	met	een	hellingshoek	gelijk	aan	of	groter	dan	0	graden	en	kleiner	
dan	of	gelijk	aan	75	graden	(hellende	daken,	platte	daken,	
omkeerdaken)	

0,1	 0,04	

		 		 		

Vloer	grenzend	aan	water	/	grond	 0,17	 0	
	

U-	en	R-waarde	
U	kunt	de	U-waarde	van	uw	huis	berekenen	door	alle	afzonderlijke	U-waardes	van	het	huis	bij	
elkaar	op	te	tellen	en	daarbij	ook	rekening	te	houden	met	de	compactheid	van	het	huis.	Dit	is	
een	 logische	 factor	 om	 rekening	 mee	 te	 houden,	 aangezien	 een	 compact	 huis	 minder	
geveloppervlakte	heeft	waar	warmte	 langs	verloren	kan	gaan.	Het	 is	niet	heel	eenvoudig	om	
zelf	de	k	waarde	te	berekenen.	Dit	komt	omdat	er	rekening	moet	worden	gehouden	met	elke	
afzonderlijke	laag	op	het	gebied	van	type,	materiaal	en	dikte.	
	
U-waarde	berekenen:	
Om	de	U-waarde	te	berekenen	deelt	u	1	door	de	uitkomst	van	de	R-waarde.	
	
U=1/Rtotaal	

	

Epc-berekening		
EPC	concepten	0,4	gasloos	
Onderstaande	EPC	concepten	zijn	richtlijnen.	
Met	deze	EPC	concepten	zijn	al	honderden	woningen	doorgerekend	met	een	EPC	uitkomst	<	
0,40.	
EPC	 uitkomsten	 blijven	 echter	 altijd	 sterk	 afhankelijk	 van	 het	 ontwerp	 en	 situering	 van	 de	
woning.	
Sinds	1	juli	2018	mogen	nieuwbouw	woningen	niet	meer	op	gas	worden	aangesloten!	
Onderstaande	EPC	concepten	zijn	dus	allemaal	gasloos.	
	
Algemene	basis-uitgangspunten	voor	alle	concepten:	
	
Gasloos	
Rc	waardes	minimaal:	3,5	voor	de	vloeren	+	4,5	voor	de	gevels	+	6,0	voor	de	daken	
HR++	glas	u-waarde	1,1	+	Geïsoleerde	buitendeuren	(U-waarde	max.	1,65)	
SBR	details	hanteren	+	Luchtdicht	bouwen	
Voor	alle	concepten	geldt	dat	er	op	het	moment	van	de	berekening	gekozen	dient	te	worden	
voor	de	merken/types	die	op	dat	moment	het	meest	gunstig	voor	de	EPC-uitkomst	zijn	(beste	
kwaliteitsverklaring).	
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EPC	Concept	01	–	luchtwarmtepomp	
Lucht-water	warmtepomp	
Vloerverwarming	eventueel	aangevuld	met	Lage	Temperatuur	Radiatoren	
Qua	ventilatie	kunnen	zowel	wtw-systemen	als	systemen	met	ventilatieroosters	
+-	7	PV-panelen	(afhankelijk	van	ontwerp)	
	
EPC	Concept	02	–	bodem	warmtepomp	
Bodem-warmtepomp	
Vloerverwarming	eventueel	aangevuld	met	Lage	Temperatuur	Radiatoren	
Qua	ventilatie	kunnen	zowel	wtw-systemen	als	systemen	met	ventilatieroosters	
Koeling	via	bodem-warmtepomp	
Geen	pv-panelen	nodig	voor	EPC	score,	echter	wel	aan	te	raden	
	
EPC	Concept	03	–	hybride	warmtepomp	
All-Electric	Hybride	warmtepomp	op	ventilatieretourlucht	
Vloerverwarming	eventueel	aangevuld	met	Lage	Temperatuur	Radiatoren	
Ventilatieroosters	
+-	29	PV-panelen	(afhankelijk	van	ontwerp)	
EPC	Concept	04	–	elektrische	stralingsverwarming	
Elektrische	stralingsverwarming	
Elektrische	warmtepompboiler	voor	warmtapwater	
Ventilatieroosters	
+-	81	PV-panelen	(afhankelijk	van	ontwerp)	
	
EPC	Concept	05	–	stadsverwarming	
Externe	warmtelevering	(stadsverwarming)	
Vloerverwarming	eventueel	aangevuld	met	Lage	Temperatuur	Radiatoren	
Qua	ventilatie	kunnen	zowel	wtw-systemen	als	systemen	met	ventilatieroosters	
+-	13	PV-panelen	(afhankelijk	van	ontwerp).	
	
EPC	Concept	06	–	biomassa	
Bio-massa	ketel	met	elektrisch	element	en	indirect	verwarmde	warmwatervoorraadvat,	
rendement	op	onderwaarde	tenminste	89,1	%	(hoe	hoger	hoe	beter).	
Vloerverwarming	aangevuld	met	Radiatoren	(enkel	vloerverwarming	is	gunstiger)	
Qua	ventilatie	kunnen	zowel	wtw-systemen	als	systemen	met	ventilatieroosters	
+-	23	PV-panelen	(afhankelijk	van	ontwerp).	
	
	 	



34	
	

Bij	de	toepassing	van	NEN	7120	gelden	voor	de	in	onderdeel	5.3.2	opgenomen	formule	de	
volgende	waarden	voor	de	correctiefactor	C	EPC;mn;U/W:	
	

Gebruiksfunctie	 C	EPC;mn;U/W	

1	 Woonfunctie	 	

	 a	woonwagen	 0,99	

	 b	andere	woonfunctie	 1,10	

2	 Bijeenkomstfunctie	 0,73	

3	 Celfunctie	 0,98	

4	 Gezondheidszorgfunctie	 	

	 a	met	bedgebied	 1,17	

	 b	andere	gezondheidszorgfunctie	 0,98	

6	 Kantoorfunctie	 1,05	

7	 Logiesfunctie	 	

	 a	logiesfunctie	in	logiesgebouw	 0,90	

	 b	logiesfunctie	niet	in	logiesgebouw	 0,88	

8	 Onderwijsfunctie	 1,44	

9	 Sportfunctie	 0,86	

10	 Winkelfunctie	 0,85	
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Bouwfysica	buitenmilieu		
	
Artikel	3.1.	Aansturingsartikel	
	
Een	 te	bouwen	bouwwerk	biedt	 in	 een	 verblijfsgebied	bescherming	 tegen	geluid	 van	buiten.	
Voor	zover	voor	een	gebruiksfunctie	in	tabel	3.1	voorschriften	zijn	aangewezen,	wordt	voor	die	
gebruiksfunctie	 aan	 de	 in	 het	 eerste	 lid	 gestelde	 eis	 voldaan	 door	 toepassing	 van	 die	
voorschriften.	Het	eerste	lid	is	niet	van	toepassing	op	de	gebruiksfuncties	waarvoor	in	tabel	3.1	
geen	voorschrift	is	aangewezen.	
	
Artikel	3.2.	Geluid	van	buiten	
	
Een	 uitwendige	 scheidingsconstructie	 van	 een	 verblijfsgebied	 heeft	 een	 volgens	 NEN	 5077	
bepaalde	karakteristieke	geluidwering	met	een	minimum	van	20	dB.	
	
Artikel	3.3.	Industrie-,	weg-	of	spoorweglawaai	
	
Bij	een	krachtens	de	Wet	geluidhinder	of	de	Tracéwet	vastgesteld	hogere-waardenbesluit	is	de	
volgens	 NEN	 5077	 bepaalde	 karakteristieke	 geluidwering	 van	 een	 uitwendige	
scheidingsconstructie	 van	 een	 verblijfsgebied	 niet	 kleiner	 dan	 het	 verschil	 tussen	 de	 in	 dat	
besluit	 opgenomen	 hoogst	 toelaatbare	 geluidsbelasting	 voor	 industrie-,	 weg-	 of	
spoorweglawaai	en	35	dB(A)	bij	industrielawaai,	of	33	dB	bij	weg-	of	spoorweglawaai.		
	
Bij	een	krachtens	de	Wet	geluidhinder	of	de	Tracéwet	vastgesteld	hogere-waardenbesluit	is	de	
volgens	 NEN	 5077	 bepaalde	 karakteristieke	 geluidwering	 van	 een	 uitwendige	
scheidingsconstructie	van	een	bedgebied	niet	kleiner	dan	het	verschil	tussen	de	in	dat	besluit	
opgenomen	hoogst	toelaatbare	geluidsbelasting	voor	industrie-,	weg-	of	spoorweglawaai	en	30	
dB(A)	bij	 industrielawaai,	of	28	dB	bij	weg-	of	spoorweglawaai.	 Indien	dit	 leidt	 tot	een	 lagere	
karakteristieke	 geluidwering	 van	 de	 uitwendige	 scheidingsconstructie	 dan	 bij	 toepassing	 van	
het	 eerste	 of	 tweede	 lid	 het	 geval	 is	 kan	 de	 in	 het	 eerste	 en	 tweede	 lid	 bedoelde	
geluidsbelasting	 worden	 bepaald	 volgens	 het	 reken-	 en	 meetvoorschrift,	 bedoeld	 in	 artikel	
110d	van	de	Wet	geluidhinder.		
	
Op	een	 inwendige	scheidingsconstructie	van	een	gebied	als	bedoeld	 in	het	eerste	en	 tweede	
lid,	die	niet	de	scheiding	vormt	met	een	verblijfsgebied	van	een	aangrenzende	gebruiksfunctie	
waarop	 het	 eerste	 en	 tweede	 lid	 van	 toepassing	 zijn,	 zijn	 deze	 leden	 van	 overeenkomstige	
toepassing.	Een	scheidingsconstructie	als	bedoeld	in	het	eerste,	tweede	en	vierde	lid	van	een	
verblijfsruimte	 heeft	 een	 volgens	 NEN	 5077	 bepaalde	 karakteristieke	 geluidwering	 die	
maximaal	2	dB	of	dB(A)	lager	is	dan	de	karakteristieke	geluidwering	als	bedoeld	in	het	eerste,	
tweede	en	vierde	lid	van	het	verblijfsgebied	waarin	de	verblijfsruimte	ligt.	
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§	3.10.1.	Nieuwbouw	
	
Artikel	3.68.	Aansturingsartikel	
	
Een	 te	 bouwen	 bouwwerk	 is	 zodanig	 dat	 het	 binnendringen	 van	 ratten	 en	 muizen	 wordt	
tegengegaan.	 	 Voor	 zover	 voor	 een	 gebruiksfuncties	 in	 tabel	 3.68	 voorschriften	 zijn	
aangewezen,	wordt	voor	die	gebruiksfunctie	aan	de	in	het	eerste	lid	gestelde	eis	voldaan	door	
toepassing	van	die	voorschriften.	Het	eerste	 lid	 is	niet	van	 toepassing	op	de	gebruiksfuncties	
waarvoor	in	tabel	3.68	geen	voorschrift	is	aangewezen.	
	
Afdeling	3.11.	Daglicht	
	
§	3.11.1.	Nieuwbouw	
	
Artikel	3.74	een.	Aansturingsartikel	
	
Een	te	bouwen	bouwwerk	is	zodanig	dat	daglicht	in	voldoende	mate	kan	toetreden.	
Voor	 zover	 voor	 gebruiksfunctie	 in	 tabel	 3.74	 voorschriften	 zijn	 aangewezen,	wordt	 voor	 die	
gebruiksfunctie	 aan	 de	 in	 het	 eerste	 lid	 gestelde	 eis	 voldaan	 door	 toepassing	 van	 die	
voorschriften.	Het	 eerste	 lid	 is	 niet	 van	 toepassing	 op	 de	 gebruiksfuncties	waarvoor	 in	 tabel	
3.74	geen	voorschrift	is	aangewezen.	
	
Artikel	3.75.	Daglichtoppervlakte	
	
Een	verblijfsgebied	heeft	een	volgens	NEN	2057	bepaalde	equivalente	daglichtoppervlakte	 in	
m²	 waarvan	 de	 getalswaarde	 niet	 kleiner	 is	 dan	 de	 getalswaarde	 van	 het	 in	 tabel	 3.74	
aangegeven	deel	van	de	vloeroppervlakte	in	m²	van	dat	verblijfsgebied.	
	
Een	verblijfsruimte	heeft	een	volgens	NEN	2057	bepaalde	equivalente	daglichtoppervlakte	die	
niet	kleiner	is	dan	de	in	tabel	3.74	gegeven	oppervlakte.	
Bij	het	bepalen	van	een	equivalente	daglichtoppervlakte	als	bedoeld	 in	het	eerste	en	tweede	
lid:	
a.	blijven	bouwwerken	en	daarmee	gelijk	te	stellen	belemmeringen,	die	op	een	ander	perceel	
liggen,	buiten	beschouwing;	
b.	blijven	daglichtopeningen	in	een	uitwendige	scheidingsconstructie,	die	op	een	loodrecht	op	
het	 projectievlak	 van	 die	 openingen	 gemeten	 afstand	 van	 minder	 dan	 2	 m	 vanaf	 de	
perceelsgrens	 liggen,	 buiten	 beschouwing,	 waarbij,	 indien	 het	 perceel	 waarop	 de	
gebruiksfunctie	 ligt,	 grenst	 aan	 een	 openbare	 weg,	 openbaar	 water	 of	 openbaar	 groen,	 de	
afstand	 wordt	 aangehouden	 tot	 het	 hart	 van	 de	 weg,	 het	 openbaar	 groen	 of	 het	 openbaar	
water,	en	
c.	 is	 de	 in	 rekening	 te	 brengen	 belemmeringshoek	 α,	 bedoeld	 in	 NEN	 2057	 voor	 elk	 te	
onderscheiden	segment	niet	kleiner	dan	20°.	
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Het	 eerste	 en	 tweede	 lid	 gelden	 niet	 voor	 een	 bouwwerk	 of	 een	 gedeelte	 daarvan	 voor	 de	
landsverdediging	of	de	bescherming	van	de	bevolking.	
Het	 eerste	 en	 tweede	 lid	 gelden	 niet	 voor	 een	 bedgebied	 dat	 niet	 mede	 bestemd	 is	 voor	
spelactiviteiten.	
	
Kantoorfunctie	
	
§	3.10.1.	Nieuwbouw	
	
Artikel	3.68.	Aansturingsartikel	
	
Een	 te	 bouwen	 bouwwerk	 is	 zodanig	 dat	 het	 binnendringen	 van	 ratten	 en	 muizen	 wordt	
tegengegaan.	
Voor	zover	voor	een	gebruiksfuncties	in	tabel	3.68	voorschriften	zijn	aangewezen,	wordt	voor	
die	 gebruiksfunctie	 aan	 de	 in	 het	 eerste	 lid	 gestelde	 eis	 voldaan	 door	 toepassing	 van	 die	
voorschriften.	
Het	 eerste	 lid	 is	 niet	 van	 toepassing	 op	 de	 gebruiksfuncties	 waarvoor	 in	 tabel	 3.68	 geen	
voorschrift	is	aangewezen.	
	
Afdeling	3.11.	Daglicht	
	
Artikel	3.74.	Aansturingsartikel	
	
Een	te	bouwen	bouwwerk	is	zodanig	dat	daglicht	in	voldoende	mate	kan	toetreden.	
Voor	zover	voor	een	gebruiksfunctie	 in	 tabel	3.74	voorschriften	zijn	aangewezen,	wordt	voor	
die	 gebruiksfunctie	 aan	 de	 in	 het	 eerste	 lid	 gestelde	 eis	 voldaan	 door	 toepassing	 van	 die	
voorschriften.	
Het	 eerste	 lid	 is	 niet	 van	 toepassing	 op	 de	 gebruiksfuncties	 waarvoor	 in	 tabel	 3.74	 geen	
voorschrift	is	aangewezen.	
	
Artikel	3.75.	Daglichtoppervlakte	
	
Een	verblijfsgebied	heeft	een	volgens	NEN	2057	bepaalde	equivalente	daglichtoppervlakte	 in	
m²	 waarvan	 de	 getalswaarde	 niet	 kleiner	 is	 dan	 de	 getalswaarde	 van	 het	 in	 tabel	 3.74	
aangegeven	deel	van	de	vloeroppervlakte	in	m²	van	dat	verblijfsgebied.	
	
Een	verblijfsruimte	heeft	een	volgens	NEN	2057	bepaalde	equivalente	daglichtoppervlakte	die	
niet	kleiner	is	dan	de	in	tabel	3.74	gegeven	oppervlakte.	
	
Bij	het	bepalen	van	een	equivalente	daglichtoppervlakte	als	bedoeld	 in	het	eerste	en	tweede	
lid:	
a.	blijven	bouwwerken	en	daarmee	gelijk	te	stellen	belemmeringen,	die	op	een	ander	perceel	
liggen,	buiten	beschouwing;	
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b.	blijven	daglichtopeningen	in	een	uitwendige	scheidingsconstructie,	die	op	een	loodrecht	op	
het	 projectievlak	 van	 die	 openingen	 gemeten	 afstand	 van	 minder	 dan	 2	 m	 vanaf	 de	
perceelsgrens	 liggen,	 buiten	 beschouwing,	 waarbij,	 indien	 het	 perceel	 waarop	 de	
gebruiksfunctie	 ligt,	 grenst	 aan	 een	 openbare	 weg,	 openbaar	 water	 of	 openbaar	 groen,	 de	
afstand	 wordt	 aangehouden	 tot	 het	 hart	 van	 de	 weg,	 het	 openbaar	 groen	 of	 het	 openbaar	
water,	en	
c.	 is	 de	 in	 rekening	 te	 brengen	 belemmeringshoek	 α,	 bedoeld	 in	 NEN	 2057	 voor	 elk	 te	
onderscheiden	segment	niet	kleiner	dan	20°.	
	
Het	 eerste	 en	 tweede	 lid	 gelden	 niet	 voor	 een	 bouwwerk	 of	 een	 gedeelte	 daarvan	 voor	 de	
landsverdediging	of	de	bescherming	van	de	bevolking.	
Het	 eerste	 en	 tweede	 lid	 gelden	 niet	 voor	 een	 bedgebied	 dat	 niet	 mede	 bestemd	 is	 voor	
spelactiviteiten.7	
	
	
Bijlage:	

- Tekening	van	de	dampingslijn.	
- Thermische	berekening	van	het	dak		
- Ventilatie	berekening	+	tekening	
- Thermische	berekening	van		

o RC,	RI	
o Tempratuur,	Dampspanning		
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Toegankelijkheid	
- Binnen	

Tijdens	 de	 ontwerpfase	 hebben	wij	 rekening	 gehouden	met	 de	 toegankelijkheid	 van	
het	 gebouw.	 De	 meeste	 eisen	 volgens	 bouwbesluit	 over	 mensen	 met	 een	
functiebeperking	staan	in	artikel	4.4(algemeen)	en	6.10(algemeen).	
	
Volgens	 artikel	 4.27	 mogen	 de	 hoogteverschillen	 in	 een	 nieuwbouwwerk	 maximaal	
20mm	zijn.	In	het	gebouw	zijn	geen	drempels	te	vinden	in	de	binnendeurkozijnen,	alle	
ruimtes	zijn	gelijkvloers.	De	drempel	van	de	voordeur	is	maximaal	20mm	hoog.	
	
Er	wordt	een	mindervaliden	toilet	toegepast,	die	aan	alle	eisen	voldoet	van	artikel	4.25.	
In	 het	 gebouw	 en	 in	 de	 ruimtes	 is	 rekening	 gehouden	met	 de	 draai	 (360°)	 van	 een	
rolstoel	zoals	omschreven	in	artikel	4.22	en	4.23.	
	
Met	 deze	 toepassingen	 hebben	 wij	 ervoor	 gezorgd	 dat	 het	 gebouw	 en	 de	 weg	
ernaartoe	voldoen	aan	het	bouwbesluit.	
	

- Buiten	
Buiten	het	gebouw	hebben	we	ervoor	gekozen	om	éénrichtingsveerkeer	toe	te	passen,	
zo	voorkom	je	ongelukken.		
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De	rode	belijning	is	de	weg	op	het	terrein,	hier	rijden	de	voertuigen	over	heen.		
1. Parkeren	personenauto’s		
2. Laadplek	voor	de	zoutstrooiers		
3. Parkeren	6	vrachtwagens		
4. Parkeren	andere	werkvoertuigen		

2	

2	
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Flora	en	fauna		
Voor	 het	 project	 Quatrebras	 hebben	 we	 rekening	 gehouden	 met	 de	 flora	 en	 fauna.	 Hierbij	
moet	 je	denken	aan	de	vogels,	vleermuizen	en	 insecten.	De	bedoeling	 is	het	creëren	van	een	
gezonde	leefomgeving	voor	mens,	plant	en	dier.			

- Insecten:	
Er	 is	 gekozen	 voor	 een	 sedum	 dak,	 omdat	 een	 sedum	 dak	 veel	 nuttige	 insecten	
aantrekt.	 Hierbij	 moet	 je	 denken	 aan	 galgmuggen,	 wormen,	 bijen,	 hommels	 en	
lieveheersbeestjes.	 De	 grond	 van	 de	 fundering	wordt	 gebruikt	 voor	 een	wal	 om	 het	
terrein,	waar	struiken	in	worden	gepland	voor	insecten,	vogels	enz.	Daarnaast	is	de	wal	
functioneel	 voor	 het	 keren	 van	 het	 lamplicht	 van	 de	 vrachtwagens	als	 die	 in	 de	
nachtelijke	uren	zout	halen	voor	het	strooien	van	gladde	wegen.			
	

- Vogels:	
Met	het	dak	overstek	hebben	we	rekening	gehouden	met	de	zwaluw.	De	ruimte	onder	
het	 dak	 overstek	 geeft	 voldoende	 ruimte	 voor	 nestelen.	 In	 de	 bomen	 hangen	 we	
nestkastjes	op.			

	
- Vleermuizen:	

Voor	 dit	 ontwerp	 hebben	 we	 ervoor	 gekozen	 om	 een	 afgekeurde	 rioleringsbuis	 te	
gebruiken..	 Het	 is	 een	 prefab	 rioolbuis	 met	 een	 doorsnede	 van	 2	 meter	 en	 1	 grote	
ronde	houten	deur.	 Ik	heb	die	afmeting	uiteraard	niet	 zomaar	bedacht	maar	van	het	
internet	 af.	 Want	 wil	 eerst	 weten	 of	 die	 standaard	 verkrijgbaar	 zijn.	 Het	 gekozen	
ontwerp	zal	achter	op	het	terrein	in	de	grondwal	aangebracht	worden.	

	

	

- Definitief	ontwerp.	
We	zijn	uiteindelijk	verder	gegaan	
met	 het	 ontwerp	 uit	 te	 werken.	
Dit	 kunt	 u	 in	 de	 afbeeldingen	
zien.	Ook	krijgt	u	een	beter	beeld	
over	hoe	het	er	eventueel	uit	 zal	
komen	 te	 zien.	 Er	 kan	 zelfs,	 als	
het	 budget	 dit	 toelaat,	 een	
tweede	buis	achter.	Dit	zal	dan	de	
totale	 lengte	 op	 circa	 4800mm	
brengen.		
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In	 de	 deur	 zal	 een	 naad	 opening	 van	 circa	 5	 cm	 zitten	 zodat	 de	 vleermuizen	 naar	
binnen	kunnen	vliegen.	Ook	zullen	er	geperforeerde	bakstenen	worden	vast	gemaakt	
binnen	de	rioolbuis	zodat	de	vleermuizen	daartussen	kunnen	kruipen.	
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- Situatie.	
Ik	heb	even	wat	onderzoek	gedaan	op	het	internet	en	daaruit	bleek	het	volgende:	De	
meest	geschikte	oriëntaties	voor	vleermuizen	zijn	zuiden	en/of	westgevels.	Daarom	
heb	ik	ervoor	gekozen	om	het	vleermuizenhotel	op	de	zuidwest	kant	te	plaatsen.	

	
- Materialen.	

Betonnen	rioolbuis:	
	

	
	
Deur	en	kozijn	tekening:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Type	 		 	 		Kraagloos	
Inwendige	diameter	(D)			 	 		2000	
Werkende	lengte	(L)	 		 	 		2400	
Vorm	spie-eind	Glij	 		 	 		28.0	
Mof	diepte	(T)	 		 	 		145	
Wanddikte	 		 	 		210	
Spiemaat	nominaal	(S)	 		 	 		2180	
Mofmaat	nominaal	(M)	 		 	 		2210	
Maximaal	nat	opp.	(O)	 		 	 		3.142	m²	
Schacht	rubberring	 		 	 		25	
Netto	gewicht	 		 	 		8700	kg	
Wapening	 		 	 		Traditioneel	
Hamin	inlaat	 		 	 			
PVC	inlaat	 		 	 		125	/	160	mm	
Leverancier																																			 	 		De	Hamer.		
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Nordwin	college			
Terrein		
Dit	adviesrapport	is	geschreven	voor	de	Challenge	Slim	Circulair	voor	het	inrichten	van	het	
terrein	met	meer	groen	voor	het	wegensteunpunt	Quatrebras	Friesland.	Het	doel	is	om	naast	
en	nieuw	gebouw	ook	een	terrein	te	ontwerpen	wat	de	biodiversiteit	vergroot	(natuur	inclusief	
bouwen)	In	dit	rapport	staat	informatie	met	welke	planten	je	vlinders,	vogels	en	insecten	
aantrekken.	Hieronder	zie	je	een	kort	overzicht	daarvan.		
	
Planten	welke	vlinders	aantrekken:		

- Vlinderstruik	
- Duizendblad		
- Grote	brandnetel	

	
Planten	welke	vogels	aantrekken:		

- Gewone	vlier	
- Wilde	lijsterbes		

	
Planten	welke	Insecten	/	vleermuizen	aantrekken:	

- Lavendel		
- Knolzijdeplant	

	
Als	wij	moeten	kiezen	zouden	we	voor	dit	terrein	voor	het	aantrekken	van	meer	vlinders	en	
insecten	gaan.		De	insecten	en	vlinderpopulatie	is	sterk	teruggelopen	de	afgelopen	jaren	door	
o.a.	intensieve	landbouw.	Door	op	het	terrein	meerdere	insectenhotels	te	plaatsen	en		een	
tuinontwerp	te	maken	welke	insecten	en	vlinder	aantrekkende	soorten	bevat,	zorg	je	ervoor	
dat	het	terrein	een	toegevoegde	waarde	op	gebied	van	de	biodiversiteit	oplevert.		
 

Opdracht 
Wij	hebben	als	opdracht	gekregen	dat	we	een	plan	moesten	bedenken	om	het	terrein	waar	het	
nieuwe	wegensteunpunt	voor	Quatrebras	komt	natuur	inclusief	te	maken.	Een	andere	groep	
van	ons	heeft	de	opdracht	gekregen	om	te	kijken	of	het	afvalwater	van	dit	gebouw	gezuiverd	
kan	worden	met	een	helofytenfilter.	
	
Wij	hebben	gekeken	of	we	meer	vlinders,	vogels,	insecten	of	vleermuizen	willen	aantrekken	op	
dit	terrein.		
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Vlinders			
Vlinders	komen	in	veel	verschillende	soorten	en	kleuren	voor.	Iedere	vlinder	geeft	de	voorkeur	
weer	 aan	een	 andere	plant.	Vlinders	 leven	 van	nectar,	 een	 zoete	 stof	 die	 in	 bloemen	 zitten.	
Vlinders	komen	op	een	aantal	planten	af,	wij	hebben	er	hier	3	nader	beschreven,	maar	er	zijn	
veel	meer	geschikte	planten	om	vlinders	aan	te	trekken.	
		
Vlinderstruik		 Latijnse	naam:	Buddleja	davidii	
	
Een	 vlinderstuik	 geeft	 veel	 nectar	 en	 hier	 komen	 de	 vlinders	
maar	al	te	graag	op	af.		Deze	plant	wordt	vlinderstruik	genoemd	
omdat	hij	veel	vlinders	aantrekt.	Een	vlinderstruik	kan	ook	goed	
tegen	kou	en	is	dan	ook	winterhard.	De	plant	kan	na	een	aantal	
jaren	best	groot	worden.		
Bonus:	de	bijen	en	hommels	komen	ook	op	deze	plant	af.	
	
	
	
	
Duizendblad	 Latijnse	naam:	Achillea	millefolium	
	
Vlinders	 hebben	 alleen	 wel	 een	 voorkeur	 voor	 een	 bepaalde	
plant.	Door	veel	kleuren	en	afwisseling	 in	bloemen	komen	ze	er	
op	af.	
Een	duizendblad	is	 in	veel	kleuren	verkrijgbaar.	Hierdoor	komen	
er	ook	meerderen	soorten	vlinders		op	af.	
Deze	plant	kan	goed	tegen	droogte.	
	
	
	
	
	
	
	
Grote	brandnetel		 	 Latijnse	naam:	Urtica	diocia	
	
De	 grote	 brandnetel	 is	 voor	 veel	 mensen	 een	 verschrikkelijke	
plant.	Maar	vlinders	zijn	er	dol	op.	Dit	komt	omdat	vlinders	deze	
plant	als	waardplant	gebruiken.	Dat	wil	 zeggen	dat	ze	hun	eitjes	
er	opleggen	en	dat	de	larven	uit	de	eitjes	het	brandnetelblad	als	
eerste	voedsel	krijgen.		
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Een	mooi	idee	voor	de	locatie	Quatrebras	is	om	een	tuinontwerp	te	maken	wat	veel	vlinders	en	
insecten	aantrekt,	een	wilde	plantentuin.	Een	voorbeeld	hoe	een	dergelijk	ontwerp	eruit	kan	
zien	 is	 hieronder	 weergegeven	 (bron:	 Vlinderstichting)	 met	 daarbij	 een	 lijst	 van	 te	 planten	
soorten	die	geschikt	zijn.		
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Vogels	 
Vogels	 komen	 net	 als	 vlinders	 graag	 op	 bepaalde	 soorten	 planten	 af.	 Dit	 zou	 je	 in	 eerste	
instantie	niet	verwachten	maar	vaak	eten	de	vogels	de	vruchtjes	van	deze	planten	op.		

	
	
Gewone	vlier	 Latijnse	naam:	Sambucus	nigra	
	
Deze	 plant	 trekt	 niet	 alleen	 insecten	 aan.	 Nadat	 deze	
heeft	 gebloeid	 krijgt	 deze	 plant	 zwarte	 bessen.	 Deze	
zijn	voor	vogels	een	belangrijke	voedselbron.	
	
	
	
	
	
Wilde	lijsterbes	 Latijnse	naam:	Sorbus	aucuparia	
	
Vogels	zijn	ook	dol	op	struiken	en	bomen	met	besjes.	De	
lijsterbes	heeft	 rode	bessen	die	vogels	zeer	aantrekkelijk	
vinden.		
Deze	plant	zorgt	voor	een	goede	voedselvoorziening	voor	
vogels	 vanwege	 de	 lange	 periode	 met	 bessen.	 Verder	
trekken	de	bloemen	 in	de	zomer	veel	 insecten	en	vooral	
veel	wespen	aan,	die	op		het	menu	staan	van	veel	vogels.	
Bovendien	 is	 de	 lijsterbes	 een	 zeer	 geschikte	 plek	 voor	
vogels	om	te	broeden	vanwege	de	dichte	boomstructuur.	
	
Bonus:	niet	vorstgevoelig	(Is	winterhard)	
	
	
Nestkastjes		
	
Ook	 zouden	 ze	 verschillende	 nestkastjes	 op	 kunnen	
hangen	 om	 de	 vogels	 zo	 wat	 meer	 keuze	 te	 kunnen	
geven	 waar	 ze	 hun	 nest	 willen	 bouwen.	 Vogels	 zijn	 in	
nestkastjes	 wat	 meer	 beschermd	 tegen	 eventuele	
gevaren	 en	 zo	 hebben	 hun	 jongen	 meer	 kans	 op	
overleven.	
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Insecten		 
Lavendel	 	 Latijnse	naam:	Lavandula		
	
Net	als	vlinders	zijn	bijen	en	hommels	ook	dol	op	nectar.	Lavendel	
trekt	niet	zoveel	vlinders	aan	maar	wel	veel	bijen	en	hommels.	Dit	
komt	 omdat	 de	 bloemen	 klein	 zijn.	 Te	 klein	 voor	 de	 meeste	
vlinders,	maar	voor	bijen	en	hommels	zijn	ze	perfect.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Knolzijdeplant	 Latijnse	naam:	Asclepias	tuberosa	
	
Deze	 plant	 trekt	 veel	 bijen	 aan	 dankzij	 de	 kleur	 van	 de	
plant.	 Ook	 leggen	 verschillende	 soorten	 vlinders	 hun	
eieren	op	deze	plant.	De	 rupsen	vinden	de	bladeren	van	
deze	 plant	 erg	 lekker	 en	 zul	 je	 hier	 dus	 ook	 vaak	 op	
vinden.	
	
Bonus:	de	knolzijdeplant	is	een	langbloeier.	
	
	
	
Insecten	hotel		
	
Wat	de	insecten	ook	erg	op	prijs	stellen	en	dus	ook	maar	al	te	graag	gebruik	van	maken	is	een	
insecten	hotel.		
Dit	 zijn	 vaak	 stukken	 afval	 hout,	 waar	 je	 vervolgens	
allemaal	gaten	in	verschillende	groottes	in	boort.	Ook	zou	
je	 er	 sleuven	 in	 kunnen	 maken	 zodat	 de	 vlinders	 ook	
weer	een	plekje	krijgen.	
De	insecten	bouwen	hier	dan	hun	nest	in.	Dit	geeft	ze	
beschutting	en	bescherming	tegen	gevaar	zoals	
bijvoorbeeld	een	vogel.		
Een	insecten	hotel	kun	je	zo	groot	of	zo	klein	maken	als	
wat	handig	is	voor	die	bepaalde	situatie.	
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Vleermuizen		
Voedsel		
	
Veel	van	de	planten	die	onder	de	andere	hoofdstukken	zijn	genoemd	kunnen	ook	vleermuizen	
aantrekken.	Meer	insecten	betekent	meer	vleermuizen.		
	
Als	er	water	te	vinden	is,	is	het	nog	beter.	Het	leven	van	veel	insecten	die	op	het	menu	staan	
van	vleermuizen,	beginnen	in	het	water.		
	
Vleermuiskasten		
	
Vleermuizen	hangen	vaak	ergens	in	een	donkere	plek	aan	een	tak	of	een	balk	als	ze	gaan	
slapen	of	als	ze	aan	het	uitrusten	zijn.		
Deze	vleermuiskasten	zijn	speciaal	ontworpen	voor	vleermuizen.		
Het	is	donker,	warm,	droog	en	in	het	hokje	zit	een	houtenstang	(of	een	tak	van	een	boom)	om	
aan	te	hangen.	Kort	om:	alles	wat	een	vleermuis	wil	als	hij/zij	wil	gaan	slapen.	
Ook	slapen	vleermuizen	het	liefst	met	zijn/haar	medejagers.		
	
Wij	hebben	ervoor	gekozen	om	een	vleermuizenhotel	te	plaatsen	in	het	vorige	hoofdstuk	(flora	
en	fauna	blz.	32)	heeft	u	hier	meer	over	kunnen	lezen.		
	

Ons	advies			
Je	zou	natuurlijk	alle	planten	die	vlinders,	insecten,	vogels	en	vleermuizen	aantrekken	plaatsen.	
Maar	dan	loop	je	wel	tegen	een	aantal	problemen	aan:	
	
De	voedselketen	
Nestkastjes,	insecten	hotels	en	de	vleermuiskastjes	
	
Waarom	is	de	voedselketen	nou	een	probleem?	Makkelijker	gezegd	is:	Wie	eet	wie?	Zowel	
vogels	als	vleermuizen	eten	insecten	op	om	van	te	leven.		
Het	is	dus	niet	handig	om	alle	planten	te	plaatsen.	Als	je	veel	vogels	wil	aantrekken	en	veel	
insecten	is	de	kans	groot	dat	de	vogels	de	insecten	gaan	opeten	die	in	het	insectenhotel	
proberen	hun	nest	op	te	bouwen.	Het	zelfde	geldt	eigenlijk	ook	voor	de	vleermuizen.		
	
Ons	advies	is	dan	ook	om	je	op	1	of	2	doelen	te	richten	die	goed	bij	elkaar	passen	en	daar	meer	
aandacht	aan	te	besteden.	Dan	is	het	of	de	combinatie	vogels	en	vleermuizen	of	vlinders	en	
insecten.	Maar	dus	geen	insecten	en	vogels.		
	
Als	wij	moesten	kiezen	zouden	we	voor	een	vlinder	en	insectentuin	gaan.	Hier	kiezen	wij	voor	
omdat	de	vlinder	en	insectenstand	hard	is	achteruit	gegaan.	Door	meerdere	insecten	hotels	te	
plaatsen	en	een	insect-	en	vlinder	aantrekkende	tuin	te	ontwerpen	voeg	je	zeker	een	
meerwaarde	voor	het	behoud	van	deze	soorten	toe	op	deze	plek.				
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Water		

Opdracht	
We	hebben	als	opdracht	gekregen	van	de	studenten	van	het	Friesland	College	om	te	kijken	of	
al	het	afvalwater	van	het	wegensteunpunt	Quatrebras	ook	op	dezelfde	locatie	kan	worden	
gezuiverd	en	kan	worden	hergebruikt	of	geloosd	worden	op	het	oppervlaktewater.		

Het	zuiveren	zou	dan	kunnen	gebeuren	door	een	deel	van	het	afvalwater	via	een	
helofytenfilter	te	zuiveren	en	een	deel	via	een	olie/slibafscheider.	In	dit	advies	gaan	we	naast	
zuiveren	ook	kijken	naar	de	wettelijke	eisen	voor	terreinen	en	gebouwen	op	het	gebied	van	
lozing	van	afvalwater		

Verder	is	al	aangegeven	dat	het	hemelwater	van	de	(groene)	daken	wordt	opgevangen	in	een	
ondergrondse	kelder.	Dit	water	kun	je	prima	gebruiken	als	spoelwater	voor	diverse	doeleinden,	
zoals	de	spoelplaats,	pekelbereiding	voor	strooiwerkzaamheden	en	doorspoelen	van	toiletten.	
Dit	is	op	zich	al	een	prima	maatregel	waardoor	het	gebouw	meteen	duurzamer	wordt.		

	

(Afval)	waterstromen	terrein	en	gebouw	
Op	het	steunpunt	werken	niet	permanent	mensen.	Er	zijn	ongeveer	8	kantoorwerkplekken	
maar	deze	zullen	niet	altijd	worden	benut.		Op	deze	locatie	zullen	de	volgende	
(afval)waterstromen	te	vinden	zijn:	
	

1. Schoon	hemelwater	van	daken.	
2. Mogelijk	vervuild	hemelwater	van	het	verhard	terrein	en	waswater	van	de	spoelplaats.	
3. Huishoudelijk	afvalwater	vanuit	de	keuken/toiletten.	

	

Ad.1		 Het	hemelwater	van	de	daken	kan	prima	worden	hergebruikt	als	spoelwater	
voor	toiletten	en	als	water	op	de	spoelplaats	
	

Ad.	2	 Het	water	van	de	bestrating/	verharding	op	het	terrein	kan	verontreinigd	zijn	
met	olieachtige	stoffen,	zout	en	rubber.	Deze	verontreiniging	is	afkomstig	
van	de	vrachtwagens.	Het	afvalwater	en	het	hemelwater	bevatten	een	
verhoogde	zoutconcentratie	en	moeten	om	deze	redenen	via	een	
olieafscheider/slibvangput	lozen	op	riool.	
	

Ad.	3	 Dit	afvalwater	wordt	normaliter	geloosd	op	riool,	tenzij	er	geen	riolering	in	
de	nabijheid	is.	Dan	kan	een	andere	techniek	worden	gebruikt	om	afvalwater	
te	lozen,	bijvoorbeeld	de	IBA	(Individuele	Behandeling	Afvalwater)	een	soort	
minizuivering	met	bacteriën	of	een	helofytenfilter	
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Regelgeving	rondom	afvalwater	afkomstig	van	gebouwen	en	terreinen	
Omdat	huishoudelijk	afvalwater	moet	in	principe	geloosd	worden	op	het	gemeentelijk	
vuilwaterriool.	In	de	besluiten	is	aangegeven	binnen	welke	afstand	tot	het	vuilwaterriool	
verwacht	wordt	dat	het	huishoudelijk	afvalwater	daarop	geloosd	wordt.	Als	de	kadastrale	grens	
van	een	bedrijfspand	zich	op	minder	dan	40	meter	van	een	vuilwaterriool	bevindt	mag	een	
bedrijf	niet	zelf	zijn	huishoudelijk	afvalwater	zuiveren	maar	moet	je	als	bedrijf	aansluiten	op	
riolering.	In	het	activiteitenbesluit	is	de	lozing	van	huishoudelijk	afvalwater	vanuit	bedrijven	in	
artikel	3.4	geregeld.	Omdat	dit	terrein	grenst	aan	riolering	is	het	dus	niet	zinvol	om	zelf	
huishoudelijk	afvalwater	te	gaan	lozen	met	behulp	van	een	helofytenfilter	omdat	je	het	alsnog	
op	het	riool	moet	lozen	en	niet	kan	lozen	op	oppervlaktewater	of	bodem.			
	

Zuivering	van	(huishoudelijk)	afvalwater	met	een	helofytenfilter		
Een	helofytenfilter	is	een	biologische	manier	om	afvalwater	te	zuiveren.	Het	principe	berust	
op	percolatie	van	het	afvalwater	door	filtermateriaal	waarbij	er	in	het	filter	complexe	fysische,	
biologische	en	biochemische	processen	plaatsvinden.	Het	filtermateriaal	bestaat	uit	
samengesteld	filterzand.	Het	zandfilter	is	begroeid	met	moerasplanten	(helofyten),	meestal	zijn	
dit	rietplanten.	
	
Het	voorbezonken	afvalwater	wordt	middels	een	pomp	over	het	helofytenfilter	verdeeld.	
Hierna	sijpelt	het	water	door	het	filtersubstraat	langs	de	rietwortels	naar	de	bodem	van	het	
helofytenfilter.	De	rietplanten	nemen	zuurstof	op	uit	de	lucht	en	transporteren	deze	naar	de	
wortelzone.	Via	de	wortels	van	de	rietplanten	wordt	de	zuurstof	verdeeld	in	het	
helofytenfilter.		
	
Tijdens	de	percolatie	van	het	afvalwater	door	het	helofytenfilter	wordt	het	afvalwater	op	
natuurlijke	wijze	gezuiverd.	

	

	

	

	

	

	
Door	de	aerobe	en	anaerobe	bacteriën	en	micro-organismen	in	het	filtersubstraat,	vinden	vele	
biochemische	processen	plaats.	Zuurstofbindende	stoffen,	stikstof,	chloriden,	fosfaat	en	alle	
zwevende	stoffen	die	in	het	afvalwater	zitten	worden	vergaand	omgezet,	afgebroken	en	
verwijderd.	Deze	natuurlijke	processen	gaan	vele	jaren	door.	Het	gezuiverde	afvalwater	kan	
worden	geloosd	in	een	sloot,	geïnfiltreerd	in	de	bodem	of	worden	hergebruikt	voor	
toiletspoeling.	

Figuur	1	schema	helofytenfilter	
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Conclusie	
Wij	denken	dat	als	je	het	hemelwater	van	de	(groene)	daken	opvangt	in	een	ondergrondse	
kelder	voor	hergebruik	als	spoelwater	bij	de	spoelplaats,	pekelbereiding	voor	
strooiwerkzaamheden	en	doorspoelen	van	toiletten,	dit	een	prima	maatregel	is	waardoor	dit	
gebouw	duurzamer	wordt.	
Omdat	je	aan	moet	sluiten	op	het	vuilwaterriool	vinden	wij	het	niet	zinvol	om	zelf	huishoudelijk	
afvalwater	te	gaan	lozen	met	behulp	van	een	helofytenfilter	omdat	je	het	alsnog	op	het	riool	
moet	lozen.			
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Inleiding  
		
Het	 voorliggende	 document	 is	 het	 resultaat	 van	 permanente	 risico-inventarisatie	 en	 -evaluatie	 tijdens	 het	
ontwerpproces.	In	dit	rapport	zijn	het	Veiligheids-	en	Gezondheidsplan	Ontwerpfase	(V&G-plan	ontwerpfase),	
het	Bouwveiligheidsplan	en	het	dossier	opgenomen.	In	deze	documenten	staan	de	overblijvende	gevaren	die	
in	de	ontwerpfase	niet	konden	worden	weggenomen.	Vóór	de	start	van	de	uitvoerende	werkzaamheden	voor	
de	realisatie	en	het	onderhoud	moet	de	opdrachtnemer	(tijdelijke)	maatregelen	nemen	om	veilig	en	gezond	
werken	 door	 de	 uitvoerenden	 mogelijk	 te	 maken.	 Dit	 document	 is	 opgesteld	 aan	 het	 eind	 van	 de	 fase	
'technische	uitwerking'.		
		
Een	V&G	plan	opstellen	is	verplicht	indien	de	verwachte	bouwduur	meer	dan	500	mandagen	bedraagt	of	de	
totstandkoming	meer	 dan	 30	 dagen	 beslaat	 en	 op	 die	 bouwplaats	meer	 dan	 20	 werknemers	 tegelijkertijd	
arbeid	 zullen	 gaan	 verrichten.	Daarnaast	 is	 het	 opstellen	 van	een	V&G	plan	 verplicht	 indien	het	 bouwwerk	
gevaren	met	zich	mee	brengt	(als	bedoeld	in	bijlage	II	van	de	Europese	richtlijn).	Dit	betreft	onder	meer	het	
werken	met	 springstoffen,	 bijzonder	 gevaarlijke	 chemische	 of	 biologische	 stoffen,	 ioniserende	 straling,	 het	
werken	onder	overdruk	en	werkzaamheden	in	de	nabijheid	van	hoogspanningskabels.		
		
Het	 V&G-plan	 (zie	 hoofdstuk	 6.1)	 richt	 zich	 op	 de	 veiligheid	 en	 gezondheid	 van	 werknemers	 tijdens	 de	
realisatie	 van	 het	 project	 zoals	 bedoeld	 in	 de	 Arbeidsomstandighedenwet.	 Het	 Bouwveiligheidsplan	 (zie	
hoofdstuk	6.2)	gaat	over	de	publieksveiligheid	en	sluit	hiermee	aan	op	de	eisen	uit	de	Woningwet.	Het	dossier	
(zie	bijlage	1)	is	gericht	op	de	veiligheid	en	gezondheid	van	werknemers	tijdens	het	beheer	van	het	object.		
		
Het	V&G	plan	is	een	dynamisch	document,	waarvan	de	opstelling,	detaillering	en	actualisering	een	in	de	tijd	
voortschrijdend	 proces	 is,	 met	 dien	 verstande	 dat	 in	 ieder	 geval	 voor	 aanvang	 van	 de	 betreffende	
werkzaamheden	 op	 de	 bouwlocatie	 een	 analyse	 op	 veiligheids-	 en	 gezondheidsrisico’s	 voor	 die	
werkzaamheden	 en	 de	 daarmee	 samenhangende	 of	 samenvallende	 overige	 werkzaamheden	 heeft	 plaats	
gevonden	en	de	 resultaten	daarvan	 inclusief	 (de	afspraken	over)	de	 te	 treffen	maatregelen	 in	het	plan	 zijn	
vastgelegd	en	de	betrokkenen	hiervan	kennis	hebben	genomen.		
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Taken van betrokken partijen  
		
De	opdrachtgever:		
De	opdrachtgever	moet	rekening	houden	met	de	algemene	uitgangspunten	van	de	Arbowet.	Hij	moet	er	bij	
het	ontwerpen	van	een	bouwwerk	al	rekening	mee	(laten)	houden	dat	een	bouwwerk	in	de	uitvoeringsfase	
veilig	en	gezond	kan	worden	gebouwd.	Hij	zorgt	er	dan	ook	voor	dat	het	V&G	plan	steeds	wordt	
bijgehouden.			
De	opdrachtgever	sluit	een	schriftelijke	overeenkomst	met	de	uitvoerende	partij	waarin	hij	de	
coördinatieverplichtingen	voor	de	uitvoerende	partij	vastlegt.		
Bij	een	groot	bouwwerk	(geraamde	bouwtijd	langer	dan	30	werkdagen	en	meer	dan	20	werknemers	
tegelijkertijd	op	de	bouwplaats	aanwezig	of	indien	bij	de	realisatie	meer	dan	500	mandagen	zijn	gemoeid)	
moet	de	opdrachtgever	het	bouwwerk	via	een	kennisgeving	melden	aan	de	Arbeidsinspectie.	Zie	hiervoor	
bijlage	2.		
Als	er	op	de	bouwplaats	wordt	samenwerkt	met	andere	werkgevers,	heeft	de	opdrachtgever	ook	de	
verplichting	om	een	coördinator	ontwerpfase	te	benoemen.	Deze	coördineert	de	samenwerking	tussen	de	
verschillende	partijen	in	het	bouwproces.	De	opdrachtgever	voegt	bij	het	indienen	van	de	aanvraag	voor	een	
omgevingsvergunning	het	Bouwveiligheidsplan	en	het	dossier	bij.	Daarnaast	zorgt	de	opdrachtgever	er	voor	
dat	het	V&G-plan	deel	uitmaakt	van	de	bestekstukken.		
		
Ontwerpende	partij:		
Namens	de	opdrachtgever	heeft	de	architect,	bijgestaan	door	de	adviseur	constructies	en	installatieadviseurs,	
gedurende	de	ontwerpfase	van	het	project	de	risico's	in	verband	met	het	ontwerp	en	toe	te	passen	
materialen	geïnventariseerd	in	dit	plan.	Het	complete	plan	zal	vast	deel	uitmaken	van	het	bouwkundige	
bestek	en	de	bestekken	van	de	installatiewerken.	De	architect	zal	invulling	geven	aan	de	taken	van	de	
coördinator	ontwerpfase.	De	taken	van	de	coördinator	ontwerpfase	bestaan	onder	andere	uit	het	(laten)	
opstellen	van	een	V&G	plan	ontwerpfase	en	het	samenstellen	van	een	dossier	met	bouwkundige	en	
technische	kenmerken	die	van	belang	zijn	voor	de	veiligheid	en	gezondheid	van	werknemers	die	latere	
werkzaamheden	aan	het	bouwwerk	verrichten	(na	oplevering).			
		
De	uitvoerende	partij:		
Voor	dit	project	is	met	de	opdrachtgever	overeengekomen	dat	de	bouwkundige	aannemer	invulling	zal	geven	
aan	de	taken	van	de	coördinator	uitvoeringsfase.De	uitvoerende	partij	die	is	aangewezen	voor	de	V&G-
coördinatie	moet	een	V&G-coördinator	uitvoeringsfase	aanstellen.	Deze	bepaalt	onder	andere	op	basis	van	de	
resterende	gevaren	en	een	eigen	risico-inventarisatie	van	de	werkzaamheden	de	te	nemen	
veiligheidsmaatregelen.	Dit	geldt	voor	de	eigen	werknemers,	die	van	onderaannemers	en	eventuele	
nevenaannemers,	en	derden.	De	maatregelen	in	verband	met	gezamenlijke	raakvlakken	worden	compleet	
met	de	samenwerkingsafspraken	(onder	andere	overleg,	voorlichting	en	instructie)	beschreven	in	het	V&G-
plan	uitvoeringsfase.	Verder	bestaan	de	taken	van	de	coördinator	uitvoeringsfase	uit	het	coördineren	van	de	
maatregelen	die	werkgevers	en	zelfstandigen	nemen,	opdat	ze	doeltreffend	worden	toegepast.	Daarnaast	
dient	hij	de	samenwerking	tussen	de	gelijktijdig	of	achtereenvolgend	aanwezige	werkgevers	en	zelfstandigen	
op	de	bouwplaats	te	organiseren.	De	coördinator	is	verantwoordelijk	voor	de	voorlichting	die	aan	de	
werknemers	wordt	gegeven	en	dient	de	in	dit	V&G	plan	ontwerpfase	geïnventariseerde	risico’s	op	te	pakken	
en	middels	het	treffen	van	maatregelen	af	te	handelen.	Indien	de	voortgang	van	het	bouwwerk	aanleiding	
geven	tot	het	aanpassen	van	het	V&G	plan	en	dossier	behoort	dit	ook	tot	de	taken.	Verder	actualiseert	de	
coördinator	uitvoeringsfase	het	dossier	en	completeert	het	met	garantieverklaringen,	instructies,	tekeningen,	
berekeningen	en	dergelijke.	Tevens	zorgt	deze	er	voor	dat	het	V&G-plan	ontwerpfase	voor	aanvang	van	de	
werkzaamheden	op	de	bouwplaats	beschikbaar	is.		
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Beschrijving van het bouwwerk  
		
Dit	V&G	plan	is	van	toepassing	op	alle	bouwkundige-,	civiel	technische-,	werktuigbouwkundige-,	
elektrotechnische-,	en	overige	installatietechnische	werken	ten	behoeve	van	de	realisatie	van	het	bouwwerk.		
		
Het	bouwwerk	betreft	het	steunpunt	Quatrebras	te	Hardegarijp,	gelegen	aan	de	Rijksstraatweg	225.		
De	opdrachtgever	van	het	project	is	de	Provincie,	het	gebouw	word	een	steunpunt	voor	onderhoud	en	
werkzaamheden	van	wegen	door	de	provincie.	
De	locatie	krijgt	een	kantoor,	werkplaats,	opslagruimte,	parkeerruimte	voor	terreinwagens	en	vrachtwagens.	
Bij	het	project	word	zoveel	mogelijk	rekening	gehouden	met	duurzaam	en	biobased.	
	
	

Betrokken partijen  
Opdrachtgever		
	
Opdrachtgever		 	
Naam		 Provincie	Leeuwarden		
Adres		 Tweebaksmarkt	43	
Postcode	en	plaats		 8911	KZ	Leeuwarden		
Telefoon		 -	
Contactpersoon		 De	heer	J.	Bus	
e-mail		 j.bus@fryslan.frl	

 
Ontwerpbureaus		
		
Architect		 	
Naam		 	
Adres		 	
Postcode	en	plaats		 	
Telefoon		 	
Contactpersoon		 	
e-mail		 		
	
		
Bouwconstructies		 	
Naam		 	
Adres		 	
Postcode	en	plaats		 	
Telefoon		 	
Contactpersoon		 	
e-mail		 	
		
		
Werktuigbouwkundige	installaties		 	
Naam		 	
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Adres		 	
Postcode	en	plaats		 	
Telefoon		 	
Contactpersoon		 	
e-mail		 	
		
		
Elektrotechnische	installaties		 	
Naam		 Nader	te	bepalen		
Adres		 	
Postcode	en	plaats		 	
Telefoon		 	
Contactpersoon		 	
e-mail		 	
 
Directie		
		
Directie		 	
Naam		 	
Adres		 	
Postcode	en	plaats		 	
Telefoon		 	
Contactpersoon		 	
e-mail		 	

	
Aannemers		
		
Bouwkundige	aannemer		 	
Naam		 Nader	te	bepalen		
Adres		 		
Postcode	en	plaats		 		
Telefoon		 		
Contactpersoon		 		
e-mail		 		
		
		
Werktuigbouwkundig		 	
Naam		 Nader	te	bepalen		
Adres		 		
Postcode	en	plaats		 		
Telefoon		 		
Contactpersoon		 		
e-mail		 		
		
	
Elektrotechnisch		 	
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Naam		 Nader	te	bepalen		
Adres		 		
Postcode	en	plaats		 		
Telefoon		 		
Contactpersoon		 		
e-mail		 		
		
De	bouwkundige	aannemer	zal	belast	worden	met	de	coördinatie	op	gebied	van	veiligheid	en	gezondheid	
tijdens	de	uitvoering.		
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Coördinatie  
		
Voor	de	coördinatie	op	gebied	van	veiligheid	en	gezondheid	is	voor	de	ontwerpfase	door	de	opdrachtgever	
aangesteld:			
		
Coördinatie	ontwerpfase		 	
Naam		 MBO	studenten	Bouw	Frieslandcollege	
Adres		 Julianalaan	97	
Postcode	en	plaats		 8931	AH	Leeuwarden					
Telefoon		 -	
Contactpersoon		 Jitske	Wiersma	
e-mail		 duurzaamfriesland@gmail.com	
		
Voor	de	coördinatie	op	gebied	van	veiligheid	en	gezondheid	dient	tijdens	de	uitvoering	te	worden	gezorgd	
door:		
		
Coördinatie	uitvoeringsfase:	bouwkundige	aannemer		
Naam		 Nader	te	bepalen		
Adres		 		
Postcode	en	plaats		 		
Telefoon		 		
Contactpersoon		 		
e-mail		 		
		
De	namens	bovengenoemde	aannemer	aangestelde	coördinator	is:	de	
heer/mevrouw	............................................................		
		
De	coördinatie	en	-verantwoordelijkheden	omvatten	de	totale	uitvoeringsduur	van	het	bouwwerk	en	alle	
bouwactiviteiten.		
		
Voor	het	uitvoeringstijdschema	van	het	bouwwerk	wordt	verwezen	naar:		

- het	bouwkundige	bestek		
- de	door	de	bouwkundig	aannemer	op	te	stellen	planning		

		

Planning en uitvoeringsgegevens  
		
De	geplande	bouwtijd	en	de	geplande	aanvangsdatum	van	de	bouwwerkzaamheden	is	nog	niet	bekend.		
Het	vermoedelijk	maximum	aantal	werknemers	dat	gelijktijdig	op	de	bouwlocatie	aanwezig	zal	zijn	is	nog	niet	
bekend.	Dit	geldt	ook	voor	het	geplande	aantal	ondernemers	en	zelfstandigen	op	de	bouwlocatie.		
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Inventarisatie V&G gevaren  
V&G-plan	ontwerpfase:	gevaren	die	voortvloeien	uit	het	ontwerp		
		

Aandachtspunt:		 Bevinding	en	maatregel	(beschrijving	welke	gevaren	in	het	ontwerp	niet	
konden	worden	weggenomen	of	geminimaliseerd):		 Actie	door:		

1.		 Wat	zijn	de	gevaren	van	het	
funderingswerk	en	de	constructieve	
opbouw:		

Er	zijn	geen	specifieke	gevaren	te	verwachten.		 Bouwkundige	
aannemer		
		

2.		 Wat	zijn	de	gevaren	van	het	
bouwkundig	ontwerp?		

Alle	geïnventariseerde	gevaren	uit	de	voorfase	zijn	in	het	bouwkundig	ontwerp	
weggenomen	of	geminimaliseerd.		

		

 
Bouwveiligheidsplan:	V&G	gevaren	die	voortvloeien	uit	de	omgeving	van	de	bouwplaats		
		

Aandachtspunt:		 Bevinding	en	maatregel	(beschrijving	welke	gevaren	in	het	ontwerp	niet	
konden	worden	weggenomen	of	geminimaliseerd):		 Actie	door:		

1.		 Welke	specifieke	maatregelen	
zijn	met	de	betrokkenen	vastgelegd?		

Er	zijn	nog	geen	maatregelen	vastgelegd.	Dit	zal	nog	wel	moeten	gebeuren	
aangezien	er	meerdere	gebouwen	grenzen	aan	het	terrein.			
•		 De	omvang	van	het	bouwterrein	dient	afgestemd	te	worden	met	de	
gebruikers	van	de		gebouwen	grenzend	aan	het	terrein.		

Bouwkundige	
aannemer		

2.		 Welke	voorzieningen	worden	
getroffen	voor	hulpverlening?		

• Er	dient	een	vluchtweg	aangewezen	te	worden	voor	gebruikers	van	het	
gebouw	met	de	achteruitgang	grenzend	aan	het	terrein.		

• Er	dient	een	aanrijroute	te	worden	aangewezen	voor	de	hulpdiensten.		

Bouwkundige	
aannemer		

3.		 Welke	maatregelen	zijn	nodig	
vanwege	gevaarlijke	stoffen	en	
belendende	installaties?		

Geen		 		
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Bijlage	1	:	Dossier			
		
Werknummer		 :		
Omschrijving									:	Nieuwbouw	steunpunt	Quatrebras		
Opdrachtgever					:	Provincie	Leeuwarden	
Datum																				:	14-01-2019		
		
Voor	dit	project	is	door	de	coördinator	ontwerpfase	de	eerste	versie	van	dit	dossier	opgesteld.	De	
actualisering	en	aanvulling	van	dit	dossier	wordt	verzorgd	door	de	bouwkundige	aannemer.		
		
Coördinatie	ontwerpfase		 	
Naam		 MBO	studenten	Bouw	Frieslandcollege	
Adres		 Julianalaan	97	
Postcode	en	Plaats		 8931	AH	Leeuwarden					
Telefoon		 -	
Contactpersoon		 Jitske	Wiersma	
e-mail		 duurzaamfriesland@gmail.com	
		
Beschrijving	van	het	bouwwerk:		
		
Dit	dossier	is	van	toepassing	op	alle	bouwkundige-,	civiel	technische-,	werktuigbouwkundige-,	
elektrotechnische-,	en	overige	installatietechnische	werken	ten	behoeve	van	de	realisatie	van	het	bouwwerk.		
		
Het	bouwwerk	betreft	de	Nieuwbouw	steunpunt	Quatrebras	Hardegarijp	
Het	project	is	ons	opgegeven	door	de	Provincie	Leeuwarden,	het	gebouw	word	een	steunpunt	voor	
onderhoud	en	werkzaamheden	van	wegen	door	de	provincie.	
De	locatie	krijgt	een	kantoor,	werkplaats,	opslagruimte,	parkeerruimte	voor	terreinwagens	en	vrachtwagens.	
Bij	het	project	word	zoveel	mogelijk	rekening	gehouden	met	duurzaam	en	biobased.	
	
De	werkzaamheden	worden	beschreven	in	de	volgende	bestekken:		
		
Bestek	bouwkundig:	projectnummer:			
		
Bestek	E-	en	W-installaties:		
	
Onderliggende	documenten:		
		
Het	dossier	heeft	tot	doel	om	in	de	beheersfase	niet	met	onverwachte	risico’s	te	worden	geconfronteerd.	In	
het	dossier	worden	bouwkundige-	en	installatietechnische	kenmerken	vastgelegd,	die	van	belang	zijn	voor	de	
veiligheid	en	gezondheid	van	werknemers	die	latere	werkzaamheden	aan	het	bouwwerk	verrichten.			
Deze	kenmerken	zijn	tijdens	de	ontwerpfase	door	de	ontwerpende	partijen	vastgelegd	in	de	op	het	werk	
betrekking	hebbende	bestekken,	tekeningen	en	overige	ontwerpdocumenten,	die	daarmee	een	integraal	
onderdeel	uitmaken	van	dit	dossier.		
Voornoemde	documenten	zijn	reeds	in	bezit	van	de	opdrachtgever	en	vanwege	besparing	van	grondstoffen	
niet	standaard	bij	dit	dossier	toegevoegd.		
Het	dossier	zal	gedurende	het	bouwproces	door	de	bouwkundige	aannemer	verder	worden	aangevuld	met	
voor	de	veiligheid	en	gezondheid	relevante	aspecten.		
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Maatregelen	risicovolle	werkzaamheden	in	de	ontwerpfase		
		
	
	

Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	
uitvoering		

Achteruitrijdend	
zwaar	verkeer		
Aanwezigheid	zwaar	
verkeer	op	de	
parkeerplaats	voor	
laden/lossen	van	
materialen	

Verkeersongelukken		 Terreininrichtingstekeningen	door	
aannemer	op	te	stellen	ter		
goedkeuring	van	directie.	Hierin	dient		
de	plaats	van	in-	en	uitritten	en	evt.	
aanvullende	maatregelen		
(keermogelijkheden)	aangegeven	te	
worden.		
		

Overlast	
aangrenzende	
percelen		

Blokkeren	
ontsluiting		

Terreininrichting	en	werkwijze	dient	
rekening	te	houden	met	
omwonenden	en	gebruikers		

Parkeergelegenheid	
personeel		

Parkeeroverlast		 Tijdelijk	 parkeergelegenheid	 op	
eigen	 terrein	 creëren	 ter	
voorkoming	 van	 overlast	 van	 de	
omgeving		
		

Vervuiling	en	gladheid	
van	de	weg		

Verkeersongelukken		 Met	grote	regelmaat	bij	vervuiling	de	
weg	schoonmaken/	einde	van	de	dag	
wegen	controleren	op	vuil		
		

Ongescheiden	
transport	voor		
personen	en	materieel		
		

Risico	van	
ongevallen		

Routes	scheiden	en	deze	als	zodanig	
duidelijk	herkenbaar	maken.			
		

Ligging	nieuwe	
gebouw	t.o.v.		
omringende	omgeving		
		

Kans	op	onklaar	
maken	van	materieel		

Goede	afsluiting	van	
energievoorzieningen	en	
bedieningskasten	van	materieel.		
		

	
Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	

uitvoering		
Bereikbaarheid	bij	
calamiteiten		

Hulp	niet	snel	
genoeg	aanwezig		

Tijdig	overleg	met	politie,	brandweer	
en	ambulance	en	indien	nodig	extra	
routes	aanleggen	of	vrij	houden	op	en	
naar	bouwplaats		
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Werken	op	
onoverzichtelijke	
bouwplaats		

Diverse		
veiligheidsrisico’s		

Goed	inrichten	bouwplaats	en	schoon		
c.q.	netjes	houden	van	de	bouwplaats.		

Hoge	geluidbelasting		 Geluidoverlast		 Dempen	van	materieel		
Omwonenden	en	gemeente	tijdig	
informeren	en	op	hoogte	houden	van	
voortgang	van	het	bouwproces		
		

Werken	in	weer	en	
wind		

Risico	 voor	 de	
gezondheid	en		
vertraging	van	
bouwproces		

Rekening	houden	met	het	seizoen	
waarin	gebouwd	wordt.	Gebouw	zo	
snel	mogelijk	winddicht	en	waterdicht	
maken.			

Boven	elkaar	werken	
en	op	hoogte	

Gevaar	voor	
vallende	
voorwerpen		

Uitvoeringsplanning	zodanig	opzetten,	
dat	niet	boven	elkaar	gewerkt	hoeft	te	
worden.		

(Te)	hoge	werkdruk		 Risico	voor	de	
gezondheid		

Deskundige	beoordeling	van	de	
benodigde	ontwerp-	en	
uitvoeringstijd.	Bij	het	maken	van	een	
planning	rekening	houden	met	
factoren	die	het	bouwproces	kunnen	
vertragen	of	versnellen.				

	
Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	

uitvoering		
		 		 		
Trillingen	bij		
aanbrengen	fundering		

Risico	voor	
belendende	panden	
en	geluidoverlast		

Verantwoorde	en	deskundige	keuze	
voor	een	type	fundering	maken.			
Staat	omliggende	bouwwerken	
inventariseren.		

Bestaande	leidingen	
verwijderen		

Obstakels	en	
explosiegevaar		

Gebruik	maken	van	KLIC	meldingen	en	
overleg	met	gemeente.			

Draagkracht,	vlakheid,	
hoogteligging	en	
samenstelling		

Kantelen	materieel		 Verkennen	van	grondslag,	voordat	
besloten	wordt	van	welk	materieel	
gebruik	gemaakt	gaat	worden.			
		

Aanvoer	groot/	zwaar	
materieel.		
		
Het	hijsen	van	grote	
zware	lasten.		

	Vallende	delen		 Plaatsingsplan	opstellen	waarin	o.a.		
de	veiligheidsaspecten	worden	
opgenomen.		
Indien	mogelijk	montage	direct	vanaf	
de	vrachtwagen.		
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Opslagruimte	afval		 Rommel	op	de	
bouwlocatie		

Ruimte	reserveren	voor	
afvalcontainers	en	bouwplaats	grondig	
opruimen.	

Opbouwen	beton-	en	
staalconstructies		

Instabiliteit		 In	werkplan	dienen	tijdelijke	
stabiliteitvoorzieningen	en	volgorde	
van	aanbrengen	van	verbindingen	te	
worden	aangegeven.	Dit	zal	in	overleg	
met	de	constructeur	gebeuren.			
		
		
		
		

	
Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	

uitvoering		
(Complex)	stempel/	
steigerwerk		

Instorting	 stempel-	
en	steigerwerk		

Zorgvuldig	steiger-	en	stempelplan	
opstellen	in	overleg	met	
constructeur.	Indien	grond	niet	
draagkrachtig	genoeg	is	kan	gebruik	
gemaakt	worden	van	Stelcon	platen	
en	ook	goed	controleren	of	het	goed	
bevestigd	is.	
		

Plaatsing	van	
installatie		

Brand-	en	
explosiegevaar		

Van	tevoren	ruimte	voor	opstelplaats	
van	de	propaaninstallatie	reserveren	
en	afschermen	door	middel	van	
hekken.	Blusmiddelen	moeten	
aanwezig	zijn.	
		

Werken	op	hoogte		 Vallen	en	vallende	
voorwerpen		
		

Ontbreken	van	
voldoende	
valbeveiliging		

Sparingen,	sleuven	en	liftschachten	
vloeropeningen	tijdelijk	dichtleggen.		
		

Zorg	voor	vroegtijdige	valbeveiliging	
en	vangschotten	rondom	vide	en	bij	
gevels	en	dakranden.			
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Werken	in	stof,	lawaai	
en	trillingen		

Beschadigingen	van	
luchtwegen,	gehoor,	
ogen,	zenuwen	en	
gewrichten		

Beperk	deze	werkzaamheden	op	de	
bouwplaats	zoveel	mogelijk.			
		

Kies	zoveel	mogelijk	voor	
geprefabriceerde	elementen.		
		

Ontwerp	maatvast.		
PBM	

Zware	elementen	in	
o.a.	gevels		

Risico	voor	
gezondheid	van	de	
werknemer	door	
tillen	van	zware	
elementen	in	
verkeerde	houding.		

De	elementen	moeten	eenvoudig	op	
de	juiste	plek	afgehangen	en	
gemonteerd	kunnen	worden.	
Elementen	die	met	de	hand	getild	
dienen	te	worden,	mogen	niet	
zwaarder	zijn	dan	25	kg.		
Mobiele	verplaatsing	dmv	karren.	
		

Werkzaamheden	in		
(lift)	schachten		

Werken	in	besloten		
ruimte:	engte	vrees,	
ongezonde	
werkhouding,	
beknelling.		

Werkzaamheden	tot	minimum	
beperken	en	werken	volgens	
voorschriften.		
		

	
Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	

uitvoering		
Volgorde	van	montage	
elementen		

Instortgevaar		 Deskundige	afstemming	van	de	
volgorde	waarin	de	onderdelen	
worden	aangebracht.		
		
		
		

Moeilijke	ondergrond	
voor	steiger		

Instorten	steiger		 Indien	bodem	niet	voldoende	
draagkrachtig	is,	kan	gebruik	gemaakt	
worden	van	stelcon	platen.			
		

Openingen	in	gevel		 Gezondheid	
werknemer	door	
werken	in	tocht.		

Ramen	plaatsen	in	vroeg	stadium	en	
eventueel	tijdelijk	dichtzetten	van	
openingen.		Dmv	folie,	stofschermen	
en	goede	werkkleding	
		

De	montage	van	
staalconstructies	of	
prefab	elementen		

Beknelling,	vallende	
lasten,	vallen	van	
hoogte,	vertillen	en	
instorting		

Gebruik	mechanische	hulpmiddelen.		
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Werken	op	hoogte		 Vallen	van	personeel	
en	vallende	
voorwerpen		

Valbeveiliging	is	standaard	
opgenomen	bij	uitvoering.			
Echter	nog	altijd	opletten	voor	
vallende	voorwerpen.			
		

Contact	met	minerale	
vezels	(glas-	en	
steenwol)		

Risico	voor	de	
gezondheid	bij	
werken	met	
isolatiematerialen	
van	minerale	vezels.		
Irritaties	en	allergie.		

Zorg	voor	voldoende	bescherming:		
juiste	kleding,	masker,	bril,	juiste	
werkwijze	etc.	

Trapopgangen		 Bescherming	tegen	
vallen		

Definitief	leuningwerk	al	plaatsen	in	
de	ruwbouw.	Indien	niet	mogelijk	
tijdelijk	leuningwerk	plaatsen	in	de	
ruwbouw	en	in	de	afbouwfase	
vervangen	door	definitief	
leuningwerk.			
		
		

	
Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	

uitvoering		
Te	zwaar	tillen		 Gezondheidsrisico	

door	te	zwaar	tillen		
Let	op	bij	het	voorschrijven	van	
materialen	dat	men	niet	meer	dan	18	
kg	tilt	of	ga	na	of	er	mechanische	
hulpmiddelen	bestaan	voor	het	
(ver)plaatsen	van	de	gekozen	
materialen	op	moeilijk	te	bereikbare	
plaatsen.		

Boren		 Risico	voor	de	
gezondheid	van	de	
verwerker	en	
werknemers	in	de	
directe	omgeving		
i.v.m.	stof	en	geluid		
		

Bevestigingsmiddelen	 laten	
meestorten,	gebruik	van	huls.		

Zware	installatiedelen	
plaatsen		

Risico	voor	de	
gezondheid	door	
ongunstige	
werkhouding	en	te	
zwaar	tillen		

Zorg	voor	voldoende	ruimte	om	liften	
en	andere	installaties	te	plaatsen	en	
wel	op	zo’n	wijze	dat	er	later	nog	
onderhoud	aan	uitgevoerd	kan	
worden.			
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Plaatsing	elektra		 Elektrocutie		 Werkruimte	enkel	voor	deskundigen	
bereikbaar	maken	tijdens	
montagewerkzaamheden		
Voldoende	schakeling	mogelijkheden	
om	werkruimte	zoveel	mogelijk	
spanningsvrij	te	kunnen	maken.		
		

Onjuiste	plaats	van	
kabels	en	leidingen	in	
revisietekening		

Elektrocutie	en	
explosiegevaar		

Extra	aandacht	of	de	revisietekeningen	
de	werkelijkheid	weergeven.			

Aanleg		
nutsvoorzieningen		

Onnodige	onderlinge		
overlast	en	daarbij	
komende		
veiligheidsrisico’s		

Tijdig	overleg	tussen	partijen,	zodat	
coördinatie	mogelijk	is.		

Risico-oorzaak		 V&G	risico		 Suggestie	voor	het	ontwerp/	
uitvoering		

Contact	met	
oplosmiddelen,	
kunstharsprodukten	
(PUR,		
Epoxy,	polyester,	e.d.)		

Risico	voor	de	
gezondheid		

Waar	mogelijk	kiezen	voor	
oplosmiddelvrije	producten	
Werkzaamheden	zo	min	mogelijk	
gelijktijdig	uitvoeren.		
Zorg	voor	een	goede	coördinatie.	
Werken	volgens	
verwerkingsvoorschriften	en	
veiligheidseisen.		
		

Onderhouden	kanalen		 Werken	in	moeilijke	
houding		

Rekening	houden	met	de	situering	van	
de	kanalen	met	oog	op	toekomstig	
onderhoud.		
		

Gevelreiniging		 Werken	op	hoogte		 Rekening	houden	met	
glazenwassersconvenant.	Er	kan	vanaf	
de	begane	grond	bewassing	
plaatsvinden	door	middel	van	een	
staande	ladder,	wassteel	of	
hoogwerker.		
		

Toegang	hulpdiensten		 Vertraging,	
ontoegankelijkheid	
voor	hulpdiensten		
		

Overleg	met	brandweer	en	andere	
hulpdiensten.		
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Bijlage	2	Kennisgeving	arbeidsinspectie		
		
Voor	aanvang	van	de	bouwwerkzaamheden	in	te	dienen	bij	de	arbeidsinspectie	indien	de	geraamde	tijdsduur	
van	het	bouwwerk	meer	dan	30	werkdagen	beslaat	en	meer	dan	20	werknemers	tegelijk	arbeid	zullen	gaan	
verrichten	op	de	bouwplaats	of	indien	met	de	totstandbrenging	van	het	bouwwerk	meer	dan	500	mandagen	
zijn	gemoeid.		
		
De	kennisgeving	wordt	bij	voorkeur	digitaal	gemeld	via	www.arbeidsinspectie.nl.	Indien	dit	niet	
mogelijk	is	kan	de	volgende	bijlage	ingevuld	verstuurd	worden	naar	de	arbeidsinspectie.		
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Model	kennisgeving	bouwwerk			
		
Projectgegevens:		
Het	project	bestaat	uit	het	aanleggen/bouwen/renoveren	van:		

	 	 	
	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
	 	Eventuele	sloopwerkzaamheden	vooraf:			 		 		 		 		 		 	

	 		
Globale	projectomvang:	circa		 		 		 miljoen		
		
Adres/ligging	van	het	project:		

		 	
	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Telefoon:		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		
Planning	en	uitvoeringsgegevens:		
Geplande	aanvangsdatum:				 		 		 		 		 		 		 		 	
Geplande	uitvoeringsperiode:		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
Vermoedelijk	maximum	aantal	werknemers	(gelijktijdig):		 		 		 		 		 	
Vermoedelijk	aantal	(onder)aannemers:			 		 		 		 		 		 		 		
		
Namen	en	adressen	van	betrokken	partijen:		

a. Opdrachtgever:		
Naam:				 	 	 	 	 	 	 	Adres:											
Postcode	 /	 plaats:										
Contactpersoon:										
Telefoon	:												

b. Ontwerpende	partij:		
Naam:			 		 		 		 		 		 		 		 		 	

		Adres:			 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
Postcode	/	plaats:				 		 		 		 		 		 		 		 	
Contactpersoon	:				 		 		 		 		 		 		 		 	
Telefoon:				 		 		 		 		 		 		 		 		 	c.	
Directievoerder:		

Naam:												Adres:												
Postcode	 /	 plaats:											
Contactpersoon	 :											
Telefoon	:													

d. Coördinator	voor	de	ontwerpfase:		
Naam:												Adres:												
Postcode	 /	 plaats:											
Contactpersoon	 :											
Telefoon	:													

e. Externe	V&G	deskundige	(optie):		
Naam:												Adres:												
Postcode	 /	 plaats:											



73	
	

Contactpersoon:											
Telefoon	:												

Nieuwbouw	2	appartementengebouwen	te	Delden	–	Wonen	Delden		
f. Coördinator	voor	de	uitvoeringsfase:		

Naam:												Adres:												
Postcode	 /	 plaats:											
Contactpersoon	 :											
Telefoon	:													
		

Aard/omvang	werkzaamheden	V&G	deskundige:		

		 	
	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		
Datum:					 		 		 Handtekening	opdrachtgever:			 		 	
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Onderhoudsplan		
Om	de	onderhoudskosten	zo	klein	mogelijk	te	houden,	kun	je	ieder	jaar	één	of	meerdere	keren	
een	inspectie	doen.		
	
In	zo’n	inspectie	loop	je	alles	na	en	zet	je	alles	in	kaart	qua	onderhoud,	voor	dit	project	kun	je	
de	volgende	delen	in	het	onderhoudsplan	opnemen:	

- Sedumdak	
- Constructie		
- Installaties		
- Zout	silo’s		
- Windmolens		
- Zonnepanelen		
- Muren	
- Terrein		
- Etc.	

	
Het	lastig	om	te	bepalen	hoe	het	onderhoudsplan	eruit	komt	te	zien,	want	het	is	namelijk	een	
zorg	voor	later.	Het	is	maar	net	hoe	de	Provincie	het	wil	hebben.	
	
Het	 gebouw	 heeft	 een	 dak	 overstek	 van	 80	 cm	 tot	 1	 m,	 hierdoor	 wordt	 er	 veel	 water	
opgevangen	dat	 niet	 tegen	de	 gevel	 aan	 komt.	De	buitengevels	 zullen	droog	blijven	wat	 ten	
goede	komt	van	het	onderhoud.	In	het	gebouw	is	standaard	onderhoud	aanwezig,	
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Communicatie		
Met	 deze	 opdracht	 hebben	 wij	 nagedacht	 over	 hoe	 wij	 mensen	 willen	 interesseren	 in	
duurzamer	leven	en	hoe	wij	dat	gaan	toepassen	in	ons	gebouw.	
	
Hierbij	 hebben	wij	 gekozen	 om	 allemaal	 verschillende	 posters	 te	 publiceren.	Wij	 hebben	 dit	
gedaan	voor	de	mensen	die	niet	zoveel	met	bouwen	hebben	om	het	voor	hen	aantrekkelijk	te	
maken.	 	 Ook	 voor	 de	mensen	 die	 wel	 in	 de	 bouwsector	 zitten.	 Dus	 2	 verschillende	 soorten	
posters	waar	wij	elke	week	1	van	op	onze	facebook	site	gaan	publiceren	en	we	hebben	ze	in	de	
school	opgehangen	en	ook	op	een	andere	 locatie	 van	het	 Friesland	College.	We	hebben	alle	
posters	als	bijlage	toe	gevoegd.	
	
Voor	de	 interne	communicatie	hebben	wij	verschillende	kanalen	gebruikt.	Zoals	Teams,	dit	 is	
een	programma	waarbij	 je	binnen	een	organisatie	 in	 teams	of	1	 team	kan	werken	en	dingen	
kan	opslaan	zodat	 iedereen	bij	alle	bestanden	kan.	Met	 teams	hebben	we	allemaal	wel	eens	
gewerkt	 maar	 nog	 nooit	 met	 heel	 veel	 bestanden.	 We	 hebben	 ook	 een	 e-mailadres	
aangemaakt	 om	 te	 communiceren	 met	 leveranciers	 maar	 ook	 met	 elkaar.	 Zodat	 het	 niet	
allemaal	door	elkaar	komt	en	het	mooi	overzichtelijk	blijft	voor	iedereen.	Een	programma	dat	
we	ook	veel	gebruiken	 is	Archicad,	dit	 is	een	3D	teken	programma,	hier	mee	hebben	wij	het	
ontwerp	getekend	en	uitgewerkt.	We	hebben	hier	veel	van	geleerd	omdat	we	wel	al	met	dit	
programma	werkten	maar	nog	niet	met	meerderen	in	een	bestand.	
	
Voor	de	externe	communicatie	hebben	wij	een	Facebookpagina	aangemaakt	om	alle	updates	
door	te	geven	aan	onze	volgers.	Voor	de	externe	communicatie	hebben	wij	 iemand	van	onze	
school	 gevraagd	 hoe	 wij	 ons	 project	 (de	 wedstrijd)	 en	 alles	 daarom	 heen	 het	 beste	 in	 de	
kranten	en	andere	media’s	kunnen	presenteren.	
	

Excursies	
- Excellence	Day	

Wij	 zijn	 op	23	 Januari	met	de	 klas	 naar	 de	 landelijke	 excellence	dag	 geweest	 in	 Ede,	
daar	 hebben	wij	 eerst	 een	 verhaal	 gehad	 van	Roy	 Staver	met	 een	 quiz	 erbij.	 Daarna	
hebben	we	verschillende	workshops	gedaan	zoals	Een	verhaal	over	hergebruiken	van	
materialen	dit	verhaal	werd	verteld	door	een	architect	met	voorbeelden	uit	de	praktijk.	
We	hebben	nog	aantal	andere	workshops	gehad	zoals	pitch	training,	werken	met	kurk,	
olifantsgras	beton	etc.	Aan	het	einde	hebben	we	nog	een	verhaal	gehad	van	Lars	van	
Beusekom	 over	 het	 sluiten	 van	 de	 communicatie	 kringloop.	 Het	 was	 een	 zeer	
geslaagde	dag	met	veel	verschillende	gebeurtenissen	wat	elkaar	goed	afwisselde.	
	

- Bouwbeurs		
Op	7	Februari	was	 in	Utrecht	de	bouwbeurs	van	dit	 jaar,	wij	 zijn	er	met	de	hele	klas	
heen	 geweest.	 Daar	 staan	 vanuit	 heel	 Nederland	 bedrijven	 die	 hun	 producten	
aanbieden	en	reclame	maken	voor	hun	bedrijf.		
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Het	was	een	leuke	ervaring	om	heen	te	gaan	om	meer	van	dingen	te	weten	te	komen	
waar	je	interesse	in	hebt	maar	ook	om	te	netwerken.	
	
Om	 meer	 te	 weten	 te	 komen	 over	 de	 materialen	 die	 we	 gaan	 gebruiken	 voor	 ons	
project	 hebben	we	 contact	 opgenomen	met	 verschillende	bedrijven	om	ons	meer	 te	
vertellen	over	de	producten	waar	ze	mee	werken.	Ook	hebben	we	contact	op	genomen	
met	verschillende	bedrijven	voor	de	constructie	voor	het	gebouw.	Hieronder	staan	de	
betrokkenen	bedrijven	met	een	stukje	over	wat	we	daar	hebben	gedaan	en	wat	ze	ons	
hebben	verteld,	of	wat	we	daar	hebben	gedaan.	

	
- DGMR	

- Hier	zijn	we	met	de	hele	klas	naar	toe	geweest.	Dit	is	een	advies	bedrijf	op	
het	gebied	van	bouwfysica.	Ze	hebben	ons	veel	verteld	over	de	materialen	
die	 ze	 gebruiken	 en	 hoe	 ze	 die	 toepassen.	 Later	 heeft	 iemand	 ons	 nog	
meer	verteld	over	de	software	die	ze	daar	gebruiken	om	berekeningen	te	
maken.	
	

- W2N	
- Een	adviesbedrijf	voor	constructie	berekeningen	en	bouw	ondersteunende	

zaken	 als	 tekenwerk	 en	bouwfysica.	 Ze	hebben	ons	 een	 rondleiding	door	
het	 bedrijf	 gegeven	 en	 we	 hebben	 met	 verschillende	 werknemers	
gesproken,	ook	hebben	we	gekeken	naar	de	constructie	van	een	gebouw	
en	heeft	een	werknemer	ons	verteld	hoe	ze	dat	berekenen.	
	

- Isolco	B.V.	
- Arjen	 Weisink	 is	 bij	 ons	 langs	 geweest	 om	 ons	 te	 vertellen	 over	 hun	

product	 Troldtekt,	 dat	 zijn	 plafondplaten	 die	 ze	 zo	 duurzaam	 mogelijk	
produceren.	
	

- Xiriton	
- Frank	Bucher	is	bij	ons	op	school	geweest	met	zijn	zelfontworpen	product	

Xiriton.	 Xiriton	 is	 een	 beton	 gemengd	met	 snippers	 olifanten	 gras.	 Het	 is	
nog	niet	heel	bekend	in	de	bouwsector,	het	is	een	zeer	duurzaam	product	
en	Frank	probeert	het	populairder	te	maken.	
	

- Neon	life	
- Roel	Tromp	is	hier	geweest	voor	Gevelbekleding	van	Neon	life.	Het	 is	een	

90%	duurzaam	product	van	houtvezels	90%	en	mineralen	10%.	
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- Bedrijfswagen	Service	Friesland	B.V.	

- Een	paar	klasgenoten	zijn	naar	een	werkplaats	voor	vrachtwagens	geweest	
in	 Leeuwarden.	 Heine	 de	 Vries	 heeft	 hun	 een	 rondleiding	 gegeven	 ook	
mochten	ze	de	bouwtekeningen	bekijken.	
	

- De	Groot	Vroomshoop	
- Anderen	 zijn	 naar	 De	 Groot	 houtbouw	 in	 Vroomshoop	 geweest.	 Hier	

hebben	 ze	 advies	 gekregen	 over	 de	 houtconstructie	 van	 ons	 gebouw	 en	
een	aantal	dingen	aangepast.	
	

- Nido	
- Op	dezelfde	rit	werd	Nido	 in	Holten	bezocht.	Ze	hebben	gekeken	naar	de	

zoutstrooiers	 en	 de	 opslag	 van	 zout.	 Nido	 heeft	 ons	 er	 toe	 gebracht	 om		
silo’s	 te	 plaatsen	 voor	 de	 zoutopslag.	 Deze	 silo’s	 zijn	 van	 hout	 waar	 het	
zout	beter	droog	in	blijft.		
	

- W2N	
- 2	 klasgenoten	 zijn	 wederom	 naar	 W2N	 geweest	 om	 advies	 voor	 de	

houtconstructie	 om	 te	 kijken	 wat	 mogelijk	 is.	 Denk	 aan	 de	 staanders,	
liggers	en	gordingen.	Over	ongeveer	een	week	gaan	ze	nog	een	keer	voor	
de	funderingen.	
	

- Sijperda	hardy	
- Een	paar	van	onze	klas	zijn	naar	Sijperda-Hardy	geweest	om	te	kijken	naar	

onderdelen	van	bouwfysica.	Ze	hebben	gesproken	met	Meneer	Brandsma	
over	brandveiligheid,	lucht,	warmte	en	EPC-berekeningen.		
	

- Friso		
- Met	de	hele	klas	zijn	we	een	ochtend	bij	het	project	van	Friso	geweest.	 In	

het	 oude	 Aegongebouw	 in	 het	 centrum	 van	 Leeuwarden	 worden	 500	
appartementen	gebouwd	met	een	oppervlakte	van	18	m2	per	woning.	De	
doelgroep	 zijn	 studenten	 te	 huisvesten.	 Wij	 hebben	 daar	 een	 uitleg	
gekregen	 over	 de	 planning	 van	 het	 project,	 daarna	 hebben	 we	 een	
rondleiding	 gekregen	 van	 de	 projectleider	 en	 de	 uitvoerder.	 Hier	 hebben	
we	ook	een	paar	opdrachten	in	groepjes	uitgevoerd.		
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- Sander	de	Rouwe	presentatie	
- Op	 7	 Juni	 gaan	 wij	 naar	 het	 Provinciehuis	 in	 Leeuwarden	 daar	 is	 Sander	

Rouwe	 Gedeputeerde	 van	 de	 Provincie	 Friesland.	 Hij	 	 wil	 dat	 wij	 een	
presentatie	gaan	houden	over	hoe	ver	wij	zijn	met	ons	project	zodat	hij	ons	
project	 bekender	 kan	maken	 en	meer	mensen	 laat	 weten	 waar	 wij	 mee	
bezig	 zijn.	Ook	om	de	wedstrijd	bekend	 te	maken	en	dat	mensen	op	ons	
gaan	stemmen.		
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Media		

Omroep	Friesland		
Op	22-5-2019	zijn	wij	op	de	radio	gekomen,		Ilse	Tangerman,	Jitske	Wiersma	en	Wietske	
Boonstra	hebben	hun	verhaal	gedaan	op	de	radio	van	omroep	Friesland.		
	
Het	ging	over	waarvoor	we	het	ontwerp	maakten,	hoe	groot	de	kans	is	dat	we	winnen,	
biobased	materialen	en	natuurlijk	de	windmolens	etc.		
	
Ook	hebben	we	verschillende	opnames	gemaakt	voor	op	de	televisie/site/facebook	pagina	van	
omroep	Friesland,	hierin	hebben	wij	alle	drie	apart	nog	een	ons	verhaal	gedaan.	En	nu	is	het	
een	kwestie	van	wachten	op	de	stemmen.	
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Ambassadeurs/ambassadrices		
Om	het	aantal	stemmen	te	vergroten	gaan	we	in	ieder	geval	proberen	om	deze	mensen	te	
benaderen,		aan	de	hand	van	Social	media	en	andere	contact	gegevens.	
	
We	hebben	ze	gevraagd	of	ze	willen	meewerken	om	ons	naar	de	top	te	krijgen,		dat	kunnen	zij	
doen	doormiddel	van	een	filmpje	of	een	bericht	te	plaatsen	op	bijvoorbeeld	hun	social	media	
account.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Personen			
Biense	Dijkstra	
Tim	Douwsma		
Rintje	Ritsema		
Piet	Paulusma		
Syb	van	der	Ploeg		
Sander	de	Rouwe		
Sven	Kramer		
Sjinkie	Zonderland		
Sipke-Jan	Bousema		
Theo	Hiddema	
Foppe	de	Haan	
Jelle	B	
Johannes	Rypma		
Hans	wigel		
Arnold	Blok		
Buma	van	het	CDA	
John	Bus		
Hans	Achterbosch		
Bauke	Tuinstra	
	
Doutzen	Kroes	
Rens	Kroes	
Elske	de	Walle		
Lutz	Jakobi	
Sietske	Poepjes	
Suzanne	Schulting		
Akke	Marije	Marinus		
Iris	Kroes		
Corlienke	de	Jong	
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Gmail		
Voor	onze	communicatie	hebben	wij	een	Gmail	account	aangemaakt,	dit	account	is	bedoeld	
voor	ons	project.		Wij	zijn	met	name	heel	veel	aan	het	mailen	geweest	met	de	provincie	en	met	
allerlei	andere	mensen,	bedrijven	en	natuurlijk	ook	met	Tanja	Nolten	van	Slimcirculair.		
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Facebook		
Bijlage	1	eerste	bericht	van	fclive.nl	door	Jan	Dijksma	

Bouwstudenten	ontwerpen	duurzaam	gebouw	voor	Provincie	 

	 
Dit	ontwerp	gaat	niet	in	een	la,	maar	wordt	écht	gebouwd.	Tweedejaars	studenten	van	FC-
opleiding	Middenkaderfunctionaris	Bouw	ontwerpen	samen	-	in	opdracht	van	de	provincie	-	
een	splinternieuw	wegensteunpunt	bij	Quatrebras,	aan	de	Centrale	As.	Belangrijke	
voorwaarde:	het	gebouw	moet	wel	duurzaam	zijn…			 
Zo'n	1000	ton	aan	zout	moet	erin	kunnen,	voor	strooiwagens	in	de	winter.	En	dan	ook	nog	een	
stalling	voor	zes	vrachtwagens	én	zes	terreinwagens	met	een	werkplaats	én	acht	
flexwerkplekken	plus	een	overlegruimte,	dus	dit	wegensteunpunt	bij	Quatrebras	wordt	een	
flink	gebouw.	Dat	is	al	mooi.	'Leuk	om	er	later	nog	eens	langs	te	rijden',	zeggen	de	studenten.		 
Tempo	 
Het	duurt	vast	even	voor	het	gebouw	echt	staat.	Maar	de	studenten	hebben	er	flink	het	tempo	
in,	want	voor	de	kerstvakantie	moet	het	voorstel	voor	een	voorlopig	ontwerp	naar	de	
provincie.	Ze	zijn	er	dan	ook	fulltime	mee	bezig,	nu	en	in	de	komende	weken.		 
Bovendien:	de	opdracht	is	onderdeel	van	de	landelijke	wedstrijd	Slim	Circulair,	die	
duurzaamheid	in	de	bouw	wil	bevorderen.	Belangrijk	in	de	beoordeling	van	ingediende	
projecten	is	dat	ze	toepasbaar,	innovatief	en	slim	zijn	met	zo	veel	mogelijk	hergebruikt	
materiaal.	Verder	moet	een	gebouw	onder	meer	energieneutraal	zijn	en	eventueel	snel	uit	te	
breiden,	als	het	te	krap	wordt.	 
Tja,	dan	komt	er	dus	van	alles	aan	de	orde.	Want	het	gaat	niet	alleen	om	een	slim	ontwerp,	
maar	ook	om	keuzes	in	de	bouwmaterialen,	de	inrichting	van	de	omgeving	met	groen,	
installatietechniek,	bouwfysica	en	constructie	met	alle	kennis	die	je	dan	nodig	hebt.	En	dat	
maakt	zo'n	opdracht	uitdagend,	zeggen	de	studenten.						 
	 
https://www.slimcirculair.com/	 
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Heerenveen/Leeuwarden, 23 januari 

‘19 

	
Bouwstudenten	Friesland	College	maken	duurzaam	ontwerp	voor	provincie	
	
Dit	ontwerp	gaat	niet	in	een	la,	maar	wordt	écht	gebouwd.	Tweedejaars	mbo-studenten	van	
de	opleiding	Middenkaderfunctionaris	bouw	op	het	Friesland	College	ontwerpen	samen	-	in	
opdracht	van	de	provincie	-	een	splinternieuw	wegensteunpunt	bij	Quatrebras,	aan	de	
Centrale	As.	Belangrijke	voorwaarde:	het	gebouw	moet	duurzaam	zijn.			
	
Zo'n	1000	ton	aan	zout	moet	erin	kunnen,	voor	strooiwagens	in	de	winter.	Dan	ook	nog	een	
stalling	voor	zes	vrachtwagens	én	zes	terreinwagen	met	werkplaats,	plus	acht	flexwerkplekken	
en	een	overlegruimte…	Dit	wegensteunpunt	bij	Quatrebras	wordt	een	flink	gebouw.	'Leuk	om	
er	later	eens	langs	te	rijden',	zeggen	de	studenten.	
Tempo	
	
Het	duurt	nog	even	voor	het	gebouw	echt	staat.	Maar	de	studenten	houden	de	vaart	erin.	Dit	
is	immers	hún	grote	project.	De	taken	zijn	verdeeld	nu	de	provincie	heeft	aangegeven	wat	het	
beste	ontwerp	is.	De	grote	lijn	is	dan	klaar.	En	nu?	Calculatie,	tekenen,	constructie,	installaties,	
communicatie	en	materialen	kiezen…	Het	hoort	er	allemaal	bij.	Dát	is	de	uitdaging.		
	
Bovendien:	de	opdracht	is	onderdeel	van	de	landelijke	wedstrijd	Slim	Circulair,	die	
duurzaamheid	in	de	bouw	wil	bevorderen.	Belangrijk	in	de	beoordeling	van	projecten	door	
studententeams	is	dat	ze	goed	toepasbaar,	innovatief	en	slim	zijn	met	zo	veel	mogelijk	
duurzame	materialen.	Verder	moet	een	gebouw	onder	meer	energieneutraal	zijn	en	snel	uit	te	
breiden	als	het	te	krap	wordt.	
Waar	Leren	Werkt	
	
De	studenten	zijn	er	fulltime	mee	aan	de	slag.	Door	de	ervaring	die	zij	hierin	opdoen	en	de	
begeleiding	die	zij	krijgen,	leren	ze	enorm	veel.	Dit	project	past	dan	ook	uitstekend	bij	de	inzet	
van	het	Friesland	College:	‘Waar	Leren	Werkt’.	Bovendien	draagt	zo’n	project	bij	uitstek	bij	aan	
de	Global	Goals,	die	het	Friesland	College	in	de	koers	omarmt.	
 

Voor	meer	informatie	over	het	landelijk	project:				
https://www.slimcirculair.com/	
En	over	het	project	op	het	Friesland	College:	
Jan	Dijksma,	woordvoerder,	tel.	06	–	38	30	26	47	
	
	

	Bureau	Marketing	&	
Communicatie	

Julianalaan	97,		Leeuwarden	

tel.	058	-	284	25	70	
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Bijlage 3 kranten stuk in Leeuwarden Courant en 
Frieschdagblad 
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Bijlage	5	Facebook	berichten		
In	deze	bijlage	vind	u	de	berichten	die	wij	geplaatst	hebben	en	die	we	nog	gaan	plaatsen	op	
onze	facebook	pagina	
	
20-12-18		 Film	impressie		

	
09-01-19	 Wist	je	dat	campagne		

1e	poster		
- Strand	opruimen		

	
10-01-19	 Teamkleding		
14-01-19		 Posters	

- Opleiding		
- Open	dag	school	

16-01-19		 Poster		
- Isoleren	(vogels)	

	
23-01-19		 Landelijke	excellencedag		

- Presentatie		
- Sneeuwpret		
- Aantal	foto’s	in	facebook	verhaal	

	
24-01-19		 Excursie		

- Les	plannen	verzorgd	door	Friso	bouwgroep	gegeven	
	

25-01-19	 Opendagen		
- Friesland	College	

	
28-01-19		 Poster		

- Opruimen	begint	bij	jezelf		
04-02-19	 Poster		

- Bouwen	met	hennep	
	

08-02-19		 Excursie		
- Bouwbeurs	Utrecht		

	
11-02-19	 Poster		

- 1	op	de	5	plastic	flesjes	zijn	gerecycled	
		

19-02-19	 Poster		
- Bouwen	met	leem	

	
26-02-19	 Poster		

- Kleine	moeite	om	afval	te	scheiden	
	

12-03-19			 Poster		
- Plastic	vrij	bouwen		

	
19-03-19	 Poster		

- Materialen	bestellen	zonder	verpakking	
	

25-03-19	 Poster		
- Energiebesparing	(lichten	uitschakelen)	
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01-04-19	 Poster		

- Groendak		
	
Artikel		

- Op	de	school	site		
	

03-04-19	 Mededeling	
- Interview	afgenomen	voor	een	artikel	in	Noordz		

	
04-04-19	 Poster		

- Aantal	dode	dieren	op	zee	door	afval	(cijfers	van	de	VN)	
	

11-04-19		 Artikel	
- We	staan	in	de	krant		
- Leeuwarder	Courant	(Noordz)	

	
15-04-19		 Poster		

- Red	de	wereld	nu		
	

23-04-19	 Poster		
- Belangrijke	datums	voor	in	de	agenda	

	
30-04-19	 Poster		

- Yes	you	can		
	

13-05-19	 Poster		
- Aankondiging	radio	uitzending		

	
15-05-19	 Mededeling		

- Radio	uitzending	gaat	niet	door	vanwege	brand	in	Lauwersoog	
	

15-05-19		 Mededeling		
- De	datum	voor	de	radio	uitzending	is	verplaatst.	

	
20-05-19	 Mededeling		

- Promo-film	schieten		
	

21-05-19		 Mededeling		
- Morgenochtend	op	de	radio	

	
22-05-19		 Mededeling		

- Radio	uitzending	in	volle	gang.	07.38	uur	en	8.20	
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-fan-e-moarn-fan-22-maaie-2019-
0600?fbclid=IwAR0I8HBTL8seDD2ZosXyXZIBJ7h4dQ2g7l6qESaS_isRBf5ARfh_FLK-jVo	
	

23-05-19		 Mededeling		
- Samenwerking	met	het	Nordwin	college		
- Laatste	loodjes		
	

24-05-19		 Mededeling		
- De	laatste	puntjes	op	de	i,	het	project	inleveren		
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27-05-19	tot	14-
06-19	

Poster		
- Stemmen!!!	

	
07-06-19		 Mededeling		

- Presentatie	voor	de	Provincie	Friesland	
Poster		

- Nog	1	week	te	gaan	tot	de	finale		
	

14-06-19		 De	finaledag	zelf		
- Gedurende	dag	een	aantal	berichten	plaatsen		

	
Vanaf	24-05-19	
tot	14-06		

Spontane	berichten		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


