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Inleiding  
Wij zijn projectgroep Ad Fundum, wij bestaan uit 8 derdejaarsstudenten Bouwkunde 

van het Scalda. Onze naam is misschien best apart maar het heeft wel een mooie 

betekenis. Ad Fundum is namelijk Latijn voor “terug naar de bron” en dat is precies 

waar wij voor staan! Met ons ontwerp willen we zoveel mogelijk terug naar de bron. 

Dit doen we onder andere door zo veel mogelijk natuurlijke en lokale producten te 

gebruiken. Ook willen we in ons ontwerp rekening houden met de natuur om deze 

zo min mogelijk te belasten. 

Wij ontwerpen een Multifunctioneel Centrum in Aagtekerke voor de gemeente 

Veere. In dit Multifunctioneel Centrum wordt een buurthuis, gymzaal en buurtzorg 

verwerkt. Dit doen wij door middel van een programma van eisen (zie Bijlage 1) wat 

wij van de gemeente Veere hebben ontvangen. Het ontwerp dat wij hebben 

gemaakt is voor een duurzaam en circulair gebouw. In dit rapport zijn al onze 

bevindingen en uitwerkingen opgenomen. Zo staat alles overzichtelijk bij elkaar en 

hopen wij ons ontwerp en de gemaakte keuzes goed uit te leggen. 
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Contactgegevens  
Projectgroep Ad Fundum 

Irina van den Berg 

Richard Coehoorn 

Britt Jansen 

Micha Lambregts 

Arjan Oostdijk 

Tristan van Sabben 

Arniek Steenpoorte 

Rick de Vlieger 

School: Scalda Vlissingen 

Adres: Edisonweg 4a 

E-mailadres: owadfundum@scalda.nl 

Facebook: Projectgroep Ad Fundum 

Instagram: @adfundum_scalda 

Website: www.owadfundum.webnode.nl 

 

Contactgegevens teamleider 

Irina van den Berg 

Telefoonnummer: 06-24706887 

E-mailadres: ivandenberg1@student.scalda.nl 

 

Contactgegevens communicatie 

Rick de Vlieger 

Telefoonnummer: 06-27012964 

E-mailadres: rdevlieger@student.scalda.nl  

 

Contactgegevens begeleidende docent 

Bram Wattel 

Telefoonnummer: 06-53692758 

E-mailadres: bwattel@scalda.nl 

 

Contactgegevens opdrachtgever 

Gemeente Veere 

Contactpersoon: Angelique Remijn 

Telefoonnummer: 06-54780581 

E-mailadres: ACM.Remijn@veere.nl 
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Omgevingsrapport  
Wij ontwerpen een Multifunctioneel Centrum voor de dorpskern van Aagtekerke. Het 

perceel ligt aan de rand van het dorp. Dit ligt aan de Agathastraat en de 

Schoolstraat. 

Wat staat er nu?  
Momenteel staat er een school en gemeenschappelijke gebouwen voor diverse 

verenigingen. Tegenover de school, aan de andere kant van de weg staat een 

gymzaal. Delen van het complex worden tegenwoordig nog gebruikt voor 

verenigingen en door een kinderopvang.   

Waarom slopen?  
De bestaande gebouwen zijn allemaal verouderd. Het onderhoud en de 

energiekosten worden te veel. Er staan een aantal gebouwen te verpauperen, 

deze worden boven nul gestookt i.v.m. waterleidingen die anders bevriezen. 

Meerdere losse gebouwen vereisen veel onderhoud. Ook is het niet handig om er 

een mooie en praktische dorpskern van te maken. Gemeente Veere wil in 

Aagtekerke één Multifunctioneel Centrum, dit kan natuurlijk het beste op eigen 

grond gebouwd worden. In eerste instantie werd er aan een verbouwing gedacht, 

maar dit is financieel en energiebewust niet rendabel. De gebouwen worden dus 

gesloopt en er komt een nieuwe, energiebewuste, praktische en stijlvolle dorpskern 

voor terug.  

Impressies van de omgeving  
Wij zijn op de locatie van ons project gaan kijken. Op locatie zagen wij al snel een 

aantal verouderde gebouwen, gebouwen die wij als projectgroep niet konden 

gebruiken i.v.m. de opdrachtgever. We hebben een rondje gelopen door de buurt 

en gereden door de omgeving, hierbij zijn er diverse foto’s gemaakt. Door middel 

van deze foto’s hebben wij ons ontwerp op de buurt aangepast. 

 

Luchtfoto van het perceel; onderzijde is de school, bovenzijde is de gymzaal 
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Vooraanzicht perceel 

 

 

Zijaanzichten perceel  
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Algemeen straatbeeld/omgeving  
In de directe omgeving staan vooral oude huizen en nieuwe oud uitziende huizen. 

Wanneer we een cirkel om de directe omgeving trekken zie je af en toe nieuwbouw. 

Er staan een paar vrijstaande huizen maar vooral veel rijtjeswoningen.   

In de omgeving zien wij niet veel materialen die wij zouden kunnen gebruiken. Ook 

de gebouwen die gesloopt worden kunnen wij niet direct gebruiken, dit komt 

doordat wij veel met hout willen werken. Een eventuele optie zouden de balken in 

het dak en zolderveld kunnen zijn. Indien deze in goede staat zijn kunnen wij deze 

hergebruiken. In de omgeving is er ruim gebouwd. Dit zie je aan groentuintjes van de 

Gemeente en huizenblokken met ruimte ertussen. Dit geeft ons meer vrijheid 

en zo kunnen wij dus op een leuke manier nog meer groen in het gebouw 

verwerken.   

Het gebouw komt in een molenbiotoop te staan, dit betekent dat het gebouw niet 

hoger mag zijn dan de aangegeven hoogte in het bestemmingsplan (zie Bijlage 2). 

Verder is het een dorp dat redelijk bevolkt wordt door gelovigen. Er staat dus ook 

een kerk in Aagtekerke.   
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Perceel & locatie  
De gemeente Veere heeft ons de volgende percelen aangewezen voor het nieuwe 

Multifunctioneel Centrum; perceel 427 en 580, dit is met rood omlijnd. De 

tegenwoordige gymzaal, met groen omlijnd, gaat weg en hier komt een 

parkeerterrein voor in de plaats. De actuele parking, blauw omlijnd, zal blijven 

bestaan.  
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Visie  
Wij hebben niet de makkelijkste opdracht gekregen. Naast een dik programma van 

eisen (zie Bijlage 1) van de gemeente brengt de opdracht ook een grote 

maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Het Multifunctioneel Centrum 

moet niet alleen een duurzaam gebouw worden, maar ook een verlengstuk van de 

huiskamers van de gebruikers. Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen zijn wij 

van tevoren nagegaan wat wij heel belangrijk vonden. 

CO2  
CO2 is een groot probleem. Dit wordt door veel mensen ontkend. Als bouwsector 

stoten wij veel te veel onnodige CO2 uit. Wij bogen ons over het vraagstuk hoe wij 

CO2 zouden kunnen opslaan in ons gebouw. Miljoenen jaren geleden heeft de 

aarde hier al een antwoord op bedacht, namelijk bomen. Vrijwel alle vegetatie op 

aarde heeft 3 dingen nodig om te groeien: 

− Water, waar onze planeet voor ongeveer 70% mee bedekt is; 

− Zonlicht, dit is gemiddeld 12 uur per dag beschikbaar; 

− CO2. 

Net zoals mensen ademt alle vegetatie, alleen is dit geen zuurstof zoals de mens en 

de meeste landdieren. Bomen nemen koolstofdioxide op en geven zuurstof af. De 

plant zelf groeit door het opnemen van de koolstof die achterblijft. Wanneer je deze 

vegetatie niet verbrand en de verbindingen heel laat is er niks aan de hand. Bomen 

zijn natuurlijke koolstofdioxide filters met als resultaat dat we kunnen ademen.  

Door genoeg hout te gebruiken kunnen we de CO2-uitstoot van de bouw van het 

Multifunctioneel Centrum compenseren met de opgeslagen CO2 in het gebouw. 

Natuurlijke materialen  
Wij willen dat wanneer iemand langs ons gebouw rijdt, zij terug zouden willen rijden 

om er een foto van te maken. Niet omdat het mooi is, maar omdat het anders is. 

Gebouwen van deze omvang zijn vaak uitgevoerd in steen, beton en staal. Dit zijn 

juist producten die we niet willen gebruiken. Hout speelt ook hier een rol in. Hout 

wordt regelmatig toegepast als gevelbekleding maar in deze omvang gebeurt dat 

zelden. Ook willen we groene wanden toepassen, dit straalt uit dat het een 

duurzaam gebouw is wanneer je het ziet.  

Geen megagebouw  
Als we de aangegeven oppervlaktes in het programma van eisen optellen komen 

we op ca. 700 m2 netto vloeroppervlak. Dan zijn er nog geen hallen of gangen 

meegerekend. In verhouding met de rest van het dorp is dit een erg grote 

oppervlakte. De oppervlakte van het Multifunctioneel Centrum zou dan groter zijn 

dan één van de belangrijkste gebouwen van het dorp, de kerk. Niet alleen de 

oppervlakte is een uitdaging maar ook de hoogte van het Multifunctioneel Centrum 

zal de nodige aandacht nodig hebben. Het gebouw komt te staan naast 

woonhuizen en zal daardoor al snel heel massaal ogen. Om te kijken wat de vormen 

in verhouding doen zijn we van plan een massastudie te maken. 
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Circulair bouwen  
Circulair bouwen is helemaal in. Overal wordt met het begrip gestrooid en mensen 

nemen het klakkeloos over zonder echt het weten wat het is. Voor deze opdracht 

moesten we ons echt verdiepen in dit onderwerp. Daarom hebben we ook mensen 

uit het bedrijfsleven uitgenodigd om ons meer te vertellen over dit grote, 

ingewikkelde en mysterieuze onderwerp. Want wat is nou echt circulair, wat mag er 

volgens onze regelgeving en waar moet je op letten? Op deze manier zijn we wijzer 

geworden en hebben we circulair bouwen in 3 categorieën verdeeld: 

1) Hergebruik 

2) Demontabel I, modulair bouwen 

3) Demontabel II, alle materialen kunnen uit elkaar 

Hergebruik  

Hergebruik is op dit moment heel lastig vanwege ontbrekende informatie over welke 

materialen er precies in het gebouw zitten. Ook zijn onze huidige bouwmethodes 

niet gemaakt op hergebruik. Hierbij kun je denken aan het gebruik van cement in 

metselspecie. Hierdoor wordt het moeilijk om op dit moment ons gebouw volledig 

circulair te bouwen. Daarom leggen we onze focus niet op dit punt. 

Wat we wel willen bereiken is het maken van een modulair gebouw. We willen 

elementen en materialen kunnen toevoegen en kunnen afstoten. Ons 

aandachtspunt ligt dan ook bij het maken van een ontwerp waarbij 

aanpasbaarheid in de toekomst centraal staat. 

Wat alle 3 de categorieën gemeen hebben en wat wij ook zeker willen toepassen in 

het ontwerp is dat het bij circulair bouwen vooral gaat om dat er geen materiaal 

verspild wordt. 

Moodboard  
Om een beter idee te krijgen van wat wij met het gebouw willen uitstralen hebben 

we een moodboard gemaakt (zie Bijlage 3).  

Zoals je kunt zien hebben wij in het moodboard veel gebruik gemaakt van natuurlijke 

materialen. Wij hebben veel hout en groen gekozen omdat het gebouw een 

voorbeeld moet zijn voor de gemeente om milieuvriendelijkheid uit te stralen. Ook 

willen wij ons gebouw zo biobased mogelijk maken. 

Wat wij hierbij zeer belangrijk vinden is om de natuur op een goede wijze gebruiken. 

Dit niet door alleen met natuurlijke bouwmiddelen te werken maar ook met veel 

natuurlijk licht. Graag willen wij grote raampartijen gebruiken. Met ons gebouw willen 

wij graag natuur uitstralen. 
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Gastlessen  
Als inspiratiebron hebben wij verschillende gastlessen gehad waar we veel van 

hebben geleerd.  

Ro van Ro&Ad architecten  
De architect Ro van Ro&Ad architecten, is twee keer bij ons geweest voor een 

brainstormsessie. De eerste keer hebben we het vooral gehad over het denkproces. 

Zo hebben we gekeken naar wat we konden gebruiken bij het ontwerp, we hebben 

gekeken naar waar onze interesses en sterke punten liggen en hoe we deze konden 

inzetten voor het project. Hij heeft ons geholpen met het verder denken dan we 

gewend zijn, hij hielp ons om "out of the box” te ontwerpen.  

De tweede keer dat hij bij ons kwam hebben we ons voorlopig ontwerp met hem 

doorgenomen. We kregen erg enthousiaste reacties, hij was erg verrast over ons 

ontwerp en wat we erin hadden verwerkt en hoe we erover na hebben gedacht. Hij 

heeft ons toen ook nog geholpen met het verder denken over de details, zo kwam 

het idee van kozijnloze ramen uit dit gesprek voort. Hij heeft ons wat contacten 

doorgegeven waar we mee konden praten over ons zeewier isolatie idee. 

Deze positieve reactie heeft ons geholpen meer zelfvertrouwen te krijgen in onszelf, 

we zaten op de goede weg en als zelfs een architect tevreden is over je prestatie 

mag je toch wel zeggen dat je wat hebt gepresteerd! 

Douwe Leerstra van TopCasco  
Bij de gastles van Douwe Leerstra van TopCasco hebben we veel geleerd over hoe 

zijn bedrijf omgaat met circulair bouwen. Zo heeft hij ons wat van zijn circulaire 

projecten laten zien en ons verteld met welke producten we circulair en biobased 

kunnen bouwen door middel van houtskeletbouw. Het was een zeer leerzame 

gastles waar we hebben geleerd om anders naar de producten om ons heen te 

kijken. Zo heeft hij ons bijvoorbeeld laten zien dat je ook heel goed kunt isoleren met 

hennepisolatie. Zijn enthousiasme in het vertellen over zijn vak heeft aanstekelijk 

gewerkt en ons erg geholpen om enthousiaster te zoeken naar oncontroversiële 

oplossingen voor de vraagstukken die bij ons ontwerp aan bod kwamen. 

Omdat zijn bedrijf gespecialiseerd is in het vervaardigen van 

houtskeletbouwelementen, hebben zij ons geholpen met het detailleren en met de 

algemene regels in de HSB. Omdat TopCasco dezelfde visie deelt rondom 

duurzaamheid in de bouw wilden ze ons graag sponsoren. Hier zijn wij super blij mee. 

Logus Vlissingen  
In één van de eerste weken dat wij weer op school waren hebben wij Logus 

Vlissingen benaderd voor een gastles, zij reageerden enthousiast en wilden ons 

direct komen inspireren.  

Logus is een grote bouwmaterialenhandel, zij leveren aan particulieren maar ook 

aan bedrijven. Zij zijn vooruitstrevend als het gaat om verduurzamende materialen, 

ook hebben zij specialisten in dienst die specifiek gericht advies kunnen geven over 
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deze duurzame materialen en wat nu het beste is voor jouw gebouw. Eén van deze 

mensen is ons komen inspireren, deze specialist had diverse materialen 

meegenomen. Ook moesten we er zelf goed bij nadenken. Iedereen kan namelijk 

zeggen dat zijn product duurzaam is, maar als dit product de halve wereld over 

moet, is het uiteindelijk niet meer zo duurzaam. Om een echte 

duurzaamheidsgarantie te hebben moet je kijken naar de totale hoeveelheid CO2-

uitstoot, voordat het product is afgewerkt in je gebouw.  

ClickBrick is ons het beste bijgebleven. ClickBrick kun je vergelijken met lego, het kan 

helemaal uit elkaar gehaald worden en weer in elkaar worden gezet. Ook hebben 

we het samen over het materialenpaspoort gehad. 
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Totstandkoming ontwerp  
Waar moet je beginnen als je voor het eerst een echt project toegewezen krijgt? 

Hoe moeten wij dit ooit voor elkaar krijgen? Wat is eigenlijk circulair bouwen? Waar 

ligt Aagtekerke? Dit waren vragen die in ons op kwamen bij de kick-off van ons 

project. Voordat we als 10 kippen zonder kop aan de slag zouden gaan hebben we 

eerst een teamleider gekozen.  

Aangezien onze opdracht niet één van de makkelijkste is kwam de gemeente de 

opdracht toelichten en ons vertellen wat de wensen van de bewoners waren. Een 

grote wens van de bewoners was dat het gebouw op moet gaan in de omgeving 

en dat het geen groot gebouw moest zijn. De grootste wens van de gemeente was 

een modulaire en duurzame uitstraling. “Het duurzaamste gebouw is het gebouw 

wat nooit is gebouwd.” Dat was het laatste wat de gemeente ons mee gaf. 

In het 32 pagina tellende programma van eisen (zie Bijlage 1) stonden de 

voorgeschreven ruimtes met bijbehorende vierkante meters. Als we die bij elkaar 

optellen kwamen we op 616 m2 bruto vloeroppervlakte. Dit was zonder alle gangen 

die erbij moesten komen om alle ruimten 

toegankelijk te maken. 

Schetsontwerp  
Het Multifunctioneel Centrum bestaat uit 

3 delen. Een buurthuis, een sportzaal en 

een buurtzorg. We hebben deze 3 delen 

verdeeld over 3 groepen. Elke groep 

heeft van hun bouwdeel een eigen 

plattegrond gemaakt. Door dit op deze 

manier te doen was het plan dat we de 3 aparte plattegronden bij de volgende 

stap samen zouden voegen. Dit idee viel heel erg tegen. Het PVE heeft hele 

nadrukkelijke verzoeken als het gaat om de verbinding tussen verschillende ruimtes. 

Na veel geschuif en opnieuw alles te hebben ontworpen vonden we uiteindelijk een 

manier om het tot 1 gebouw te vormen. 

Samenvoegen  
Nadat we de 3 plattegronden hadden samengevoegd tot 1 plattegrond zijn we 

gaan kijken maar de moduleerbaarheid van het gebouw. Eén van de wensen van 

de opdrachtgever is dat de delen van het gebouw afstootbaar moeten zijn, zodat 

wanneer ze langere tijd leeg staan of minimaal worden gebuikt het heel makkelijk is 

om deze weg te halen. Om dit te kunnen realiseren hebben we besloten om prefab 

houtenskeletbouw elementen te gebruiken. Dit betekent voor het ontwerp dat we 

ook buitenwandelementen plaatsen in het gebouw zelf, zonder de gevelafwerking. 

Hier komen wel hogere kosten bij kijken, maar het biedt meer gemak als het gaat 

om de demonteerbaarheid van het gebouw. 
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Minimalisatie  
Wat ons opviel aan het PVE is dat er ook veel dubbele ruimtes in het gebouw 

moesten. Hierdoor krijg je veel meer vierkante meters, hogere bouwkosten en 

grotere vervuiling. Eén van de dubbele ruimtes was een vergaderruimte in het 

buurthuis en een voor de buurtzorg. Een andere opvallend punt vonden wij de 

ruimte die was opgenomen voor de kleedkamers bij de gymzaal. Dit was 20m2 voor 

de kleedruimtes en 10m2 voor de douches. Voor de intensiteit waarmee deze 

ruimtes worden belast vonden we de doucheruimtes nogal groot.  

Door ruimte voor ruimte af te gaan konden we uiteindelijk heel wat ruimtes laten 

vervallen of kleiner maken. De enige ruimte die we groter hebben gemaakt is de 

foyer. Dit is gedaan omdat de intensiteit van het 

buurthuis veel hoger zal zijn dan de rest van het 

gebouw en omdat we de aparte ingang naar 

de sportzaal hebben laten vervallen. Hierdoor 

wordt de ingang door het buurthuis meer 

gebruikt en moet iedereen zo langs het 

horecagedeelte van het buurthuis. Door op dit 

soort kleine dingen te letten maken we de 

ruimtes die we hebben echt multifunctioneel. 

Dit voorstel en nog wat anderen hebben we 

voorgelegd aan de opdrachtgever. Ze vonden 

onze motivatie heel goed en gingen daarom 

ook akkoord dat we op deze punten af wijken 

van het PVE. 

Nadat de plattegronden waren geoptimaliseerd 

konden we de gevels en daken gaan vormen. Het ontwerp is niet heel hoog maar 

de oppervlakte van het Multifunctioneel Centrum is zelfs na de minimalisatie nog 

steeds heel erg groot als je kijkt naar zijn omgeving. We willen het daarom optisch 

doen geloven dat dit heel erg meevalt. Daarom hebben we gekozen om het 

buurthuis en de buurtzorg een lessenaarsdak te geven. Deze daken laten we van 

elkaar af staan zodat het lijkt of deze verder 

van elkaar vandaan staan. Het dak van de 

sportzaal krijgt 2 lessenaarsdaken met 

hiertussen een zakgoot. Om uit te zoeken 

welke oplegging de liggers nodig hebben 

op de staanders van de houtskeletbouw 

elementen om dit dak te houden hebben 

we een constructieberekening gemaakt (zie 

Bijlage 4). Op deze manier weten we welke 

maat de staander minimaal moet zijn om de krachten te kunnen opvangen. Bij de 

overige ruimtes houden we een plat dak aan. 

Door de daken op deze manier te positioneren hebben we 3 kleinere gebouwen 

gecreëerd die verbonden worden met een hal. Door de hoogte te gebruiken valt 

 

Voor de minimalisatie 

Na de minimalisatie 
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de omvang van het gebouw minder op, waardoor het beter opgaat in de 

omgeving. 

Om een duurzame uitstraling te krijgen is het voor de hand liggend om te zeggen 

dat we groene daken en wanden toepassen maar hierdoor wordt het contrast met 

de rest van de omgeving te groot. Toch wilden we geen baksteen toepassen omdat 

dit lastiger te hergebruiken is. Na veel denkwerk hebben we ervoor gekozen om op 

de meeste gevels houten planken te plaatsen. Door de planken verticaal te 

plaatsen en niet horizontaal, 

benadrukken we weer de 

hoogte en niet de lengte. Zo 

lijken de gevels een stuk kleiner. 

In plaats van houten planken 

plaatsen we naast het buurthuis 

en de buurtzorg korven met 

stenen erin. Door deze 

verandering in de gevel 

benadruk je nog meer de 

verschillende ruimtes waardoor 

het 2 kleinere gebouwen lijken.  

Door zijn positionering zijn de 

daken uitermate geschikt voor zonnepanelen. De lessenaarsdaken op de buurtzorg 

en de helft van de gymzaal staan op het zuiden gericht. Hier zal dan ook volledig 

gebruik van worden gemaakt. Uiteindelijk zullen er meer zonnepanelen op het dak 

komen te liggen dan het gebouw nodig heeft. De overcapaciteit zal worden 

verhuurd aan buurtbewoners die geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. 

Op de overige daken komen sedum dakmodules van kurk. 

Door te letten op de functionaliteit van alle ruimtes en gebruik te maken van 

meerdere materialen in het gebouw, kunnen we oprecht zeggen dat 

Multifunctioneel Centrum Aagtekerke een echt Multifunctioneel Centrum is 

geworden (zie Bijlage 5).  



PROJECTGROEP AD FUNDUM 15 

 

 

Gemeente  
Onze opdrachtgever is de gemeente Veere. Over ons ontwerp hebben wij 

meerdere gesprekken gehad met de gemeente. De samenwerking met hen is dan 

ook fijn verlopen, we konden bij hen terecht met onze vragen en we hebben goede 

feedback ontvangen. 

Presentatie voorlopig ontwerp  
Tijdens het eerste gesprek bij de gemeente hebben we ons voorlopig ontwerp laten 

zien. Tot onze opluchting waren zij hier zeer positief over. Ze vonden ons ontwerp leuk 

en stonden open voor onze ideeën over het opslaan van CO2 en de groene 

dakbedekking. Het idee van de schuine daken vonden zij erg aantrekkelijk, vooral 

omdat er vanuit de dorpsbewoners zelf wordt aangegeven dat ze dat mooi en 

belangrijk vinden. We hebben het ontwerp helemaal doorlopen en daar hoorden 

natuurlijk ook wat verbeterpunten bij. Een paar van deze punten waren dat de 

buurtzorg wat kleiner moest, omdat het vooral een plek zal worden om voorraad op 

te halen en voor bijvoorbeeld de jaarlijkse vaccinatie.  

Ook werd ons gevraagd de gangen wat kleiner te maken. Je kunt immers voor 

gangen geen huur vragen en dit is dus loze ruimte in je gebouw. Door de 

hoeveelheid gangen te verminderen is ons gebouw ook gelijk wat compacter 

geworden. Ook hebben we zo gezamenlijk besloten om de directe toegang naar 

de gymzaal weg te laten, omdat deze al voldoende bereikbaar is via de 

kleedkamers en het buurthuis. Sommige van de besproken aanpassingen zorgen 

ervoor dat het ontwerp niet meer helemaal precies meer klopt met het programma 

van eisen, maar deze keuzes/veranderingen zijn op verzoek van onze 

opdrachtgever gemaakt dus dit is geen probleem. 

Het overleg met de gemeente had een gunstig en positief resultaat, er kwamen 

zinnige punten naar voren waar we ook echt wat aan hadden en waar we mee 

konden werken. We hadden het gevoel dat we erg serieus werden genomen wat 

ons samen met de positieve reacties een enorme boost in zelfvertrouwen heeft 

gegeven. Dit hebben we goed kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van 

ons project! 

Presentatie definitief ontwerp  
Woensdag 8 mei was het dan eindelijk zover, de laatste presentatie voor de 

gemeente. Omdat we wisten dat de gemeente ons deze opdracht gaf om nieuw 

leven in dit project te blazen, hadden wij bedacht om iets te laten zien wat ze ook 

konden vasthouden. Weken lang hebben wij aan een maquette gewerkt, deze 

moest er voor zorgen dat de gemeente even stil werd en dit lukte. Terwijl iedereen 

om een tafel stond haalden wij een doek weg van de maquette. Vol bewondering 

zat de opdrachtgever te kijken naar het bouwwerk. Ondanks dat de maquette voor 

zich sprak legden we nog kort even uit welke aanpassingen we hebben gemaakt op 

het voorlopig ontwerp. Ook hebben we hen een boekje gegeven met alle 

innovatieve oplossingen in het gebouw en de totstandkoming van het ontwerp. 
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De gemeente was heel erg tevreden met ons eindresultaat en wilde eigenlijk de 

maquette houden. Omdat dit helaas niet mogelijk was hebben ze foto’s gemaakt 

om deze aan het college van bestuur te tonen.   

“Het maakt niet uit in welk van de 8 kernen van de gemeente je dit neerzet, dit 

concept en ontwerp is overal toepasbaar,” was de eerste opmerking die werd 

gegeven door Mark Minderhout. 

Kortom, onze opdrachtgever is uiterst tevreden over het eindresultaat. 
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Toegepaste materialen   
Om onze visie te kunnen volgen is de keuze van onze materialen essentieel. We 

hebben voor veel hout gekozen in ons project. Je hebt erg veel soorten hout die je 

kunt gebruiken. Daarom hebben we ook gekeken naar waarvoor het wordt gebruikt 

en de eigenschappen ervan. Ook berekenen we de hoeveelheid CO2-opname per 

soort. In de details in Bijlage 5 kun je zien hoe wij deze materialen hebben verwerkt in 

ons ontwerp. 

DWD-plaat  
Wij maken in ons ontwerp gebruik van DWD-beplating. Dit is namelijk een duurzame 

vervanging van folies. De DWD-plaat is een watervaste diffusie opengeperste 

houtvezelplaat, met de toevoeging van lage formaldehyde bindmiddel. Hierdoor is 

de plaat dampopen en waterdicht. Dit maakt dat DWD uitermate geschikt is voor 

houtskeletbouw. 

In totaal zit er 2531,4 m2 DWD-plaat in het Multifunctioneel Centrum, dit is gelijk aan 

12,6 ton opgeslagen CO2.  

Biopanel GBP  
Biopanel GBP is een biologische massieve houten plaat. Deze plaat kun je bestellen 

in 2 varianten, vuren en douglas. Doordat deze plaat massief is en 19mm dik is kan 

deze als constructieve plaat worden gebruikt voor de HSB elementen. 

Wij hebben gekozen voor vuren aan de binnenzijde van de wandelementen. Deze 

plaat is een gladde plaat en hoeft niet afgewerkt te worden. 

In totaal zit er 1543 m2 Biopanel in het Multifunctioneel Centrum, dit is gelijk aan 18,3 

ton opgeslagen CO2.  

Hollands lariks hout  
Lariks hout kan als de duurzaamste naaldhoutsoort van Europa worden beschouwd. 

het is een zeer duurzame, sterke en watervaste houtsoort. Hierdoor is het zeer 

geschikt als gevelbekleding.   

Doordat lariks in Nederland kan worden gewonnen is het een lokaal product en heb 

je veel minder vervuiling door het transport.  

In ons project komt lariks op de buitengevels. Ook zal het op sommige plekken aan 

de binnenkant als plafond of muurafwerking toegepast worden.  

In totaal zit er 45,9 m3 lariks in het Multifunctioneel Centrum, dit is gelijk aan 39,3 ton 

opgeslagen CO2 (zie Bijlage 6).  

Vurenhout  
Vurenhout is in Nederland de meest gebruikte naaldhoutsoort. Vuren is makkelijk te 

bewerken en is ook relatief goedkoop. De kleur van vuren is bleek tot witachtig geel 

met een zachte en goed zichtbare tekening. In HSB wordt vurenhout bijna altijd 

toegepast.   
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In ons project komt vurenhout in de houtskeletbouw frames van de wanden, vloeren 

en daken.  

In totaal zit er 147,3 m3 vurenhout in het Multifunctioneel Centrum, dit is gelijk aan 

91,7 ton opgeslagen CO2 (Zie Bijlage 6). 

Beukenhout  
Beukenhout is een belangrijke loofhoutsoort voor de Nederlandse industrie. De kleur 

van het hout is afhankelijk van de herkomst, de kleur gaat van witachtig tot licht 

geelbruin. Door de buigzame eigenschap en de verwerkbaarheid van het hout is het 

uitermate geschikt om hiermee de sportvloer te leggen.  

In totaal zit er 6,3 m3 beukenhout in het Multifunctioneel Centrum, dit is gelijk aan 6,7 

ton opgeslagen CO2 (zie bijlage 6). 

Kurk  
De Sedum Module bestaat uit verschillende soorten sedum planten: kleine, sterke en 

wintergroene vetplanten met een mooi kleurenpalet in de lente en zomer.  Deze 

planten zitten samen in een plaat met kurk.  

De Sedum module wordt toegepast op de schuine daken.  

In totaal zit er 85 m3 kurk in het Multifunctioneel Centrum, dit is gelijk aan 10,5 ton 

opgeslagen CO2. 

Zeewier isolatie  
Na lang brainstormen over welke materialen we kunnen gebruiken voor isolatie 

kwamen we met het idee om een lokaal product toe te passen, namelijk zeewier. 

Net zoals bomen neemt zeewier CO2 op. Zeewier is een product wat wij hier op het 

Zeeuwse strand kunnen vinden.   

Zeewier als isolatiemateriaal is niks nieuws, maar niet heel bekend. We weten 

misschien wel dat je zeewier kunt eten, dat het voor diervoeders gebruikt kan 

worden en dat er biogas van gemaakt kan worden. Maar het kan dus ook tot 

isolatiemateriaal worden verwerkt. De isolatiewaarde is vergelijkbaar met die van 

minerale wol.  

Een boost in de lokale economie  

Zeewier als isolatie gebruiken helpt bedrijven die zeewier laten groeien, oogsten en 

drogen. Daarnaast is zeewier een hernieuwbare grondstof. Het kan, zonder veel 

moeite, in zee-akkers gekweekt worden. Zeeën en oceanen beslaan 70% van het 

aardoppervlak, dus er is een enorme potentie. Zeewier is zelfs een extreem 

duurzaam materiaal. De plant neemt tijdens zijn groei CO2 op en heeft daardoor 

een negatieve CO2-footprint. Hierdoor zou de teelt van zeewier op grote schaal 

kunnen meewerken aan een structurele vermindering van de hoeveelheid CO2 in 

de atmosfeer.  
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Zeewier gaat tot wel 500 jaar mee  

Zeewier kan gevonden en geraapt worden aan de kusten van de Noord- en 

Oostzee. Het materiaal stinkt niet, zoals je misschien zou verwachten. Van nature is 

het schimmelwerend en ook insecten en muizen vinden zeewier niet interessant. Dit 

komt waarschijnlijk door het hoge gehalte aan zout. Het materiaal heeft een lange 

levensduur en zelfs als het wordt blootgesteld aan de elementen gaat 

zeewierisolatie lang mee. Ook is zeewier een onbrandbaar isolatiemateriaal.  

Het belangrijkste voordeel van isoleren met zeewier is dat het een zeer duurzaam 

isolatiemateriaal is. Zeewier heeft namelijk een negatieve CO2-voetafdruk. 

Daarnaast resulteert zeewier in een aangenaam binnenklimaat.  

In totaal zit er 630,7 m3 zeewier in het Multifunctioneel Centrum. We hebben 

aangenomen dat zeewier ongeveer 0,4 ton CO2 opslaat per m3. Deze cijfers zijn niet 

bekend en worden op dit moment onderzocht door de Hogeschool Zeeland. 

Hierdoor nemen wij aan dat deze hoeveelheid gelijk staat aan 252,1 ton opgeslagen 

CO2. 

Rc waardes  

Doordat wij zeewier gebruiken kunnen wij hoge Rc-waardes bereiken zonder al te 

dikke HSB elementen te hoeven gebruiken. Voor de wandelementen hebben wij 

een Rc waarde van 6,5 (m2∙k)/W. Voor de dakelementen is dit 6,0 (m2∙k)/W en voor 

de vloerelementen is dit 4,8 (m2∙k)/W. Een uitgebreide uitwerking van de Rc-

waardes is te vinden in Bijlage 7. 

Fundering  
Wanneer je een geheel duurzaam ontwerp hebt wil je natuurlijk ook een duurzame 

en herbruikbare fundering, de oplossing hiervoor lag echter niet voor het oprapen. 

Tijdens deze zoektocht kwamen we diverse mogelijkheden tegen, de één was nog 

duurzamer dan de ander, maar wij wilden iets wat zonder al te veel moeite op een 

andere locatie terug de grond in kan. Doormiddel van onze eisen kwamen we uit bij 

stalen schroefpalen zonder verdere grout toepassingen.  

Schroefpalen  

Een schroefpaal is een bouwmateriaal wat voor funderingen wordt gebruikt.  

Bij het bouwen van een gebouw is het zetten van de fundering de belangrijkste stap. 

Hierop rust namelijk het hele gewicht van de constructie en je wil natuurlijk niet dat je 

in de loop der tijd verzakkingen krijgt. 

Stalen schroefpalen hebben in alle opzichten veel voordelen, dit zijn onder andere 

de montagesnelheid, geschiktheid voor elke bodem en het gebruik voor diverse 

doeleindes. 

Als je schroefpalen vergelijkt met andere funderingen zoals bijvoorbeeld beton, dan 

is de montage veel sneller. Een schroefpaalfundering wordt namelijk in de grond 

gedraaid en kan daarna direct worden belast. Hierbij hoef je geen rekening te 

houden met het storten en uitharden van beton, zodat je veel sneller kan werken.   
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Innovatie  

Bedieningspaneel  
In het Multifunctioneel Centrum zal een Webeasy bedieningspaneel komen. Met dit 

systeem kunnen alle installaties in het gebouw worden beheerd, hierbij maakt de 

leverancier niet uit. Hierdoor wordt energie bespaard en de werkzaamheden 

vergemakkelijkt. Webeasy is het enige plug-and-play gebouwbeheerssysteem ter 

wereld. Met Webeasy worden de klimaat- en ruimteregeling, douche-

automatisering, energiemanagement, toegangscontrole, inbraakbeveiliging, 

videobewaking, zonwering, legionella-preventie en verlichtingsmanagement 

geregeld. Door middel van de Webeasy app of via de webbrowser kunnen al deze 

factoren beheerd worden, op elk apparaat, vanaf elke plek, op ieder moment van 

de dag.   

Webeasy groeit mee met uitbreidingen van technieken of invoering van nieuwe 

technieken waardoor het systeem niet veroudert en altijd voorzien is van de 

nieuwste updates.   

Klimaatsysteem  
In het gebouw komt een TripleAqua klimaatsysteem van Coolmark. Met 

het TripleAqua klimaatsysteem kunnen verschillende ruimtes onafhankelijk verwarmd 

en gekoeld worden. Het systeem zal worden aangesloten op de vloerverwarming 

van het Multifunctioneel Centrum. Door de leidingen in het gebouw stroomt gewoon 

water.   

Waar bij een gewone verwarmingsinstallatie water met een temperatuur van 45 tot 

ruim 70°C door de leidingen stroomt, kan TripleAqua al met een temperatuur tussen 

de 28 en 36°C elke ruimte voldoende verwarmen. Voor koeling volstaat een lage 

watertemperatuur tussen de 12 en 18°C. Daarbij maakt TripleAqua gebruik van een 

honderd procent natuurlijk koudemiddel in plaats van traditionele chemische 

koudemiddelen.  

Bij het creëren van koeling overdag ontstaat restwarmte, terwijl bij het opwekken 

van warmte met een warmtepomp juist restkoude ontstaat. Andere installaties 

voeren de overtollige energie direct af. TripleAqua slaat deze warmte en koude 

tijdelijk op voor later gebruik of voor hergebruik elders in het gebouw. De 

warmtepomp kan snel schakelen en kan zo ’s morgens warmte leveren en ’s 

middags koelen. Dit kan zelfs tegelijk, omdat de restwarmte en restkoude passief in 

het apparaat wordt opgeslagen. Het systeem is erg flexibel wanneer er toekomstige 

veranderingen in het gebouw zullen komen.  

De grootste bron van CO2uitstoot is het verwarmen en koelen van gebouwen. 

Het TripleAqua systeem is volledig CO2-neutraal door het gebruik van groene 

stroom.   

Het TripleAqua klimaatsysteem zal buiten geplaatst worden. Deze komt aan de 

noordgevel. De warmtepomp is 2,6 meter lang en heeft een capaciteit van 22 kW. 

Hij produceert weinig tot geen geluid.  
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Het systeem wordt gekoppeld aan het Webeasy gebouwbeheersysteem. Ook komt 

er in elke ruimte een paneel om de temperatuur te bepalen.  

Zonnepanelen  
Er zullen 187 zonnepanelen op het Multifunctioneel Centrum komen. Deze komen op 

de twee dakdelen die op het zuiden gericht staan. Het Multifunctioneel Centrum 

maakt gebruik van 87 zonnepanelen. Hierdoor komen wij op een EPC van -0,20 

komen (zie Bijlage 8). De andere 100 zonnepanelen zullen verhuurd worden door de 

gemeente Veere aan bewoners in de buurt. 

Als zonnepanelen zal de “LG Solar NeON R 365Wp mono” worden toegepast. De 

LG NeON R is voorzien van de meest efficiënte en hoogstaande energie-

opwekkingstechnologie die LG ooit heeft geproduceerd. De LG NeON R wekt niet 

alleen de meeste energie op van de gehele modelreeks van LG, maar is ook de 

meest stabiele in alle omstandigheden. De panelen hebben een vermogen van 

365Wp  

Hoewel sterk zonlicht zonnepanelen helpt bij de energieopwekking, verhoogt het 

ook de systeemtemperatuur en vermindert het daardoor de prestaties. Het 

LG NeON R-paneel behoudt haar piekvermogens op warme en zonnige dagen vast 

door gebruik te maken van een verbeterde temperatuurcoëfficiënt.  

Legionella-preventie  
Er zal een legionella-preventie systeem in het Multifunctioneel Centrum komen. 

Hiervoor hebben wij het Aquamobile systeem toegepast. Aquamobile is een 

mobiele legionella poortwachter. De Aquamobile filtert het aangevoerde water op 

basis van ultrafiltratie. Het systeem wordt “klaar voor gebruik” geleverd. In het 

apparaat zijn vier filterelementen van 5m3/h met een totale capaciteit van 20m3/h 

geïntegreerd. Door de computergestuurde forward flush functionaliteit worden de 

ultrafiltratie modules standaard iedere 4 uur kort schoongespoeld. Tijdens deze 

handeling worden alle afgevangen deeltjes uit het filter naar het riool gespoeld. 

Hierdoor vindt er geen verstopping in de membranen plaats en gaan de filters 

langer mee. Tevens voorzien van een voorfilter. Dit voorfilter is aan te passen aan de 

waterkwaliteit.  

Met zijn compacte afmetingen van slechts 1.90 x 110 x 75cm past dit systeem 

gemakkelijk in de technische ruimte. Door het nat afpersen van de leidingen via de 

Aquamobile te laten plaatsvinden, voorkomt u dat de legionellabacterie het 

leidingwerk in komt. Langdurige stilstand levert geen probleem op voor de groei van 

de legionellabacterie.  

Luchtbehandelingssysteem  
Er zal een 36XB hybrid beam luchtbehandelingssysteem van Carrier worden 

toegepast. Deze komen in de plafonds van het Multifunctioneel Centrum. Het 

luchtbehandelingssysteem combineert de voordelen van plafondconvectoren en 

ventilatorconvectoren. Hij zorgt voor efficiënt energiegebruik, hoog comfort en hoge 

luchtkwaliteit in de ruimte. Ook is hij uiterst stil. De Carrier 36XB Hybrid Beam is 
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standaard uitgerust met een condensaat opvangbak. Zelfs als de unit wordt 

voorzien van gekoeld water van 6°C, kan het condensaat niet in de ruimte vallen.  

Primaire ventilatielucht wordt naar iedere afzonderlijke unit gevoerd die de retour 

luchtstroom, in de ruimte, langs het koel/verwarmingselement voert zonder dat de 

ventilator van de unit hoeft te draaien. Tijdens periodes van piekvraag kan de 

ventilator van de unit worden ingeschakeld om de secondaire luchtstroom te 

versterken zodat de unit meer koeling/verwarming levert. Door deze ventilator alleen 

tijdens deze periodes te gebruiken wordt jaarlijks tot wel 80% energie bespaard.  

Voor maximaal comfort en minimaal energieverbruik van het systeem kan het 

primaire ventilatieluchtdebiet worden geregeld op basis van de CO2-niveaus in de 

ruimte, door middel van een CO2-sensor.   

Leidingen  
Als toe- en afvoerleidingen zullen er PVC buizen worden toegepast. De productie 

van kunststofleidingen vereist een stuk minder energie dan de meeste andere 

materialen. Het materiaal is licht, dus het transport is zuiniger en milieuvriendelijker 

dan dat van andere materialen. Kunststof materialen zijn snel te plaatsen, zonder 

hulp van zware werktuigen zoals kranen. Deze verbruiken niet alleen veel brandstof, 

maar moeten ook ter plaatse worden gebracht met zwaar transport. In Nederland 

worden alle ingezamelde PVC buizen voor 100% weer in 3-laags buizen gebruikt, met 

behoud van kwaliteit. Het gebruiken van PVC buizen is de meest duurzame 

oplossing.  

Vloerverwarming 
Om het Multifunctioneel Centrum te verwarmen zal er vloerverwarming worden 

toegepast. Dit wordt aangesloten op het TripleAqua klimaatsysteem. 

Bij vloerverwarming wordt een groot oppervlakte verwarmd en dit zorgt ervoor dat 

de hele kamer gelijkmatig en egaal verwarmd wordt. Waar je ook staat, het voelt 

overal even warm. Doordat de vloer gelijkmatig wordt verwarmd, heb je ook geen 

last van luchtcirculatie. Dit betekent dat de hoeveelheid stof in de lucht veel minder 

is in vergelijking met radiatoren. 

Sanitair  

Kranen  

In de keuken zal er een ééngreepsmengkraan worden geplaatst met een 

ingebouwde spaarknop. Voor de maximale stroom water is dan een extra handeling 

nodig. Een ééngreepsmengkraan zorgt voor een menging tussen koud en warm 

water zodat er sneller een aangename temperatuur uit de kraan komt. Ook kan de 

watertoevoer onderbroken worden zonder dat deze opnieuw geregeld hoeft te 

worden. Hierdoor gaat er minder water en energie verloren.  

In de toiletten zullen er kranen met een sensor worden geplaatst. Deze kranen 

worden in werking gesteld door de handen voor het detectiegebied vlak onder de 

uitloop te houden. De waterstroom sluit automatisch af na een bepaalde, van 

tevoren ingestelde tijd. Doordat de waterhoeveelheid en de temperatuur van 
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tevoren zijn ingesteld, wordt het water- en energieverbruik tot een minimum beperkt. 

Een bijkomend voordeel is de hygiëne omdat de kraan niet wordt aangeraakt.   

Op alle kraanuiteinden worden perlators met doorstroombegrenzers gedraaid. 

Hiermee wordt er bespaard op het drinkwaterverbruik. Deze begrenzer zorgt ervoor 

dat er minder water uit de kraan komt, terwijl de waterdruk gelijk blijft.  

Urinoirs  

Er zullen waterloze urinoirs toegepast worden. Waterloze urinoirs beschikken niet over 

een doorspoelsysteem. Ze zijn zo gebouwd dat de urine wegstroomt tot voorbij een 

afsluiter of afsluitende vloeistof. Deze afsluiting voorkomt dat de urinoirs naar urine 

gaan stinken.  

Met uitzondering van het onderhoud leveren waterloze urinoirs een besparing van 

100% op van het waterverbruik bij de spoeling van de urinoirs. Zeker in drukbezochte 

openbare gebouwen is dit een pre.  

Toiletten  

Er zullen vacuümtoiletten worden toegepast. Vacuümtoiletten werken op onderdruk. 

Toiletten met onderdruk verbruiken 1,2 liter water per spoelbeurt. Dit betekent een 

besparing van 7,8 liter tegenover een spoeling van 9 liter, dus een besparing van 

87%. Er is geen elektrische aansluiting nodig, aangezien het toilet pneumatisch wordt 

bediend. Het elektriciteitsverbruik is slechts 5W, inclusief het verbruik van de 

vacuümpompen en pompen voor de lediging.  

Bij elk gebruik wordt er 60 liter lucht aangezogen zodat virussen, bacteriën en geuren 

worden afgezogen. Omdat het systeem altijd gesloten en in onderdruk blijft, is de 

kans op het leven en de groei van parasieten vrijwel onmogelijk.  

Douches  

Elke douche zal van een Solid touch sensor van Acqua-Systems worden voorzien. 

Deze douchesensors zijn vandaalbestendig, zeer betrouwbaar en 

onderhoudsvrij. Ook zit er in het douche systeem een cyclusspoeling, dit houdt in dat 

als er een douche niet wordt gebruikt dat de douche zich automatisch opent met 

mengwater. Hierdoor wordt de kans op besmetting door legionella aanzienlijk 

verminderd.  

In de sanitair wereld zijn er problemen met de bestaande douche sensoren/- 

drukkers. Acqua-Systems heeft een druksensor ontwikkeld dat 100% betrouwbaar en 

100% vandaalbestendig is.  

Aangezien de elektronica van de bestaande sensoren in de sensor zelf is 

ingebouwd, is deze zeer gevoelig voor storingen. Als je er op slaat kan het zijn dat de 

elektronica kapot gaat en je de sensor moet vervangen. Acqua-Systems heeft een 

sensor waar de elektronica boven het plafond gemonteerd is bij het douche 

systeem. In de rubber mal zelf zit alleen een kabeltje waar licht doorheen gestuurd 

wordt door de elektronica die boven het plafond ligt. Zodra er gedrukt wordt op de 

sensor verandert het lichtspectrum in de kabel die in de druksensor ligt. Het systeem 

ziet de verandering en schakelt zo de douche aan. In ons project zal er een inbouw 
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sensor worden toegepast. De klant drukt op de tegel en de douche gaat aan. Als er 

vandalen zijn die een deuk in de douche sensor slaan ontstaat in de drukker een 

bepaalde constante druk op de kabel door de deuk die erin zit. Het systeem ziet dit 

en reset zichzelf weer naar het nulpunt, zodat de volgende gewoon weer kan 

douchen. Deze sensoren kunnen op alle douchesystemen worden aangesloten.  

Er zullen waterbesparende douches worden geïnstalleerd. Een waterbesparende 

douche verbruikt 9 liter per minuut maar is nog steeds net zo comfortabel als een 

gewone stortdouche.  

Elektra  
Alle elektra wordt 100% stekerbaar geïnstalleerd. Stekerbaar installeren komt erop 

neer dat er niet wordt gewerkt met losse snoeren, leidingen, kabeldozen en 

lasdoppen, maar dat het geheel kant-en-klaar wordt aangeleverd. De snoeren zijn 

al op lengte en voorzien van connectoren, de verdeler is al gemonteerd en het 

enige dat nog gedaan moet worden is het geheel ter plekke in elkaar steken. 

Een stekerbaar systeem is gemakkelijk aan te passen en uit te breiden: stekker eruit, 

op een andere manier in elkaar steken en de uitbreiding of aanpassing is 

gerealiseerd. Een stekerbaar systeem is gemakkelijk te plaatsen, flexibel, 

milieuvriendelijk, herbruikbaar en recyclebaar. 100% circulair dus!  

Verlichting  
Alle verlichting zal worden aangesloten op het stekerbare systeem. In het volledige 

gebouw zal gebruik worden gemaakt van LED verlichting. De verlichting in de foyer 

is voorzien van een daglichtafhankelijke regeling. Hierbij is de hoeveelheid kunstlicht 

afhankelijk van de hoeveelheid daglicht. Dit is zeer rendabel in verband met de 

locatie van de foyer op het zuiden in combinatie met de grote ramen.  

In de toiletten, kleedkamers, douches, voorraadkast, werkkast en technische ruimtes 

zal verlichting komen met bewegingssensoren om zo energie te besparen.   

Geluidsinstallatie  
Er worden aansluitingen voorzien ten behoeve van een geluidsinstallatie.  

Ringleiding  
In de gymzaal, foyer en vergaderzaal zal een ringleiding inclusief versterker worden 

aangebracht. Een ringleiding bestaat uit een draad die in een lus door de 

betreffende ruimte wordt gelegd waardoor er een magnetisch veld ontstaat. Een 

speciale ringleidingversterker versterkt het audiosignaal vanaf de geluidsinstallatie 

over deze lijn. Om dit signaal op te pikken is een gehoortoestel vereist met een T-

stand die geactiveerd kan worden. Het hoortoestel vangt het magnetisch veld op 

en vertaalt het naar geluid in het hoortoestel. Slechthorenden kunnen zo alles 

meeluisteren wat er via het geluidssysteem wordt uitgezonden.  
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Presentatievoorzieningen  
In de foyer en vergaderruimte zullen voorzieningen komen voor presentaties en 

vergaderingen. Hiervoor zullen data aansluitingen worden aangebracht voor een 

computer en een beamer.  

Biljarttafels  
In de foyer zullen 2 volautomatische biljartliften van Segeren metaalwerken komen. 

Door middel van deze liften dalen de 2 biljarttafels die hier zullen komen in een 

vloerkelder. De installatie is zo uitgevoerd dat één druk op de knop het biljart laat 

verdwijnen of weer in gebruikerspositie laat komen. Op deze biljartlift kan elk type 

vloer worden toegepast.  

Toegang  
De toegangsdeuren naar elk gedeelte van het gebouw zullen worden voorzien van 

elektronische tags waarmee de deuren geopend kunnen worden.  

Bij de entree komt een deurbel die hoorbaar zal zijn in het volledige gebouw.  

Zonwering   
Het Multifunctioneel Centrum wordt voorzien van zonwering. In het buurthuis zal 

verduisterende zonwering komen ten behoeve van de presentatie. De zonwering 

worden door middel van een zonsensor en windmeter bediend. Ook zijn deze 

aangesloten op het Webeasy bedieningspaneel zodat deze ook handmatig 

bediend kunnen worden.  

Energiespiegel  
In het gebouw zal een wand komen met hierop verbruiksmeters met informatie over 

het verbruik van het gebouw. Dit zal gaan over het energieverbruik en 

waterverbruik. Dit zal een Energiespiegel van Ecofys zijn. Ecofys biedt met de 

Energiespiegel een compleet systeem. Er wordt een informatiepaneel geplaatst, 

waarop alle verbruiksgegevens worden weergegeven. Hierop wordt het energie en 

waterverbruik per uur, per week of per jaar weergegeven van het gebouw. De data 

word verzameld middels pulsen van de energiemeters. De Energiespiegel is met 

name bedoeld voor de weergave van het gebruik en de confrontatie ermee door 

de gebruikers van het gebouw.  

Brandbestrijdingsinstallatie  
Door het volledige gebouw zullen er brandbestrijdingsinstallaties komen (zie Bijlage 

9). In het buurthuis en de centrale hal zullen brandslanghaspels van 20 meter komen. 

In de gymzaal komt een brandslanghaspel van 30 meter. Elke ruimte zal worden 

voorzien van een rookmelder. Door het volledige gebouw zullen brandblussers en 

handbrandmelders komen.  
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Natuur inclusief  
Doordat we steeds meer gaan bouwen nemen we meer en meer natuur in beslag. 

In eerste instantie denk je misschien “het is maar een beetje gras, wat planten en 

een paar bomen die weg gehaald worden”, maar deze stukjes gras en die paar 

bomen zijn het huis van dieren en insecten. Omdat wij zo veel bouwen krijgen 

sommige dieren, insecten en planten het best lastig. Wat nu als wij ons huis, ook hun 

huis maken. Hoe doe je dat? Hoe kunnen wij de natuur helpen? Hoe integreren wij 

dit in ons grote gebouw?  

Inheemse beplanting  
Door het landschap en de bodemopbouw minimaal aan te tasten blijven de 

natuurwaarden maximaal behouden. Daarnaast zal er gekozen worden voor 

inheemse beplanting die maximaal de lokale flora en fauna versterkt. Inheemse 

beplanting zijn planten, bomen en struiken die van oorsprong voorkomen in eigen 

land.  

Bijen  
Wilde bijen doen het slecht. Er verdwijnen steeds meer bloemrijke plekken die 

bestuivende insecten gebruiken als nest- en voedselplaats. Wij kunnen ze helpen 

door inheemse bloemen te planten. 

Een bijenhotel is ook een goeie oplossing om bijen te helpen. Het plaatsen van een 

bijenhotel is een leuke manier om het leven van wilde bijen van dichtbij te kunnen 

volgen. Door gaten te boren in stukken hout en door holle stengels te bundelen en 

deze op een zonnige plek te hangen, kunnen verschillende bijensoorten getrokken 

worden. 

Zwaluwen  
Met de zwaluw gaat het niet goed. Een half miljoen broedparen verdwenen onder 

andere door gebrek aan geschikte nestgelegenheid. De zwaluw broedt meestal 

aan de rand van steden en dorpen waar veel vliegende insecten, zoals muggen, 

vliegen en dag- en nachtvlinders te vinden zijn. Voor hun jongen verzamelen ze tot 

wel enkele honderden insecten per keer in een voedselbal, die vervolgens aan de 

jongen wordt gevoerd. 

Doordat wij houten overstekken toepassen bij ons gebouw helpen we de zwaluw 

want zij kunnen daar hun nest bouwen. Ons gebouw staat aan de rand van 

Aagtekerke waarbij in de buurt veel weilanden zijn waar de zwaluw insecten kan 

vinden. 

Steenuilen  
Steenuilen hebben het moeilijk omdat hun leefgebied krimpt. Dat komt bijvoorbeeld 

door stads-dorpsuitbreidingen, aanleg van industrieterreinen en wegen. Daarnaast is 

het resterende leefgebied sterk veranderd. Kleine gemengde boerenbedrijven zijn er 

niet meer, hoogstamboomgaarden zijn zeldzaam geworden. De landbouw is een 

stuk intensiever geworden. Veel nestgelegenheid verdwenen ook door het ruimen 

van oude kippenhokken en vervallen schuurtjes. 
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Als je een open cultuurlandschap hebt, 

kan er met de inrichting van het erf 

rekening worden gehouden met de 

wensen van de steenuil. Wij kunnen hen 

van nestgelegenheden voorzien door 

middel van het voorzien van een 

gevarieerd erf met nestgelegenheid 

door veilige schuilplaatsen voor jonge 

steenuilen en steenuilkasten. 

Torenvalk  
Het gaat niet goed met de torenvalk in Nederland, daarom staat deze soort ook op 

Rode Lijst van Nederlandse 

broedvogels. Dit komt vooral door de 

toename van het agrarisch gebruik van 

graslanden, waardoor er over het 

algemeen veel minder veldmuizen 

voorkomen. 

Door het plaatsen van nestkasten 

richting het noorden helpen we de 

torenvalk. Ook vergroten wij het 

voedselaanbod door het toepassen 

van grasland. 

Sedumdak  
Een sedumdak is een groen dak. Het is een dak dat is begroeid met sedum, dit zijn 

vetplantjes. Deze plantjes kunnen erg goed tegen droogte, maar ook hele vochtige 

periodes kunnen ze goed hebben. De felle zon is ook geen probleem. 

Een sedumdak is een goede voedselvoorziening voor nuttige insecten. Sedum is een 

drachtplant voor bijen en vlinders, het bied namelijk nectar en stuifmeel. 

Groene gevel  
Een groene gevel biedt veel voordelen op economisch, ecologisch en 

maatschappelijk vlak. Door groene gevels toe te passen draagt ons gebouw bij aan 

luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie en biodiversiteit 

in de stad. Groene gevels maken onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen. 

Bovendien voelen mensen zich veel prettiger in een groene omgeving dan in een 

grijze. De planten die in een groene gevel verwerkt zitten bevorderen de 

leefomgeving van vogels, vlinders en insecten. Dit vooral in steden waar alleen steen 

is. 
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Klimaatadaptief  

Een gebouw volgens de principes van de natuur  
Klimaatadaptatie geeft veel kansen. Met de juiste aanpak creëren we een wereld 

waarin het gezonder en plezieriger is om in te leven. Mensen leven in harmonie met 

de natuur, er is meer biodiversiteit, minder fijnstof en stikstof in de lucht en juist meer 

zuurstof. Het is koeler in de zomer, er is minder verdroging en er wordt minder energie 

verbruikt.  

Het regent in Nederland steeds harder en heviger. Het opvangen van regenwater is 

daarom belangrijk om overbelasting van het riool te voorkomen. Tuinen met veel 

groen kunnen daaraan bijdragen.  

Grijswatersysteem  
De gemeente vindt het niet rendabel om een grijswatersysteem toe te passen voor 

sanitaire voorzieningen. We doen zelf het voorstel om een grijswatersysteem toe te 

passen voor het bewateren van het groen rondom het gebouw.  

Het regenwater wordt met behulp van drainagematten gebufferd. Onder de grond 

wordt een buffertank geplaatst. Het water uit deze buffertank wordt gebruikt om in 

warme periodes het groen door middel van een beregeningsinstallatie te 

bewateren. Op de erfafscheiding wordt het groen voorzien van een 

druppelsysteem.   

Groene wand  
Een groene wand zorgt voor een levendige en natuurlijke werk- en leefomgeving, Er 

zijn veel diverse plantsoorten die gebruikt kunnen worden in een groene wand. 

Onderhoud aan de wand gaat via een automatisch irrigatiesysteem.  

Klimaatsysteem  
Er komt een TripleAqua klimaatsysteem in het gebouw. Dit systeem kan niet alleen 

verwarmen en koelen, maar kan zich tevens kenmerken aan een laag rendement 

met naar verwachting een verbruik van minder dan 20 kWh/m2/jaar samen met een 

zonnepaneelinstallatie  

Als zonnepaneelinstallatie zullen de zonnepanelen LG Solar Neon R 

365 Wp mono worden gebruikt. Door het toepassen van deze installatie kunnen we 

het beste rendement halen in samenwerking met het TripleAqua klimaatsysteem. De 

LG Solar Neon heeft maximale absorptie van licht aan de voorkant van het 

paneel en door een nieuw ontwerp minder elektriciteitsverlies aan de achterkant 

van het paneel. Door deze feiten hebben we ervoor gekozen deze installatie toe te 

passen in ons ontwerp.  
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Communicatie  
Doordat ons project nogal politiekgevoelig ligt, is er voor ons geen mogelijkheid om 

onze plannen te presenteren op korte termijn. Wel hebben we afgesproken dat ons 

team betrokken blijft in het natraject van dit project. 

Betrokkenheid binnen ons project  
Wij zijn als groep erg gedreven en hebben grote ambities. Wij willen graag ons 

enthousiasme overbrengen op anderen en dit bleef niet onopgemerkt. Docenten 

hebben ons benaderd of we gastlessen aan de lagere klassen binnen onze 

opleiding wilden geven en of we op de open dagen van Scalda wilden gaan staan. 

Deze 2 uitnodigingen hebben wij natuurlijk meteen geaccepteerd en met beide 

handen aangepakt!  

Voordat we hieraan begonnen hebben we een plan gemaakt met wat we willen 

bereiken bij elke doelgroep.  

Toekomstige leerlingen prikkelen  

Op de open dagen van het Scalda hebben we met een stand en later met een 

lokaal over circulair bouwen gestaan. Hierbij lieten we de leerlingen en hun families 

kennis maken met circulaire bouw, het effect van de huidige manier van bouwen 

op het milieu en duurzaamheid. Hierop kregen wij erg leuke reacties 

Op de open avond op 23 november hebben we aan iedereen gevraagd om op te 

schrijven wat circulair, biobased en duurzaamheid voor hen betekent. Hiervan 

hebben we geleerd dat veel mensen eigenlijk geen idee hebben wat eigenlijk echt 

onder duurzaamheid valt en dat ze vaak nog nooit van circulariteit en biobased 

hebben gehoord. Hier waren wij best van geschrokken. Daarom hebben we het op 

de open dagen op 1 en 2 februari anders aangepakt. 

Op de open dagen op 1 en 2 februari hebben we een heel lokaal gebruikt waar we 

zelfgemaakte posters hebben opgehangen om mensen meer te laten leren over de 

verschillende onderwerpen. Ook hebben we hier laten zien hoe wij deze 

onderwerpen verwerkt hebben binnen ons project. Hier kregen we verassend veel 

leuke vragen over, ook van leerlingen die al bij ons op school zaten! Daarnaast 

hebben we de leerlingen informatie flyers en groene huisjes van biologisch 

afbreekbaar plastic meegegeven. Deze huisjes hebben we terplekke gemaakt met 

de 3D printer van school. 

Wij zijn hier zo actief mee bezig geweest, omdat we het als groep heel belangrijk 

vinden dat we mensen niet alleen attent maken op het belang van circulair bouwen 

maar ook hoe je dit kunt aanpakken. Deze generatie is de toekomst dus is het 

belangrijk dat ze op de hoogte zijn van nieuwe duurzame ontwikkelingen en hier zelf 

ook mee verder gaan. 
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Laten ontdekken  

Voor de eerstejaarsleerlingen van onze opleiding werd ons gevraagd om een 

gastles te geven en een daarbij hoorde ontwerpopdracht te bedenken voor het vak 

innovatie. We wilden de klassen graag kennis laten maken met het onderwerp 

circulair bouwen. Daarvoor hebben we een presentatie gemaakt, waarmee we de 

studenten vertelden hoe slecht we eigenlijk zijn als bouw. De vervuiling, het transport, 

altijd de goedkoopste zijn en de toepassing van materialen. Dit was erg veel 

informatie en daarom zijn we begonnen met de meningen en kennis van de 

leerlingen. Door dit te doen kwamen wij en hen erachter dat ze meer wisten dan ze 

dachten. Na de presentatie konden ze kiezen uit 3 opdrachten. Het leuke hiervan 

was dat sommigen hier heel bewust mee aan de slag gingen. Sommige waren zelfs 

zo gedreven dat ze meer wilde weten over ons ontwerp en waarom we bepaalde 

keuzes gemaakt hebben. 

Bewustwording  

De tweedejaarsleerlingen van onze opleiding hadden van onze docent Nederlands 

de opdracht gekregen om een onderzoeksverslag te schrijven over een duurzaam 

onderwerp in de bouw. Veel leerling vonden dit lastig en daarom werd er aan ons 

gevraagd om een gastles te geven. Hiervoor hebben we de posters van de open 

dagen gebruikt. We hadden 2 soorten posters, een uitdaging en een oplossing. We 

hebben deze posters op een tafel midden in het lokaal gelegd en gingen over elke 

poster praten met de leerlingen. Doordat zij om de tafel heen stonden werd er heel 

actief mee gedaan. Van tevoren stelden we bij elke poster de vraag of het een 

oplossing of een probleem was en hier kwamen mooie discussies door op gang. Een 

enkeling constateerde dat bepaalde oplossingen ook problemen gaven. Zonder 

onze hulp loste een ander dat probleem weer op. Echter ontstond er toen weer een 

nieuw probleem. Dit was juist wat we wilde bereiken met deze klassen, je kunt niet 

altijd 100% duurzaam zijn. Er zullen altijd concessies moeten worden gedaan. 

Door deze voorlichtingen te geven konden wij goed zien op welke manieren je heel 

eenvoudig mensen een klein beetje anders kan laten denken. Ons doel is niet om 

mensen groengoeroes te maken maar om ze even stil te laten staan bij wat een 

kleine aanpassing in een ontwerp of in een werkproces voor gevolgen heeft op de 

natuur. 
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Ad Fundum in de pers  
Projectgroep Ad Fundum is erg actief op social media. Wij willen namelijk graag 

mensen inspireren met ons project en circulair bouwen een bekender fenomeen 

maken! Op onze Instagram en Facebookpagina posten wij over onze weg naar ons 

uiteindelijke project en ook zetten wij hier graag artikelen op over circulair bouwen. 

Er staan verschillende artikelen over ons online. Zo zijn wij op de site van SLIMCirculair 

meerdere keren vermeld en zijn wij gevraagd voor een artikel over SLIMCirculair in 

Bouwend Nederland!  

Op de excellence dag van SLIMCirculair op 23 januari wonnen wij de 

communicatiewedstrijd. Hierbij ging het erom dat je zo veel mogelijk over de dag 

deelde op social media. Dit kon door middel van Twitter, Instagram, facebook en 

LinkedIn. Hierbij hebben wij vooral gebruik gemaakt van onze Instagram en 

Facebookpagina. Ook mochten wij de Facebookpagina van het Scalda 

overnemen! Door de jury werd zowel naar de kwaliteit als de kwantiteit gekeken en 

uiteindelijk kwamen wij daar als winnaars uit! Dat we deze challenge wonnen was 

voor ons een grote verrassing! We zijn erg blij met de erkenning en de prijs.  
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Studenten Scalda ontwerpen nieuwe Multifunctioneel Centrum 

Aagtekerke  
MIDDELBURG - Studenten uit het derde jaar van de opleiding Bouwkunde van 

Scalda in Vlissingen gaan de nieuwe multifunctionele accommodatie in Aagtekerke 

ontwerpen.  

Zij doen dat in het kader van de ontwerpwedstrijd Slim Circulair.  

De gemeente Veere wil het ontwerp echt gaan gebruiken. De basisschool, het 

kinderdagverblijf, verenigingsgebouw Amicitia en de gymzaal moeten in het pand 

samenkomen.  

Slim  

Veere verwacht een slim ontwerp voor een toekomstbestendig gebouw. Het moet 

voor iedereen toegankelijk zijn en op zijn minst energieneutraal. Bovendien moet het 

op een milieuvriendelijke manier worden gebouwd. Volgens de spelregels van de 

wedstrijd Slim Circulair moeten hernieuwbare en circulaire materialen worden 

gebruikt.  

Winnaar  

In juni volgend jaar kiest een jury onder leiding van Ruud Koornstra het beste 

ontwerp. Ook is er een publieksprijs voor het meest aansprekende ontwerp.  

Datum: 13 november 2018  

Bron: Internetbode.nl  
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Scalda Vlissingen wint de CommunicatieChallenge!  
De CommunicatieChallenge werd verrassend gewonnen door studententeam Ad 

Fundum van het Scalda College in Vlissingen.  

Het Zeeuwse team ging glimmend van trots met een complete Drone terug naar 

Zeeland.  

De Landelijke Excellencedag van SLIMCirculair ‘18-’19 was een daverend succes. 

Op 23 januari kwamen studenten van MBO colleges uit heel het land in Ede samen 

om deel te nemen aan een programma gevuld met workshops, trainingen en 

experimenteerlabs.  

CommunicatieChallenge  

Het inspirerende programma was echter niet de enige uitdaging van de dag. 

SLIMCirculair had een CommunicatieChallenge geïnitieerd waarbij de 

studententeams werden uitgedaagd om zich te durven profileren. De studenten, 

met als beloning een echte ‘Drone’, deelden hun ervaringen via social media. En 

van de speciaal in het leven geroepen jury, werd een oordeel verwacht aan het 

einde van de middag.  

Social media  

Communicatie is belangrijk als je een (bouw-)transitie wil bewerkstelligen. De 

verandering van bouwmethodes bereik je niet alleen, dat doe je met zijn allen. Het is 

daarom logisch dat de studenten niet alleen met de inhoud van duurzaam bouwen 

aan de slag gaan.  

Het is belangrijk om de meerwaarde van een duurzame aanpak ook met de 

buitenwereld te kunnen delen. Daarom moesten de studenten voor de 

CommunicatieChallenge hun ervaring van de dag delen op social media.  

Hierbij moesten ze variërende communicatiemethodes benutten. Deze bestonden 

uit:  

− een teampresentatie  

− een interview met een deelnemer  

− een set foto’s met een impressie van de dag  

− een inspirerende quote  

Een evenwichtige jury kiest het winnend team  

De jury van de challenge beoordeelde – onder toeziend oog van Ecomarketeer Lars 

van Beusekom – de binnengekomen foto’s, filmpjes en quotes. Juryleden Tessa 

Krijgsman (MBO Raad), Luka Driessen (Hogeschool Rotterdam) en Rob de Vrind 

(Duurzaam MBO) hadden het niet gemakkelijk. De discussie over welk team de 

beste communicatieset had ingezonden, duurde langer dan verwacht. Dat 

betekent dat de teams dicht bij elkaar zaten.  

Volgens Lars was het maken van een selectie lastig: “De studenten hebben veel van 

hun creativiteit aangesproken om de verschillende onderdelen van de challenge 
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vorm te geven. Vooral bij de teampresentaties zijn er veel interessante filmpjes 

voorbijgekomen”.  

De winnaar: team Ad Fundum van het Scalda College  

Uiteindelijk ging het voornamelijk om drie teams: het Scalda College Vlissingen, het 

Graafschap College Doetinchem en Technova Ede. Deze teams gingen nek-aan-

nek tijdens de beoordelingen.  

Uiteindelijk viel de keuze op het Scalda die de ‘Drone’ uitgereikt kreeg.  

Datum: 28 januari 2019  

Bron: SLIMCirculair.com 

 

 

 



PROJECTGROEP AD FUNDUM 35 

 

 

Scalda ontwerpt Multifunctioneel Centrum voor gemeente Veere  
Het studententeam van het Scalda College in Vlissingen heeft maar één doel: alle 

prijzen winnen. Tot nu toe liggen ze op schema, want ze werden eerste tijdens de 

CommunicatieChallenge en wonnen daarmee een drone. Nu richten ze de pijlen 

op hun opdracht voor de gemeente Veere; ontwerp een circulair Multifunctioneel 

Centrum in de dorpskern van Aagtekerke.   

Teamcaptain Irina van den Berg is lovend over haar team: “Wij zijn derdejaars van 

de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en onze hele klas doet mee aan 

SLIMCirculair ’18-‘19. Met tien man is er heus weleens wat discussie, maar eigenlijk 

kunnen we heel goed samenwerken.”  

In het nieuwe Multifunctioneel Centrum van Aagtekerke moeten een dokterspraktijk, 

een sportzaal en een buurthuis komen. “We hadden nog niet veel ervaring met 

utiliteitsbouw”, vertelt student Richard Coehoorn. “In eerste instantie dachten we; 

wat hebben we ons op de hals gehaald? Maar we hebben nu helemaal de smaak 

te pakken door onze fijne opdrachtgever, onze mentor die ons goed begeleidt en 

door verschillende workshops van bedrijven zoals die van Douwe Leerstra van 

TopCasco over prefab houtskeletbouw. We kunnen nog niets zeggen, maar denken 

dat onze opdrachtgever positief verrast zal zijn!”   

Van den Berg: “We werken nu aan het voorlopige ontwerp, dat moet passen binnen 

het Zeeuwse landschap. Het is heel leuk om zelf onderzoek te doen naar nieuwe 

materialen en technieken. Ook als we niet winnen is het mogelijk dat de gemeente 

met ons ontwerp verdergaat. Dan kunnen we jaren later vertellen dat wij dat 

gebouw ontworpen hebben, hoe gaaf is dat!”  

Datum: maart 2019  

Bron: Bouwend Nederland 
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Scalda Helden en Heroes  
Terwijl we met een overleg bezig waren kregen we op onze teammail een leuke 

verrassing. We kregen te horen dat Projectgroep Ad Fundum genomineerd is voor 

Scalda Helden en Heroes! Dit is een programma binnen Scalda waarbij studenten 

door docenten, medestudenten of externen worden voorgedragen, omdat ze iets 

gepresteerd of een inspirerend verhaal hebben.  

Helden en Heroes  

Ze vallen je misschien niet altijd op, toch zijn ze er. Helden en Heroes, studenten met 

een bijzonder verhaal. Een verhaal van moed, lef of uithoudingsvermogen, van 

ambitie of talent. Zelf vinden ze zich heel gewoon maar eigenlijk zijn ze heel 

bijzonder. Want je moet het maar doen: durven te gaan voor je passie, uitkomen 

voor wie je bent, laten zien dat je geeft om een ander. Dat vinden wij knap. Daarom 

zet Scalda deze Helden en Heroes eens goed in het zonnetje. Zij zijn een voorbeeld 

voor ons en we hopen dat ze ook een voorbeeld kunnen zijn voor jou.  

Wat is een Held?  

In ieder college zitten ze: stille helden die ondanks tegenslag doorzetten om het 

uiterste uit zichzelf te halen. Studenten die hun kop boven het maaiveld durven uit te 

steken, maar daarbij zichzelf niet verliezen. Studenten met een verhaal van moed, 

lef, uithoudingsvermogen, of zorg voor anderen of hun omgeving.  

Wat is een Hero?  

Heroes laten zien wat vakmanschap inhoudt. Ze blinken uit in dat waarvoor ze 

worden opgeleid. Ze hebben prijzen gewonnen in vakwedstrijden zoals bijvoorbeeld 

Skills Heroes en hebben laten zien wat je kunt bereiken met passie, talent en 

doorzettingsvermogen.  

De huldiging  

Op donderdag 18 april was het de dag van de Helden en Heroes en zijn wij officieel 

gehuldigd. Voorafgaand aan de bijeenkomst, die tussen 15.00 uur en 17.30 uur 

plaatsvond op de Scalda-locatie Edisonweg 4a in Vlissingen, kwamen alle Helden en 

Heroes op locatie Scalda Podium in Middelburg samen voor een high-tea, 

klaargemaakt door de leerlingen van de koks en banketbakkers opleiding. Van 

daaruit werden we met limousines naar Vlissingen vervoerd voor een spectaculaire 

entree over de oranje loper.  

In totaal werden er 33 studenten geëerd. Hun verhalen tijdens deze bijeenkomst 

werden gedeeld onder leiding van Juvat Westendorp. We werden het podium op 

geroepen en geïnterviewd. Dit interview is terug te vinden op onze 

Facebookpagina. 
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Team Ad Fundum  
Aan het begin van het schooljaar werden Rick de Vlieger, Richard Coehoorn, Tristan 

van Sabben, Micha Lambregts, Priscilla de Jager, Bart Samijn, Irina van den Berg, Britt 

Jansen, Arjan Oostdijk en Arniek Steenpoorte door hun docenten bij elkaar gebracht 

om mee te doen aan nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair. De eerste opdracht: 

bedenk een naam! Het team kwam met de naam Ad Fundum, wat in het Latijns 

betekent ‘terug naar de bron’. Een naam die ze goed vonden passen bij het doel 

van de wedstrijd: het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, 

duurzame en circulaire ontwerp maken. In het ontwerp zoeken ze naar manieren om 

zelf terug naar de bron te gaan, zoals gebruik maken van lokale en natuurlijke 

materialen.  

Het ontwerp voor de wedstrijd mag niet zomaar een ontwerp zijn. Het moet een 

ontwerp zijn voor een echte opdracht. “Voor de Gemeente Veere mogen wij een 

circulair Multifunctioneel Centrum ontwerpen in Aagtekerke. Het centrum heeft een 

gymzaal met 1 zaal een dokterspraktijk en een buurthuis,” legt Irina van den Berg uit. 

Zij werd door het team benoemd als teamchef. Een rol die ze met verve op zich 

neemt. “De Gemeente Veere heeft toegezegd ons ontwerp zeer serieus te nemen. 

Ook als ze we niet winnen is het mogelijk dat de gemeente ons project uitvoert. Dan 

kunnen we later vertellen dat wij het gebouw hebben ontworpen, hoe gaaf is dat!” 

vervolgt Irina.  

Dat de studenten de opdracht uiterst serieus nemen blijkt. “We zijn ontzettend 

fanatiek,” vertelt Rick de Vlieger, “sommigen van ons zijn iedere dag van 9.00 tot 

17.00 op school te vinden om aan de opdracht te werken. We leren er zoveel van! 

Die kennis geven we weer terug door het geven van gastlessen over circulaire bouw 

en duurzaamheid aan leerlingen op middelbare scholen of aan studiegenoten.” Er 

worden ook geregeld gastlessen ingevlogen. Dan zoekt het team naar extra kennis 

voor het vervolg van hun ontwerp. “Op mijn stage doen ze al veel met duurzaam 

bouwen. Mijn stagebegeleider heeft ons daarom een gastles gegeven,” vertelt Rick. 

Maar de hoofdprijs van € 5000 is ook wel fijn. “Ja, dat willen wij wel winnen, ja,” 

glundert het team  

Voordat ze aan de wedstrijd meededen hadden de teamleden niet zo veel met 

duurzaamheid. Maar de wedstrijd heeft ze aan het denken gezet. Irina: “De bouw 

zorgt voor 48% van de CO2-uitstoot in Nederland. Daar schrokken wij wel van. Dat 

zegt ook iets over de ontwikkeling van de sector. Duurzaam, circulair bouwen is echt 

de toekomst.”  

De eerste prijs hebben ze in ieder geval al binnen. In december won het team de 

Communicatie Challenge. En dat terwijl zij een team zijn zonder 

communicatiestudenten. Een dag lang namen zij de social media accounts van 

Scalda over en niet zonder succes. Op 14 juni mag het team hun idee pitchen. Daar 

zien ze enorm naar uit: “Natuurlijk gaan wij winnen!”  

Scalda is trots op Team Ad Fundum. Team Ad Fundum zijn de Heroes van Scalda!  
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Bron: heldenenheroes.nl 

 

 

  



PROJECTGROEP AD FUNDUM 39 

 

 

Eindwoord 
Onze deelname aan deze wedstrijd was een geweldige belevenis. We hebben ons 

verdiept in welke bouwmethodes goed zijn voor het milieu, we hebben geleerd hoe 

je als groot team samen kan werken en hoe je het evenwicht moet zoeken zowel 

binnen de taken die je op je neemt als met betrekking tot de persoonlijkheden en 

voorkeuren van de teamleden. Ook hebben we geleerd hoe je contacten legt 

binnen het vakgebied en hoe je jezelf op de kaart kan zetten. Deze wedstrijd vraagt 

je om het uiterste uit jezelf te halen, jezelf te verbeteren en de strijd aan te gaan met 

nieuwe ideeën en methodes. Het was een super leerzaam project om aan te 

werken en we hebben er allemaal van genoten. We zijn erg trots op wat wij als team 

hebben neergezet. De sfeerimpressies (zie Bijlage 10) en maquette geven een goed 

beeld van ons project. 

Natuurlijk had ons team de nodige ups en downs, er ontstaan nu eenmaal conflicten 

als je met zoveel mensen moet samenwerken. Dit was zeker een groot leerpunt voor 

ons, want wij zijn het gewend om alles alleen te doen. Het is belangrijk om elkaar te 

leren respecteren en dingen vanuit een ander zijn standpunt te doen. Wij denken 

daar zeker in gegroeid te zijn met dank aan dit project.  

 

Onze dank gaat uit naar: 

− Al onze Scalda docenten met in het bijzonder Bram Wattel 

− Het Scalda 

− TopCasco 

− Gemeente Veere 

− Scalda Helden en Heroes 

− Ro&Ad architecten 

− Logus Vlissingen 

− Tanja Nolten 

− De SLIMCirculair organisatie 

Bedankt voor alles wat we van jullie hebben mogen leren, jullie hulp en de 

ontzettende hoeveelheid support die wij hebben gehad!  

We willen ook iedereen bedanken die ons heeft gesteund tijdens dit project. Zonder 

jullie hadden we het nooit gekund! 

 

 

 

 

Disclaimer: Het programma van eisen is enkel en alleen opgesteld voor SLIMCirculair, 

ontwerp/bouwwedstrijd voor studententeams en staat nog niet vastgesteld.  
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Bronvermelding 

Gastlessen 
− http://www.topcasco.nl/ 

− https://www.ro-ad.org/ 

− https://www.logus.nl/logus-vlissingen/ 

Innovatie  
− Webeasy  

o https://www.webeasy.nl/   

− TripleAqua  

o http://www.tripleaqua.com/nl/  

o https://tripleaqua-licensing.com/  

o http://www.nederlandmvo.nl/duurzaamheid/natuurlijke-warmtepomp-

regelt-binnenklimaat-op-duurzame-wijze  

o https://www.ecr-belgium.be/be/pageid/news-item-triple-aqua  

o http://www.coolmark.nl/nl/page/productinfo/klimaattechniek/tripleaq

ua  

o http://www.coolmark.nl/nl/page/nieuws/actuele-

nieuwsberichten/praktijkcase-hoe-gemeente-veere-75-energie-

bespaart-met-triple-aqua  

o https://www.installatieprofs.nl/nieuws/verwarming/overige-

verwarming/markt-reageert-enthousiast-op-tripleaqua-klimaatsysteem  

− Zonnepanelen  

o https://www.lg.com/nl/business/neon-r  

− Legionella-preventie  

o https://www.pb-international.com/nl/aquamobile/  

− Luchtbehandelingssysteem  

o https://www.carrier.nl/~/media/Product_pdfs/36-serie/01-

COMmercieel/Hybrid%20Beam%20Catblad.ashx   

− Kranen  

o http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/396/waterbesparende-kranen/  

− Urinoirs  

o http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/650/waterloze-urinoirs-in-sanitair-

met-veel-bezoekers/  

o https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/waterloze-

urinoirs.html?IDC=7485  

o https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=b

bri-contact&pag=Contact28&art=433&lang=nl  

− Toiletten  

o http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/401/waterbesparende-

toiletreservoirs/  

o https://www.grohe.nl/nl_nl/badkamer/waterbesparende-

innovaties/wc-systemen.html  

− Douches   

o https://www.acqua-systems.com/system/  
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− Elektra  

o https://www.attema.com/nl_NL/nieuws/thema/100-stekerbaar-

installeren/  

o https://isolectra.nl/specialisme/100-stekerbaar  

o https://www.eleqtron.nl/producten/qneqt/stekerbaar-installeren/  

− Ringleiding  

o https://www.rjaudiovisueel.nl/expertise/geluidsinstallaties/ringleiding  

− Biljarttafels 

o https://www.segeren.nl/billevator/schermafdruk-van-2015-09-09-

142535/ 

− Energiespiegel  

o https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/46855885/596445-1.pdf  

o https://www.duurzaammbo.nl/pv-modules/pv-de-installatie  

Natuurinclusief  
− Stichting Zeeuws Landschap 

− https://www.vogelbescherming.nl  

− https://bijenhotelkopen.nl/  

Persberichten 
− https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/272210/studenten-

scalda-ontwerpen-nieuwe-Multifunctioneel-Centrum-aagtekerke-  

− https://www.slimcirculair.com/winnaar-van-de-communicatie-challenge/  

− https://knooppunttechniek.nl/challenge-slim-circulair-van-start/  

− https://www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=16460352   

− http://www.heldenenheroes.nl/onze-helden-en-heroes/team-ad-fundum   

− https://www.slimcirculair.com/event/kick-off-scalda-vlissingen/   

− https://www.slimcirculair.com/scalda-vlissingen/   
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1. Inleiding  
 

Aanleiding en vraagstelling 

De gemeenteraad van Veere heeft in december 2016 het document “Maatschappelijk 

vastgoed 2025, beleid en uitvoeringsagenda” vastgesteld. Tot 2025 zal de gemeente Veere 

investeren in renovatie en nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, 

dorpshuizen en gymzalen. We zijn in 2017 het ontwikkelproces gestart in de kernen 

Oostkapelle, Westkapelle, Serooskerke en Aagtekerke. 

 

Visie en Ambitie  

De gemeente Veere en de gebruikers hebben de gezamenlijke ambitie om van MFA 

Aagtekerke een centrale ontmoetingsplaats van het dorp te maken. De ontmoeting tussen 

mensen en de combinatie met het uitvoeren van (gezamenlijke) activiteiten dragen bij aan 

de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpskern Aagtekerke. 

 

Visie op de Samenwerking 

Een aantal belangrijke functies, verenigingen en activiteiten in Aagtekerke moet in de 

toekomst behouden blijven. Er is behoefte aan goede en duurzame faciliteiten om ruimte te 

geven aan activiteiten in het dorp die de sociale samenhang, en daarmee de leefbaarheid in 

het dorp, in de toekomst ten goede komen. Samenwerking onder één dak zoals in deze 

voorziening in Aagtekerke, leidt vaak tot een aantal voordelen.  

Deze voordelen zijn divers van aard: 

 De gebruikers van de voorzieningen kunnen meer bieden dan de organisaties 

afzonderlijk kunnen doen; 

 Het delen van ruimten kan het mogelijk maken om ruimten ter beschikking te krijgen 

of voorzieningen te bieden, die anders niet te realiseren zijn en een 

hogere kwaliteit bieden; 

 Gezamenlijk gebruik van ruimten biedt meer flexibiliteit, zodat afhankelijk 

van de behoefte, bijvoorbeeld bij groei of krimp van een organisatie, 

afspraken gemaakt kunnen worden. 

We onderscheiden twee vormen van samenwerking: 

 Inhoudelijke samenwerking: het gezamenlijk organiseren van activiteiten 

(in de breedste zin van het woord); 

 Fysieke samenwerking: het gezamenlijk gebruiken van ruimten. 

 

Doel van dit programma van eisen 

De doelstelling van het programma van eisen (PvE) is om de functionele, ruimtelijke en 

kwalitatieve uitgangspunten te beschrijven voor de nieuwe huisvesting van het dorpshuis en 

gymzaal te Aagtekerke. Het programma van eisen is het document op basis waarvan het 

ontwerp gemaakt moet worden. Het programma van eisen is ook het toetsingsinstrument 

van het ontwerp.  

 

Opdrachten aan adviseur(s), aannemer(s) en onderaannemer(s) worden verstrekt onder 

voorwaarde dat deze partijen garantie afgeven dat de gerealiseerde nieuwbouw voldoet aan 

de beschreven prestaties. 

 

Totstandkoming programma van eisen  

Dit programma van eisen is tot stand gekomen door gesprekken met de inwoners, 

gebruikersgroepen en dorpsraad, ambtelijk/bestuurlijk opdrachtgever(s), betrokken 

(beleids)afdelingen van de gemeente, technisch beheerders, de huidige en mogelijk 

toekomstige exploitant van de huidige accommodaties.  
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De technische hoofdstukken zijn opgesteld met onze adviseurs: 

Installatieadviseur E/W  De heer F. de Kort Delmeco Raadgevend 

ingenieursbureau  

FdeKort@delmeco.nl   0113-270484 

Kostendeskundige  BBN 

      

 

Stedenbouwkundige  Kees Stegenga van Werkplaats voor Stedenbouw 

    Stegenga@werkplaats-stedenbouw.nl 013-5812896 

 

Constructeur    nader te bepalen 

 

Leeswijzer 

Dit programma van eisen beschrijft achtereenvolgens: 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de te huisvesten organisatie en/of gebruikers van het gebouw. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft de randvoorwaarden voor de voorziening o.a. op het gebied 

van duurzaamheid, onderhoud, multifunctionaliteit. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft de functionele processen en/of activiteiten die het nieuwe 

gebouw moet faciliteren en ondersteunen. Hier worden ook de uitgangspunten voor 

de samenwerkingsconcepten in de voorziening omschreven, met het oog op het 

gewenste multifunctionele gebruik en de gezamenlijke rollen en 

verantwoordelijkheden voor het beheer en de exploitatie. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft de functionele eisen van de ruimten. Hier worden functies aan 

de ruimten gekoppeld, waarbij multifunctionaliteit erg belangrijk is. Het kan van 

belang zijn aan te geven welke functie prevaleert boven de andere. Het is van belang 

of in een functionele ruimte de kwaliteit van spraak belangrijker is dan muziek, want 

dit heeft gevolgen voor de toe te passen akoestiek.  

 Hoofdstuk 6 beschrijft de kwantitatieve ruimtelijke eisen. Hier wordt de ruimtelijke 

behoefte voor de nieuwe voorziening per ruimte beschreven. Het is belangrijk goed 

aan te geven waarop deze ruimtelijke behoeften gebaseerd zijn.  

 Hoofdstuk 7: Toegankelijkheid. 

 In dit hoofdstuk wordt omschreven welke gebouwdelen voor wie toegankelijk zijn. 

Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende functionaliteiten, verkeersstromen 

en de entree(s). Ook de eisen aan de toegankelijkheid voor minder validen wordt 

beschreven (uitgangspunt VN-verdrag).  
 

In de daarop volgende hoofdstukken worden de bouwkundige en technische eisen voor de 

nieuwe voorziening omschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:FdeKort@delmeco.nl
mailto:Stegenga@werkplaats-stedenbouw.nl
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2. Organisatie en gebruikers 
 

Organisatie  

De organisatie is nog niet bekend. De dorpsraad en belanghebbenden hebben aangegeven 

een bijdrage te willen leveren. Om partijdige verhuur/gebruik te voorkomen wil men de 

planning bij de gemeente houden. Wellicht dat een stichting een uitkomst biedt. De 

organisatie wordt in overleg tussen gebruikers en Welzijn Veere verder vormgegeven. 

 

Gebruikers  

De gymzaal wordt voornamelijk gebruikt door de Jhr. W.Versluijsschool en de SVA 

(Sportvereniging Aagtekerke). Arduin en de Mensendieck oefentherapeut maken momenteel 

ook gebruik van de locatie evenals in de winterdagen de motorcross club. Het buurthuis 

wordt wekelijks gebruikt door de ouderensoos / koersbal en voornamelijk incidenteel door 

de oranje vereniging en zomerbingo (6 weken). 

 

Doel van het gebouw  

Met de realisatie van deze voorziening wil gemeente Veere op een duurzame, 

toekomstbestendige manier de functies bewegen/sport, cultuur/welzijn en ontmoeten 

huisvesten. Het gebouw moet daarbij de primaire processen van de beoogde gebruikers 

optimaal ondersteunen. Het gebouw dient door zijn multifunctionaliteit de samenwerking 

tussen partijen te intensiveren. 

Door een gecombineerd gebouw worden de duurzame instandhouding van deze functies en 

flexibiliteit beter vormgegeven. Dit nieuwe gebouw vervangt enkele bestaande losstaande 

gebouwen die dienen te worden gesloopt. 

 

3. Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 

Algemeen 

Bij het ontwerp en de realisatie van het gebouw dient het principe van  

Total Cost of Ownership (TCO) te worden gehanteerd. De opgave is een optimalisatie te 

vinden tussen de kosten voor realisatie, energieverbruik, onderhoud- en beheer. 

 

Bruto/netto verhouding 

De bruto/netto verhouding definieert de verhouding tussen de 

netto oppervlakte en de bruto vloeroppervlakte. Een te lage bruto/netto verhouding kan 

problemen opleveren in termen van de ervaren ruimte in het gebouw (gebouw is ‘te vol’), 

beperkte flexibiliteit of bijvoorbeeld onrust door onvoldoende scheiding tussen 

verkeersruimte en verblijfsruimte. Een te hoge bruto/netto verhouding levert een beperking 

op in de functionaliteit van het gebouw.  

 

Duurzaamheid 

Onze gemeente heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. In het 

duurzaamheidsbeleid 2017 – 2020, staat de ambitie dat nieuwbouw projecten 

energieneutraal moeten zijn. Bij nieuwbouw en aanpassing van een bestaand gebouw moet 

dit als uitgangspunt meegenomen worden. Met name de routes 5 (duurzame gemeentelijke 

organisatie), 8 (energie neutraal en 10 (circulaire economie) krijgen in dit PvE aandacht. 

 

Wij willen mensen inspireren om ook hun verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen. De 

bouw van nieuw maatschappelijk vastgoed vervult een voorbeeldrol.  
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De maatregelen moeten zichtbaar zijn, maar ook zeker realistisch. Duurzaamheid uit zich 

ook in kwaliteiten als onderhoudsarm, flexibiliteit in zowel huidig als toekomstig gebruik en 

comfort. 

 

Wij hechten veel waarde aan Duurzaam Bouwen. Denk aan duurzaam materiaalgebruik, 

reductie van het gebruik van energie en water, beperken van afvalstromen, comfort en 

zuiverheid van lucht. Om in de toekomst een nog hoger ambitieniveau te kunnen halen, is 

het nodig om hier nu al aandacht aan te besteden in dit PvE. Zo zijn er misschien al 

voorzieningen mogelijk om later rendabele nieuwe technieken te kunnen gebruiken 

 

Energieverbruik 

Het energieverbruik van de nieuwe huisvesting wordt getoetst aan de GPR Gebouwen 

(voorheen Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen). Voor het nieuwe maatschappelijke vastgoed 

streven we naar energieneutraliteit.  

De gemiddelde GPR score dient minimaal 8 te zijn. Voor het onderdeel energie is het 

uitgangspunt minimaal 10. 

Voorts dient een scenario te worden uitgewerkt met “0-op de meter”. Het gebruik van 

efficiënte installaties en de juiste materialen moet daarbij helpen. Een belangrijk 

uitgangspunt is dat geen gas en/of andere fossiele brandstoffen worden gebruikt. De 

motieven om aandacht te hebben voor duurzaam bouwen worden niet alleen ingegeven 

doordat het onderdeel is van wet- en regelgeving. Duurzaam bouwen gaat verder: het 

gebouw dient een prettig verblijfsklimaat en een goede gebruikskwaliteit te hebben. Voorts 

is het van belang dat duurzaamheid zichtbaar is, zodat de duurzame ingrepen tevens een 

educatieve functie hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het zichtbaar plaatsen van 

verbruiksmeters. 

 

Onderhoud en reiniging 

Omdat het uitgangspunt TCO (Total Cost of Ownership) wordt gehanteerd wordt expliciet 

aandacht gevraagd voor onderhoud en reiniging. Bij het ontwerp, de detaillering en de 

toegepaste materialen moet extra aandacht besteed worden aan het onderhoudsaspect. Het 

exterieur en het interieur moeten vandaalbestendig, onderhoudsarm en eenvoudig te 

reinigen te zijn. 

 

Bij het ontwerp dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van onderhoudsarme, 

duurzame, milieuvriendelijke en molestbestendige materialen. Dit om het technische 

onderhoud en het schoonmaak onderhoud zo minimaal mogelijk te houden. 

 

Ruimtelijke Inpassing en beeldkwaliteit 

Een goede stedenbouwkundige en architectonische inpassing van deze voorziening op deze 

locatie vraagt om meerdere redenen bijzondere aandacht: 

 Ten opzichte van de omringende woningbouw is dit gebouw in schaal, maat en 

korrelgrootte een relatief groot gebouw.  

 De esthetische uitgangspunten en verschijningsvorm van het gebouw dient goed in 

de omgeving worden te worden ingepast. 

 De nieuwe MFA kan op de huidige locatie van de Tweesprong en dorpshuis Amicitia 

ingepast worden.  

 De vrijkomende ruimte van de bestaande gymzaal en basisschool De Springplank 

wordt deels ingevuld met parkeervoorzieningen en deels gereserveerd voor 

toekomstige woningbouw. 

 De aansluiting op de Schoolstraat en de Agathastraat zijn beiden belangrijke 

beeldbepalende zijden van het gebouw. 



 

190410 PvE Aagtekerke 
9 

 Parkeren en de standplaats van de bibliobus moeten zorgvuldig vormgegeven 

worden. 

 

Multifunctioneel gebruik 

Om de ruimtebehoefte en daarmee kosten en milieubelasting zo klein mogelijk te houden is 

multifunctioneel ruimtegebruik een nadrukkelijk streven. Niet alle activiteiten zijn in alle 

ruimten uit te voeren. Het kan zijn dat de inrichting van bepaalde ruimten niet volledig of 

optimaal geschikt is door de aard van de vloer- wand- en plafondafwerking waardoor kans 

bestaat op beschadiging. Het kan daarnaast zo zijn dat bepaalde ruimten zich niet optimaal 

lenen voor bepaalde activiteiten door bijvoorbeeld akoestiek of geluidsisolatie. Per ruimte 

dient helder in kaart te worden gebracht waar die wel/niet voor geschikt is. 

Algemeen: 

 Over het algemeen zijn verenigingen/instellingen bereid tot samenwerking en het 

delen van ruimte. 

 Vanuit de werkgroep is een kleinere sub-werkgroep beheer, exploitatie en inrichting 

(BEI) opgericht die onder leiding van Welzijn Veere onderzoeken welke vorm het 

beste aansluit. 

 Vanuit de brede werkgroep MFA Aagtekerke is een sub-werkgroep PvE, Ontwerp en 

Bouw (POB) opgericht die adviseert hoe het gebouw vormgegeven wordt. 

 

 

Logistiek kwaliteit 

Logistieke kwaliteit heeft te maken met de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het 

gebouw. Om het gebouw goed werkbaar te maken, dient het gebouw te beschikken over een 

duidelijk structuur die overzicht biedt. De verkeersruimte dient een bepaalde capaciteit te 

hebben om de pieken op te kunnen vangen. Het gebouw dient een heldere logistiek 

structuur te hebben, zodat alle gebruikers en bezoekers eenvoudig hun weg kunnen vinden. 

Hierbij hoort ook een heldere bewegwijzering en overzichtelijke naamborden. 

 

Flexibiliteit 

De behoeftes van gebruikers veranderen continu door ontwikkelingen in de maatschappij, en 

nieuwe inzichten. Daarnaast is de mogelijkheid reëel dat ook het aantal en type gebruikers 

naar de toekomst gaat veranderen. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen 

verandering voor korte termijn en verandering voor de lange termijn. Verandering voor 

korte termijn is veelal een aanpassing in decoratie en verschuiving van meubilair voor 

verandering in werkvormen en sfeer. Verandering op lange termijn gaat over de functionele 

veranderingen. Dit heeft gevolgen voor de fysieke ruimtelijke omgeving. Een gebouw kan 

daarin meebewegen wanneer het een heldere vaste structuur heeft waarbinnen verandering 

mogelijk is. Dit noemen ze ook wel het ontkoppelen van de componenten, bouwdelen. 

Bijvoorbeeld kan dit door een hoofddraagstructuur van kolommen waartussen binnenwanden 

te verplaatsen zijn. Een extra aandachtspunt hierbij is een flexibel plan voor de leidingen 

voor o.a. elektra en water, zodat deze eenvoudig aangepast kunnen worden aan de 

vernieuwde functionele inrichting. 

 

Wet- en regelgeving 

Vigerende wet- en regelgeving is van toepassing o.a.: 

 Wet op de Ruimtelijke Ordening 

 Wet Geluidhinder 

 Verdrag rechten voor de mens (aanpassingen voor mensen met een beperking) 

 WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
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4. Processen en activiteiten 
 

Welke processen en activiteiten moet het gebouw faciliteren? Welke kunnen wel/niet 

gelijktijdig? Wat is bouwfysisch, akoestisch belangrijk? Denk aan spraak versus muziek. 

 

5. Functionele eisen per ruimte 
 

Entrees & garderobe 

De hoofdentree dient open te zijn, toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelgebruikers, 

uitnodigend en herkenbaar. Ook dient er een tochtsluis aanwezig te zijn met inloopmat. De 

garderobe is bij voorkeur in de nabijheid van de entree. 

 

Gymzaal 

De gymzaal krijgt een netto vloeroppervlakte van 22 x 14 = 308 m2 conform het advies 

KVLO, uitloopruimte, veiligheid, grotere school-groepen. 

De gymzaal dient een vrije hoogte te hebben van 5,5 meter.   

De gymzaal dient ten aanzien van vloer- en wandafwerking en inrichting te voldoen aan de 

eisen van NOC*NSF. De gymzaal wordt vanuit de MFA ontsloten maar krijgt daarnaast een 

eigen entree. In de gymzaal wordt een klap podium aangebracht 

(http://www.vgmnederland.nl/Klappodium.html). De hoogte van het podium moet gelijk zijn 

aan de hoogte van de mobiele podium elementen. De vloerafwerking moet geschikt zijn voor 

gebruik als evenementenzaal (met stoelen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Toestellenberging 

Direct grenzend aan de gymzaal wordt de toestellenberging van totaal 30 m2 gesitueerd 

waar alle sportmaterialen opgeborgen die voor algemeen gebruik zijn bestemd. De 

materialen van SVA en de mat voor koersbal worden hierin ook opgeborgen, echter zijn deze 

niet voor algemeen gebruik. De berging wordt gesitueerd aan de kort/lange zijde met een 

opening naar de zaal van tenminste 8.00 x 2.50m (b x h) of 2 openingen van 4.00x2.50m 

(bxh). 

In de berging dienen enkele afsluitbare kasten/ruimten gerealiseerd te worden voor het 

opslaan van de materialen van de diverse gebruikers zoals de Soos en SVA. 

 

Docentkamer 

Er is geen aparte docentkamer opgenomen. De EHBO wordt voorzien in de behandelkamer 

en een kleine eerste hulpbox komt in de algemeen toegankelijke ruimte.  

 

Kleed- en doucheruimte 

Bij de gymzaal dienen minimaal 2 kleedruimtes met elk een doucheruimte te worden 

gerealiseerd. Directe inkijk in was- en kleedruimte dient voorkomen te worden. Afmeting 

kleedruimten 2x20 m2 en doucheruimte 2x 10m2. 

 

Toiletten 

Er dienen 4 toiletten te worden gerealiseerd die grenzen aan de kleedruimten. Deze toiletten 

situeren nabij de foyer / vergaderzalen.  

De toiletten moeten ook gebruikt kunnen worden vanuit de foyer / vergaderzalen. 

Een apart Gehandicaptentoilet (MIVA) 

Het gehandicaptentoilet moet bij voorkeur zo centraal mogelijk worden 

gesitueerd in het gebouw en moet goed bereikbaar zijn (extra 

http://www.vgmnederland.nl/Klappodium.html
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manoeuvreerruimte voor de toilettoegang). De netto-afmetingen bedragen 

minimaal 1.80 x 2.20m. Het gehandicaptentoilet dient verder uitgevoerd te 

worden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit en van het “Handboek voor 

Toegankelijkheid”, laatste uitgave. 

• Er moet in de ruimte een draaicirkel van 1.500mm mogelijk zijn; 

• De doorgangen mogen niet smaller dan 900mm zijn; 

• De deur draait niet de toiletruimte in. 

 

Sanitair algemeen 

De sanitaire ruimten dienen voorzien te worden van een naadloze en 

vloeistofdichte vloerafwerking, die niet te glad mag zijn. De toiletruimten dienen een frisse, 

heldere en hygiënische indruk te maken en moeten zodanig zijn ingericht dat de ruimten 

efficiënt zijn schoon te houden. Het toe te passen sanitair moet degelijk en molestbestendig 

zijn. Vanwege het schoonmaken van de vloeren en wanden dienen wandclosets vrij hangend 

te zijn met ingebouwde reservoirs. Tevens is handwasvoorziening op de juiste hoogte 

aanwezig. 

 

Foyer / huiskamer  

Doel van deze voorziening is het aanbieden van faciliteiten aan het lokale verenigingsleven 

voor welzijn en cultuur. De beoogde ruimten van het verenigingsgebouw dienen o.a. voor 

ontmoeting, feest (35-75 pers.), bingo (ca 150 pers.), dorpsraadvergadering (ca 100 pers), 

biljarten, toneel, muziek, dans en kunst. De ruimte moet daarvoor een gezellige, eigentijdse 

en informele uitstraling hebben. Er komen 2 biljartfaciliteiten. In de foyer een plek voor een 

koelkast en koffieautomaat opnemen (kleine pantry met wastafeltje?). De ruimte moet van 

goede akoestische kwaliteit zijn en voorzien van de benodigde geluids- en 

verlichtingsinstallaties.  

Deze ruimte is voorzien van een vlakke vloer en van meubilair dat eenvoudig 

opgeborgen kan worden. De ruimte wordt voorzien van een bergruimte van ca 16m2 waar 

kunnen tafel en stoelen worden opgeborgen.  

Verder heeft de ruimte de mogelijkheid tot projecteren en verduisteren tot het niveau dat 

presentaties op een scherm zichtbaar zijn. Deze ruimte dient te kunnen worden voorzien van 

een mobiel podium. In deze foyer/huiskamer is ook de bar gesitueerd met samenhangende 

services zoals horeca & catering. Ook is het, indien gewenst, mogelijk om de foyer / 

huiskamer te koppelen met de sportzaal zodat er meer ruimte beschikbaar is voor vieringen 

en bijeenkomsten. Aangrenzend aan de foyer een terras voorzien met openslaande deuren 

(of schuifdeur) vanuit de foyer naar het terras. Afmeting foyer 70 m2. 

 

Behandelkamer met aangrenzende spreekkamer 

Er dient een behandel / spreekkamer te worden gerealiseerd die wisselend kan worden 

gebruikt door de huisarts, prikpost, mensendieck. In een hoek van dit vertrek dient een 

wastafel met kastmeubel en spiegel te worden gemaakt met warm-koud water aansluiting. 

Afmeting spreekkamer 18 m2 en onderzoekskamer 10 m2. Voor Buurtzorg / Welzijn Veere 

wordt een spreekkamer van 12 m2 opgenomen. 

Voorraadkast buurtzorg 

Toegankelijk vanuit de centrale hal moet een voorraadkast voor Buurtzorg (verband 

/verpleegmiddelen) worden gerealiseerd. 

 

Vergaderruimten 

Er dient 1 vergaderruimte te worden gerealiseerd van 50 m2.   

Deze ruimten moeten eenvoudig te kunnen worden verduisterd voor presentatie doeleinden. 

Bij situering tegen de foyer / huiskamer kunnen deze ruimten worden  

samengevoegd tot één grote ruimte.  
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Keuken 

De keuken dient voorzien te worden van een aanrechtblad (spoelbak- en 

mengkraan) en onder- en bovenkastjes. De inbouwapparatuur bestaat minimaal uit een 

vierpits kookplaat, een combimagnetron, een professionele koel-/vriescombinatie en een 

afwasmachine. Er dienen (eenvoudige) maaltijden voor een groep va ca 20 inwoners bereid 

te kunnen worden. Direct gekoppeld aan de keuken is een voorraadkast/berging. De keuken 

is verbonden met de open bar en daarmee met de foyer. De bar / keuken moet volledig 

afsluitbaar zijn (deuren/rolluik/mobiele wand?). Afmeting 12 m2. Voor de keukeninrichting 

wordt een stelpost opgenomen. 

 

Berging bij keuken 

Nabij de keuken moet een afsluitbare berging voor opslag van keukengerei, voorraad en 

droge voedingsmiddelen (5 m2) geplaatst worden. Deze kast te voorzien van verlichting en 

een dubbele geaarde wandcontactdoos. 

 

Bergingen 

Voor de gebruikers dienen 3 stuks bergingen (ca 2 m2 per stuk) te worden gerealiseerd voor 

de gebruikers activiteitencommissie, oranjevereniging en soos. Deze kasten mogen ook 

verwerkt worden in wanden of inrichtingselementen (apothekerskast idee). 

Deze kasten te voorzien van verlichting of voldoende lichtinschijning. 

 

Voorraadkast 

Op verschillende plaatsen in het gebouw dient 1 voorraadkast te worden gerealiseerd van 3 

m2. Deze kast te voorzien van verlichting. 

 

Schoonmaakkast/werkkast 

De schoonmaakkast dient een toegang te hebben vanuit de sportzaal in verband  

met de schrobzuig-machine. Deze kast moet tenminste voorzien zijn van een 

uitstortgootsteen, warm en koud water aansluiting, emmerrek, zwenkkraan en een dubbele 

geaarde wandcontactdoos. Let bij het ontwerp en inrichting van de werkkast op een 

functionaliteit en toegankelijkheid met name voor de schoonmaakkar. Breedte/lengte 

verhouding verdient aandacht. Tevens is er ruimte voor een kleine voorraad 

schoonmaakartikelen en een schoonmaakkar en schrobzuigmachine (ca 6 m²). 

 

Technische ruimte 

De technische ruimte is een afgesloten ruimte waar de technische installaties en 

andere gebouwinstallaties zijn geplaatst, bereikbaar en regelbaar zijn. 

 

Container/afvalberging  

Een inpandige ruimte gesitueerd aan de buitengevel met eigen toegangsdeur 

verdient de voorkeur. De containers kunnen zo door de vuilophaaldienst met een eigen 

sleutel zonder tussenkomst van de medewerkers worden geleegd. Een dergelijke ruimte 

dient te worden voorzien van een vloeistofdichte vloer met afvoerput en separate afzuiging. 

De doorgang moet voldoende groot zijn om containers doorgang te geven en moet 

drempelloos te zijn. Naast reguliere afvalverzameling dient rekening te worden gehouden 

met inzameling van papier, plastic. Wellicht ondergrondse oplossing en vervalt deze. 
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6. Kwantitatieve eisen per ruimte  
 

De ruimten zoals beschreven in dit functioneel programma van eisen dient ten aanzien van 

de afmetingen te voldoen aan het geen is omschreven in het ruimtelijk programma van 

eisen.  

 

7. Toegankelijkheid 
 

Algemeen 

In aansluiting op de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap is op 28 maart 2017 het implementatieplan van dit VN Verdrag aangeboden aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer. 

Inmiddels is het bij wet geregeld dat openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor 

iedereen, en dus ook voor mensen met een handicap of beperking.  

Het gaat hierbij om o.a. mensen met een mobiele, visuele en auditieve beperking. Hiervoor 

dienen voorzieningen te worden getroffen zoals MIVA toilet, ringleiding, maar denk ook aan 

WIFI voor algemeen gebruik. 

 

Toegangscontrole 

Het gebouw bestaat uit verschillende ruimten en functies. Deze ruimten zullen op 

verschillende momenten, overdag, ’s avonds en weekends, door verschillende gebruikers 

worden gebruikt. Hier is een systeem van toegangscontrole voor nodig. 

 Dit systeem kan en dient gekoppeld te kunnen worden aan het reserveringsprogramma. 

 Het gebouw dient voorzien te zijn van een gebouwbeheersysteem (GBS) dat middels 

open bus systeem kan communiceren met andere programma’s waarin (minimaal) de 

volgende functionaliteit opgenomen is: 

 Aansturing van de toegang tot het gebouw vanuit de verhuurplanning van de 

gemeente Veere, zowel voor de vaste als de incidentele verhuur.  

 De verhuur van accommodaties wordt georganiseerd via de programmatuur van  het 

reserveringsprogramma. Het GBS dient te kunnen communiceren met dit programma. 

 Toegang tot het gebouw met tag en daarnaast met QR-code via smartphone. 

 Aan en uitschakelen van het inbraakalarm eveneens tag en QR-code. 

 Toegang tot verschillende gebieden en/of ruimten in het gebouw dient toegewezen te 

kunnen worden aan verschillende gebruikersgroepen tijdens verschillende gebruikstijden. 

 Bediening van de gebouwinstallaties (verwarming, verlichting, ventilatie, koeling, 

beveiliging, regelinstallaties) moet mogelijk zijn via de verhuurplanning en daarnaast 

vanaf kantoor gemeente of beheerder in te loggen in het systeem. 

 Het GBS dient web-based te zijn. De programmering moet op afstand in te regelen zijn. 
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8. Bouwfysische eisen 
 

In te vullen door bouwfysisch adviseur! Nog te selecteren 

 

Hier wordt technisch beschreven hoe het functionele uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 

gerealiseerd kan worden. Prestatie-eisen stellen aan isolatie, energie, akoestiek, warmen, 

koelen, luchtkwaliteit/CO2 enz. 

 

9. Bouwkundige eisen 
 

Eisen die aan de flexibiliteit worden gesteld staat gedeeltelijk ook omschreven onder de 

paragraaf “flexibiliteit” onder hoofdstuk 3. Het gebouw dient een heldere vaste constructieve 

structuur te hebben waarbinnen verandering mogelijk is. Het ontwerp dient opgezet te 

worden met een hoofddraagstructuur van kolommen met daartussen verplaatsbare 

binnenwanden. Een extra aandachtspunt hierbij is een flexibel plan voor de leidingen voor 

o.a. elektra en water, zodat deze eenvoudig aangepast kunnen worden aan de vernieuwde 

functionele indeling. De eisen die worden gesteld aan de vloerbelastingen dienen passend te 

zijn bij het beoogde gebruik en de omschreven functies. In het ontwerp dienen 

mogelijkheden te worden aangeven waaruit blijkt dat deze flexibiliteit van het gebouw is 

gewaarborgd. 

 

De technische eisen en kwaliteiten die gesteld worden aan constructies, benodigde 

vloerbelastingen, wanden en sparingen enz. Bij dit hoofdstuk dient ook aangegeven te 

worden hoe de flexibiliteit in/van het gebouw gewaarborgd wordt, zodat in de toekomst 

eenvoudiger van functie kan worden veranderd. 
 

10. Werktuigbouwkundige installaties 
 

Normen en voorschriften 

De in de UAV 2012 bedoelde op het werk betrekking hebbende normbladen en voorschriften, 

waaronder wordt verstaan die normbladen en voorschriften met hun aanvullingen die met 

NEN, NEN-EN, NEN-EU, NEN-ISO en N met nummer en titel zoals gepubliceerd in de NNI 

catalogus zoals gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut, voor zover daarvan 

in het PvE niet is afgeweken. 

 

Deze normen en voorschriften worden niet specifiek omschreven. 

De installateur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van berekeningen en tekenwerk. Deze 

moeten voldoen aan de hiervoor geldende normen en voorschriften. De installateur is 

verantwoordelijk voor het opstellen van definitieve uitvoeringsberekeningen. 

 

Algemeen 

Zoals al eerder in dit document vermeld heeft de gemeente Veere een grote ambitie op het 

gebied van duurzaamheid. Om de gevraagde EPC van 0,0 te behalen dienen er naast het 

gebruik van energiezuinige installatie dan ook eisen gesteld te worden aan de bouwwijze en 

aan gebruik. In de komende hoofdstukken zullen de randvoorwaardes gesteld worden 

waaraan de installaties moeten voldoen en adviezen gegeven worden voor de bouwwijze. De 

bouwfysisch adviseur zal nog input moeten leveren over de te nemen maatregelen om de 

ambities te behalen. 
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Bouwwijze advies 

Om de warmtetransmissie en infiltratie tot een minimum te beperken dient het gebouw zo 

compact mogelijk te worden gebouwd waarbij de oppervlakte van de buitenschil bepalend 

zal zijn voor de energiebehoefte van het gebouw. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan 

het centraal opstellen van de gymzaal waaromheen de overige ruimtes worden gesitueerd.  

Grote raampartijen zorgen voor daglicht toetreding maar ook voor extra warmteverlies en 

koellast. Deze dienen dan ook tot een minimum beperkt te worden. Om voldoende daglicht 

toe te laten treden kan er ook gedacht worden aan (dimbare) solartubes voor ruimtes die 

niet aan de buitenschil worden gepositioneerd. 

 

Uitgangspunten  

Met betrekking tot de werktuigkundige installaties gelden de volgende uitgangspunten:  

 Toegepaste installaties dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoud;  

 Er dient zo min mogelijk diversiteit in installaties te worden toegepast; 

 Installaties dienen ‘samen te werken’ en elkaar niet ‘tegen te werken’;  

 Er dient gezocht te worden naar een optimaal evenwicht tussen investeringskosten, 

exploitatiekosten en milieubelasting;  

 Er dient voldaan te worden aan de bouwfysische eigenschappen zoals in dit document 

beschreven; 

 Uitvoering conform voorwaarden nutsbedrijven, keuringsinstituten, overheid en 

dergelijke; 

 Ontwerpen op basis van een binnenklimaat met gesloten ramen; 

 Ten behoeve van het ontwerp van het algehele werktuigbouwkundige installatie 

spectrum dient een gebouwsimulatie berekening uitgevoerd te worden waarin de 

verschillende installatiecomponenten verwerkt zijn.  

Berekeningstemperaturen aanhouden zoals hieronder weergegeven.  

In een wintersituatie bij een buitentemperatuur van -10 graden en een windsnelheid van 5  

m/s en het volledig in gebruik zijn van alle verwarmings- en ventilatie-elementen worden, 

berekend conform de van toepassing zijnde normen (NEN ISO 7730), de volgende 

temperaturen bereikt:  
 

Ruimte   Maximum condities  Minimum condities 

zomer Temp. (°C)  winter Temp. (°C) 

Entrees & garderobe    27    16 

Gymzaal    25    20 

Toestellenberging   27    18 

Kleed- en doucheruimte  27    21 

Toiletten     27    16 

Foyer/huiskamer   25    20 

Behandel/spreekkamer  25    21 

Vergaderruimten   25    20 

Keuken    27    20 

Keukenberging   27    16 

Bergingen    27    16 

Voorraadkast    27    16 

Werkkast    27    16 

Technische ruimte   27    5 

Container afvalberging  27    5 

Verkeersruimten (gang)  27    20 
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*de relatieve luchtvochtigheid is 55% met een tijdelijk maximum van 85%  

Door middel van berekeningen wordt voor het ontwerp aangetoond dat deze waarden binnen 

de geldende normen worden gerealiseerd. Verder wordt aangetoond dat deze condities in de 

zomer op niet meer dan het voor de functie maximaal toelaatbare aantal dagen worden 

overschreden.  
 

Nutsaansluitingen 

Met betrekking tot de nutsaansluitingen gelden de volgende aanvullende eisen: 

 In een vroeg stadium dienen eisen van lokale nutsbedrijven ten aanzien van 

benodigde capaciteit te worden onderzocht, alsmede de plaats van de aansluitingen 

en omvang en inrichting van de technische ruimte voor de voedings- en 

meetinstallaties; 

 De installateur is verantwoordelijk voor de aanvraag, coördinatie en aanleg van de 

nutsaansluitingen en de daarbij behorende kosten;  

 Tevens dient onderzocht te worden of de aan te brengen nutsaansluitingen voldoen 

en aan de gevraagde capaciteit kunnen voldoen; 

 Conform voorschriften van het nutsbedrijf dienen invoerbochten te worden voorzien. 

De installateur dient hiervoor in overleg te treden met het nutsbedrijf in samenspraak 

met de directie en de bouwkundig aannemer. 
 

Hemelwaterafvoer 

Ten aanzien van de hemelwaterafvoer gelden de volgende aanvullende eisen: 

 Het ontwerpteam dient vroegtijdig met de betreffende afdeling van de gemeente in 

overleg te treden over de specifieke eisen die er gelden ten aanzien van de 

hemelwaterafvoer;  

 Hemelwaterafvoer via de terrein gebonden installatie aangesloten op het 

gemeentelijk rioleringsstelsel, lozen op oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de grond 

(input gemeente aan ontwerpteam);  

 Hemelwaterafvoersysteem uitvoeren conform het traditioneel systeem en ontworpen 

onder garantiebepaling van leverancier; 

 Af te voeren hemelwater mag geen hinder veroorzaken; 

 Hemelwaterafvoersysteem in gerecycled PVS, PE of PVC met hergebruikgarantie;  

 Bladvangers toe te passen; 

 Bij voorkeur wordt het hemelwater afgevoerd aan de buitenzijde van de gevel, 

waarbij de afvoer architectonisch wordt geïntegreerd met het geheel.  
 

Overige aandachtspunten  

 Houd rekening met de plaatselijke grondwaterstand in het ontwerpen van 

hemelwaterafvoer; 

 Houd rekening met akoestische isolatie bij het oplossen van hemelwaterafvoer in de 

gevel;  

 In overleg met gemeente wordt bepaald of lozing plaatsvindt op openbaar 

rioleringsstelsel, oppervlakte water of via infiltratie in de grond; 

 In dit stadium wordt er van uitgegaan dat een grijswatercircuit voor bijvoorbeeld het 

doorspoelen van toiletten niet rendabel is. 
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Afvoeren, binnen- en buitenriolering  

De afvoeren, binnen- en buitenriolering zijn geschikt voor de afvoer van vuil (drink)water en 

overige stoffen op het openbare riool. Voor de binnenriolering gelden de volgende 

aanvullende eisen: 
 Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor afstemming met gemeente ten aanzien 

van specifieke eisen betreffende de riolering; 

 Onderhoud aan het leidingstelsel kan te allen tijde gemakkelijk plaatsvinden;  

 Afvoeren in sanitaire ruimten in de wand aanbrengen; 

 In de keuken een goed bereikbare bezinkput / vetafscheider met voldoende capaciteit 

opnemen in de afvoerleiding; 

 Binnenriolering adequaat akoestisch te isoleren (geluidsniveau wordt nog beschreven 

in het op stellen ruimteboek); 

 Materialisatie binnenriolering in gerecycled PVC en PE voor de keukenafvoer; 

 Inpandige leidingen in de verlaagde plafonds en schachten thermisch, dampdicht en 

akoestisch isoleren.  

 

Overige aandachtspunten  

 Houd rekening met het voorzien in voldoende ontspanningsleidingen, ontstoppings- 

en expansiestukken in het binnenleidingstelsel, en controleputten en 

ontstoppingsstukken in het buitenleidingstelsel;  

 Houd rekening met het voorzien van lozingstoestellen voor specifieke stoffen mocht 

dit vanuit het oogpunt van gezondheid of veiligheid noodzakelijk zijn;  

 Houd rekening met de lozing van zuren en basen bij de materiaalkeuze van het 

leidingstelsel;  

 Houd rekening met de brandcompartimentering bij het bepalen van wanddoorvoeren.  
 

Waterinstallatie  

Het leidingstelsel wordt conform geldende normering en eisen van nutsbedrijf en brandweer, 

aangelegd vanaf het openbare distributienet tot aan de diverse aftapbare aansluitpunten. 

Het leidingstelsel werkt adequaat voor aanvoeren van voldoende drinkwater op plaatsen 

waar dit vanuit het oogpunt van gebruik, hygiëne of veiligheid gewenst is.  

 

Aanvullende eisen algemeen  

 Te voldoen aan de van toepassing zijnde normen, Vewin werkbladen, brandweer en 

de voorwaarden van het waterleverend nutsbedrijf; 

 Waterleidingen dienen te allen tijden vorstvrij te zijn;  

 Het hele waterleidingsysteem zodanig ontwerpen dat met afsluiters bepaalde secties 

kunnen worden afgesloten, zonder dat dit invloed heeft op de brandslanghaspels;  

 De verschillende secties voorzien van afsluiters met aftapmogelijkheden;  

 Afsluiters, zowel van groepen als secties, dienen zodanig geplaatst te zijn dat deze 

niet door publiek bedienbaar zijn;  

 Waar controleerbare keerkleppen zijn toegepast dienen deze eenvoudig bereikbaar te 

worden geplaatst voor controle en onderhoud; 

 Leidingen zoveel mogelijk niet in het zicht monteren. In geval in het zicht, deze 

bevestigen met gesloten beugels tot 2.000 mm boven de afgewerkte vloer;  

 Warmwaterleidingen niet thermisch isoleren;  

 Koudwaterleidingen dampdicht isoleren; 

 Voorkom zoveel mogelijk opbouwinstallaties; 

 Appendages die waterslag in de installatie kunnen veroorzaken mogen niet worden 

toegepast.  
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Aanvullende eisen tappunten  

 Voor de opwekking van warmtapwater dient het ontwerpteam te bekijken of centraal 

of decentrale opwekking de voorkeur geniet op basis van onder meer de gevolgen 

voor exploitatie en energiegebruik;  

 Alle warmtapwater producerende toestellen dienen energiezuinig te zijn. Denk hierbij 

aan zonneboilers of warmtepompboilers; 

 Tappunten voorzien van waterbesparende kranen  

 Tappunten voorzien van temperatuurbegrenzer alwaar ook warmwateraanvoer 

aanwezig is; 

 Houdt bij de tappunten buiten rekening met vorstvrije en vandaalbestendige 

uitvoering er van; 

 Let op het voorzien van extra aansluitpunten voor koffiezetapparaten e.d.; 

 Het op te stellen ruimteboek geeft de locaties en de aantallen tapwaterpunten weer.  

 

Overige aandachtspunten  

 Houd rekening met de legionellapreventie bij het ontwerpen van het leidingnet; 

 De douches dienen voorzien te worden van een mengwatersysteem met 

automatische spoeling. Bij voorkeur dient een circulatiesysteem aangelegd te worden 

waarbij de servokleppen en douchekoppen stromend zijn aangesloten. Hierdoor is 

een thermische spoeling van het systeem mogelijk zonder watergebruik. De 

circulatiepomp werkt alleen tijdens de thermische spoeling of tijdens gebruik van de 

douches 

 Het legionellapreventie systeem dient onderdeel te zijn van het GBS waarbij de 

spoelingen en temperaturen worden gelogd. 

 

Sanitaire installatie 

Zoals hierboven beschreven dient het gebouw te worden voorzien van het nodige sanitair. 

Voor het sanitair gelden de volgende aanvullende eisen: 

• Watercloset voorzien van waterbesparende spoelreservoirs; 

• Waterloze urinoirs toepassen. 
 

Brandbestrijdingsinstallatie  

Voor de brandbestrijdingsinstallatie gelden de volgende aanvullende eisen: 

• Gemeentelijke verordening alsmede wettelijke regelgeving van toepassing op 

brandpreventie eisen, ook in geval van de aanwezigheid van een 

brandhydrant/brandblusvoorziening op het terrein; 

• Het gebouw wordt uitgerust met een brandbeveiliging- en bestrijdingsinstallatie 

conform normeringen, wetgeving en eisen brandweer. Het ontwerpteam stemt 

hiervoor in een vroeg stadium één en ander af met de gemeentelijke brandweer;  

• De installatie dient zodanig te zijn dat er geen belemmering is om het gebouw in 

gebruik te nemen;  

 Ten behoeve van de brandblusinstallatie dient er een waterleiding te worden voorzien 

van voldoende capaciteit. De brandslanghaspels dienen op een eigen 

drinkwaterleiding te worden aangesloten welke voorzien is van een controleerbare EA 

keerklep zo kort mogelijk op de doorstromende leiding. 

 

 

Gasvoorzieninginstallatie 

De locatie zal niet voorzien worden van een gasaansluiting. 
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Warmte opwekkingsinstallaties 

Voor de warmte opwekkingsinstallaties gelden de volgende aanvullende eisen: 

 Uitgaan van dynamische berekening ten behoeve van het bepalen van de 

verwarmingscapaciteiten, daarbij rekening houdend met de vereiste (hogere) 

ventilatiecapaciteit van sommige ruimten; 

 De totale dekking van de warmte opwekkingsinstallatie dient minimaal 110% van het 

maximaal benodigd vermogen te zijn; 

 Houd, indien toegepast, rekening met de ontdooicyclus van warmtepompen door het 

opdelen van de opgestelde vermogens; 

 Warmtepompen en appendages dienen in hun geheel in het gebouw geplaatst c.q. 

verwijderd te kunnen worden (deuropening moet voldoende breedte/hoogte hebben);  

 Uitval van een installatiecomponent mag niet leiden tot uitval van de gehele 

installatie (in dat geval moet de installatie minimaal 50% kunnen blijven leveren van 

de warmtevraag).  
 

Overige aandachtspunten  

 Voor dit project dient uitgegaan te worden van warmtelevering door warmtepompen; 

 De locatie is ongeschikt voor het toepassen van een WKO installatie; 

 De locatie is geschikt voor het toepassen van verticale bodemwarmtewisselaars in 

combinatie met een water/water warmtepomp; 

 De locatie is geschikt voor het toepassen van lucht/water warmtepompen; 

 De locatie is geschikt lucht/lucht warmtepompen; 

 Houd rekening met de geluidsproductie van warmtepompen, de locatie ligt in een 

woonwijk; 

 Houd rekening met milieueisen ten aanzien van verticale bodemwarmtewisselaars. 
 

Warmtedistributie en afgifte installatie  

Voor de warmtedistributie en afgifte gelden de volgende aanvullende eisen: 

• Uitgangspunt is het toepassen van lage temperatuurverwarming; 

• Het gehele warmteopwekking-, distributie-, en afgiftesysteem dient aangesloten en 

geregeld te worden door het GebouwBeheerSysteem (GBS); 

• Individuele regelbaarheid dient mogelijk te zijn;  

• Per ruimte kan de noodzakelijke warmte- en koudetoevoer geregeld worden;  

• Storingen in het systeem dienen gemeld te worden op een centrale beheerpost;  

• Het systeem heeft daarnaast de volgende kenmerken:  

o eenvoudig bedienbaar door medewerkers;  

o weersafhankelijke regeling met optimalisatie;  

o temperatuurbewaking buiten bedrijfstijd;  

o zomer / winterschakeling;  

o pompschakeling (per groep);  

o klok- en overwerkregeling (per groep); 

 

Overige aandachtspunten  

• Houd rekening met de indeling van het gebouw, de gebruikstijden alsmede de 

oriëntatie van ruimten op de zon bij de groepsindeling van het warmte distributie 

stelsel;  

• Houd rekening met een gevarieerd gebruik van ruimten; 

• Houd rekening met het voorkomen van ‘warme hoeken’ ter plaatse van knooppunten 

van warmwater/verwarmingsleidingen; 

• Voorkom het verwarmen van onnodige hoeveelheden buitenlucht maar gebruik 

hiervoor ruimtelucht; 
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• De toepassing van vloerverwarming en de invloed hiervan op exploitatie en comfort 

door het ontwerpteam aan te tonen; 

• De wijze van warmteafgifte dient afgestemd te zijn op het gebruik van de ruimte, 

ruimtes met snel wisselende belastingen dienen bijvoorbeeld niet voorzien te worden 

van vloerverwarming maar van een snel reagerend systeem zoals klimaatplafonds, 

inductieunits of luchtverwarming/koeling. Ruimtes welke een constante belasting 

kennen kunnen wel voorzien van tragere systemen zoals vloerverwarming. 

 

Koelinstallatie  

Voor de koelinstallatie geldt de volgende aanvullende eis:  

• De noodzaak of het ontbreken van de noodzaak van een koelinstallatie dient door het 

ontwerpteam per ruimte aangetoond te worden door middel van een 

temperatuuroverschrijding (TO)berekening. 

 

Overige aandachtspunten  

• Uitgangspunt is door bouwkundige oplossingen de noodzaak tot koeling en de 

toepassing van een koelinstallatie te beperken of te voorkomen; 

• Er dient zoveel als mogelijk gebruik te worden gemaakt van vrije koeling met lucht. 

 

Luchtbehandeling 

Er wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde mechanische ventilatie (met 

warmteterugwinning). Het op te stellen ruimteboek geeft de locaties weer waar minimaal 

voorzien dient te worden in mechanische ventilatie.  

Voor de luchtbehandeling gelden de volgende aanvullende eisen: 

• Het gehele luchtbehandelingssysteem dient aangesloten en geregeld te worden door 

het GBS; 

• mechanische ventilatie luchtzijdig regelbaar per ruimte en voorzien van condens 

afvoer, ijsdetectie, boost functie, nachtventilatie stand;  

• CO2 regeling toepassen (per verblijfsruimte)  

• luchttoe- en afvoer, ijspegelvrij, vorstvrij en waterdicht uitvoeren;  

• alle luchtfilters (EN 13779) dienen te voldoen aan de ASHRAE-voorschriften 

(minimaal EU-7) en dienen gebruiksvriendelijk te reinigen en vervangen te zijn;  

• toerentalregelbare gelijkstroommotor(en) met laag energieverbruik, lage 

geluidsbelasting en de traploos regelbare ventilator voorzien van warmte-, koude en 

vochtterugwinning (bij voorkeur gebruikmaken van een lage toerental ventilator met 

grote luchtverplaatsing;  

• de installatie voorzien van automatische bypass in verband met hogere warmtelast in 

de zomermaanden (in dat geval toevoerlucht niet voorverwarmen);  

• bij voorkeur moet optioneel de installatie kunnen worden voorzien van een 

koelelement;  

• de geluid producerende apparatuur niet plaatsen in verblijfsruimten in verband met 

geluidsoverlast (maximale geluidsproductie van 30 dB in de verblijfsruimten);  

• installatie heeft tijdens het gebruik van nachtventilatie een maximale 

geluidsproductie van 60 dB omgevingsgeluidproductie;  

• het minimale rendement van de warmteterugwinning moet 85% zijn;  

• inblaas- en afzuigpunten verspreid over de verblijfsruimte aanbrengen (minimaal 2 of 

meer inblaas en 2 of meer afzuigpunten) om tochtverschijnselen tegen te gaan;  

• maak voor transport zoveel mogelijk gebruik van het aanwezige inhoudsvolume, 

structuur en voorzieningen van het gebouw – pas zo min mogelijk kunstmatige en 

additionele transportkanalen toe;  

• luchtaanzuiging via de koude gevelzijde en niet boven wateroppervlakten, 

luchtverontreinigende bronnen en zwarte dakbedekking;  
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• lucht toe- en afvoerkanalen van de WTW naar buiten dienen te worden geïsoleerd en 

te worden voorzien van sloffen om resonantie te voorkomen, ijspegelvrij, vorstvrij en 

waterdicht uitvoeren;  

• duurzaam en onderhoudsvrij uitvoeren, voorzien van ijsdetectie en optioneel voorzien 

van mogelijkheid tot het uitlezen van gegevens via de computer;  

• maak gebruik van een centraal gestuurde installatie met een regeling per 

groepsruimte, op basis van CO2 en temperatuur;  

• voorzien van een klokprogramma ten behoeve van zomer-, nachtstand en 

weekprogramma’s;  

• na bedrijfstijd dient de afzuiging van toiletten en werkkasten tot 5 minuten in bedrijf 

gehouden te worden;  

• leidingen en luchtkanalen berekenen volgens geldende normen;  

• ventilatiesystemen van verblijfsgebieden scheiden van ventilatiesystemen van 

sanitaire ruimten en keuken;  

• luchtkanalen uitvoeren conform de daarvoor geldende eisen;  

• luchtsnelheden in luchtbehandelingskasten maximaal 2,5 m/s;  

• luchtkanalen dienen zowel aan aanzuigzijde als aan afvoerzijde voorzien te worden 

van geluidsdempers;  

• luchtkanalen uitwendig isoleren (houd rekening met eisen van brandweer en milieu 

eisen).  

 

Overige aandachtspunten  

• Houd rekening met de brandcompartimentering bij het ontwerp en uitvoering van de 

luchtbehandelingsinstallatie. Pas waar nodig brandkleppen met smeltzekering toe;  

• Houd rekening met het voorkomen van door luchttransport hinderlijke 

geluidsoverlast; 

• Houd rekening met de maximale luchtsnelheden in kanalen in verband met het 

voorkomen van geluidsoverlast;  

• Houd rekening met het voorkomen van door luchttransport hinderlijke 

geurtransmissie; 

• Houd rekening met het compenseren van de door de afzuigkap afgevoerde lucht uit 

de keuken.  

 

11. Elektrotechnische installaties 
 

Uitgangspunten  

Met betrekking tot de elektrotechnische installaties gelden de volgende uitgangspunten:  

• Toegepaste installaties dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoud;  

• Er dient zo min mogelijk diversiteit in installaties te worden toegepast; 

• Elektrotechnische installaties worden ontworpen en gerealiseerd conform: NEN 1010 , 

NEN 3134 en 3140. Installateur geeft een verklaring van uitvoering conform hiervoor 

genoemde NEN normen;  

• Elektrotechnische installaties dienen te voldoen aan de geldende voorschriften, 

richtlijnen en NEN normen van overheid en specifieke gebruikers. 

 

Nutsaansluitingen 

  

Ten behoeve van de nutsaansluitingen gelden de volgende aanvullende eisen: 

• De installatie adviseur / installateur dient zich in een vroeg stadium te vergewissen 

van de eisen van lokale nutsbedrijven ten aanzien van benodigde capaciteit, plaats 
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van de aansluitingen en omvang en inrichting van de technische ruimte voor de 

voedings- en meetinstallaties.  

• De installatie adviseur / installateur is verantwoordelijk voor de aanvraag, coördinatie 

en aanleg van de nutsaansluitingen en de daarbij behorende kosten. 

• Tevens dient bezien te worden, als bestaande nutsaansluitingen van de te slopen 

gebouwen gehandhaafd blijven, of de eventuele aanwezige nutsaansluitingen 

voldoen.  

  

Verdeelinrichting 

 De stroomvoorzieningsinstallatie brengt op een overzichtelijke en efficiënte wijze vanuit één 

of meerdere hoofdverdeel inrichtingen via onderverdeelinrichtingen de elektrische energie 

naar de gebruikers.  

  

De capaciteit van de nominale stroom van de hoofdverdeling wordt bepaald, rekening 

houdende met de hierna omschreven maximaal gelijktijdig optredende belasting:  

• Verlichting: 100% van het voor verlichting geïnstalleerde vermogen;  

• Warmte: 100% van het geïnstalleerde vermogen;  

• Keuken: 100% van het geïnstalleerd vermogen; 

• Computers, audiovisuele middelen en kantoorapparatuur (WCD’s): 75% van het 

geïnstalleerde vermogen.  

  

Aanvullende eisen  

• Plaatsing van de hoofdverdeelinrichting dient in overleg te geschieden met een 

plaatselijk energieleverend bedrijf;  

• Onderverdeelinrichtingen voorzien van een aardlekschakelaar (waar vanuit het 

gebruik noodzakelijk);  

• Machines in geval toegepast te voorzien van een noodstop;  

• Stroomvoorziening voor krachtstroom en verlichting op aparte groepen aangesloten; 

• De gehele stroomvoorziening inclusief bekabeling bezit bij oplevering een 

overcapaciteit van 20% (welke evenredig voor alle gebruikers gedimensioneerd dient 

te zijn);  

• Er dient rekening te worden gehouden met de plaatsing van een groot aantal PV 

panelen.  
  

Overige aandachtspunten  

• Houd rekening met het vermijden van schadelijke invloeden van elektrische 

wisselvelden op de gebruikers van het gebouw;  

• Houd rekening met enige overcapaciteit bij het bepalen van de omvang van 

installatieruimten, meterkasten, kabelgoten, schachten e.d.  
  

Bedieningspaneel  

 Het bedieningspaneel wordt gecombineerd met het beheersysteem zodat een eenduidig en 

gebruiksvriendelijk systeem ontstaat.  

  

Aanvullende en gebruikseisen  

• Op een nader te bepalen centrale locatie (bijvoorbeeld bij een eventuele 

beheerdersruimte) een centraal bedienings- en signaleringspaneel te plaatsen ten 

behoeve van bediening van onder andere verlichting, centrale verwarming, 

luchtbehandeling, mechanische ventilatie, terreinverlichting, storingsmeldingen en 

veegschakeling;  
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• Daarnaast één nevenpaneel opnemen bij entree voor gymzaal;  

• Alle meldingen te voorzien van een akoestisch signaal; 

• Buiten bedrijfstijd zijn installaties apart regelbaar voor verschoven werktijden 

(overwerktimer).  

  

Gebouwbeheersysteem   

Er wordt een gebruiksvriendelijk, eenduidig en logisch systeem toegepast voor het algemene 

beheer en regeling van verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Daarnaast dient het 

GBS geschikt te zijn om te worden gekoppeld aan een boekingssysteem, het 

beveiligingssysteem en een toegangscontrolesysteem. 

 

Aanvullende eisen  

• Overleg met de Opdrachtgever bepaalt de precieze functionaliteiten, omvang en de 

feitelijke schakelinrichting; 

• Het GBS dient geschikt te zijn om het legionellapreventie systeem te regelen; 

• Het GBS dient al zijn meetwaardes en acties te kunnen loggen gedurende de periode 

van 1 jaar; 

• Het GBS dient web-based te zijn; 

• Het GBS dient modulair uitbreidbaar te zijn. 
 

Aansluitpunten elektra  

In het gebouw bevinden zich voldoende aansluitpunten voor energievoeding dat alle vast 

geïnstalleerde elektronische installaties en machines van stroom met de juiste spanning 

voorzien worden. Daarnaast dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om elektronische 

apparaten aan te sluiten en resteren er voldoende aansluitpunten voor incidenteel gebruik.  

  

Aanvullende eisen kabelgoten  

• Leiding en contactdoosinstallatie in de wand aanbrengen, gevoed vanuit het plafond 

in verband met de flexibiliteit;  

• Kabelgoten zoveel mogelijk geplaatst boven de verlaagde plafonds.  

• Hoofdleidingwegen aanbrengen in de gangen;  

• Kabelgoten in het zicht geplaatst uit te voeren als dichte kabelgoot in RAL kleur;  

• Kabel- en wandgoten infrastructuur zodanig dimensioneren dat bekabeling voor 

voedingen, signalen, data en telefonie kan worden ondergebracht, met ruimte voor 

eventuele uitbreidingen;  

• Kabelwegen zodanig dimensioneren dat bekabeling voor zwakstroom en sterkstroom 

in aparte compartimenten gelegd kunnen worden. Daarnaast een apart compartiment 

voor data- en telecommunicatie voorzien;  

• De kabelinfrastructuur is geschikt voor glasvezels met een buigstraal 70 mm;  

• Bekabeling zoveel mogelijk in aaneengesloten kabelwegen onder te brengen.  

 

Aanvullende eisen wandcontactdozen en schakelmateriaal  

• Geen opbouw toepassen, tenzij niet anders mogelijk;  

• Wandcontactdozen en schakelmateriaal in RAL kleur toepassen;  

• Pas kindveilige inbouw wandcontactdozen toe;  

• Alle wandcontactdozen uitvoeren met randaarde; 

• Wandcontactdozen op een minimale hoogte van 300 mm van de afgewerkte vloer 

plaatsen; 

• 4 stuks vloercontactdozen opnemen in de vloer van de foyer tbv biljarts;  

• Plaatsing van de wandcontactdozen afgestemd op de inrichting van de ruimte, niet 

achter deuren en verdeeld over de ruimte;  
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• Locaties voor te leggen aan Opdrachtgever;  

• In gangen per 10.000 mm¹ één dubbele wandcontactdoos voor stroomvoorziening 

van 220V toe te passen;  

• Bij werkplekken de wandcontactdozen integreren met de aansluitpunten voor 

telefonie, data en dergelijke;  

• Afstand tussen wandcontactdozen en werkplekken mag maximaal 3.500 mm 

bedragen;  

• In verkeersruimten en ruimten waar gesport en gespeeld wordt slagvaste 

wandcontactdozen toepassen;  

• In werkkast en keuken 1 wandcontactdoos op aparte eindgroep ten behoeve van 

warmwaterbereider wanneer er gebruik gemaakt wordt van een decentraal systeem; 

• In de keuken 1 krachtstroomaansluiting tbv oven opnemen;  

• In de werkkasten minimaal 2 wandcontactdozen op aparte eindgroepen te plaatsen 

ten behoeve van een apparatuur als wasmachine en/of droger; 

• In de voorruimten van de toiletten 1 wandcontactdoos op aparte eindgroep ten 

behoeve van een eventuele handendroger (rolhanddoeken genieten de voorkeur); 

• Contactdozen voor apparaten met een groot vermogen dienen op aparte groepen te 

worden aangesloten.  

  

De precieze aantallen wandcontactdozen per type ruimte zijn terug te vinden in het op te 

stellen ruimteboek.  

  

Overige aandachtspunten  

• Houd bij de plaatsing (let op plaatsing van wandcontactdozen op tegengestelde 

wanden op dezelfde locatie in verband met verzwakking van de wand aldaar) van 

wandcontactdozen rekening met de inrichting en het gebruik van de ruimten; 

• Houd rekening met de hoogte van werkbladen bij plaatsing van wandcontactdozen;  

• Houd rekening met eisen welke voortvloeien uit het ‘Handboek voor 

Toegankelijkheid’.  

  

Verlichtingsinstallatie  

Uitgangspunt van het ontwerp van de kunstlichtinstallatie is dat in elke ruimte bij elk 

daglichtniveau een verlichtingssituatie te realiseren is die een optimum vormt uit het 

oogpunt van gebruik en vanuit energiezuinigheid.  

  

Aanvullende eisen  

• Verlichting dient te voldoen aan hetgeen gesteld in de NEN-EN 12464-1:2003; 

• Verlichtingssterkte op vloerniveau is niet lager dan 10 Lux, op werkblad niveau niet 

lager dan 500 Lux;  

• De kleurtemperatuur van het licht is 4800 graden Kelvin; 

• De kleurweergave-index Ra van de lampen in het hele gebouw is minimaal 80; 

• Bedienings-, instel- en onderhoudspunten zijn voldoende verlicht; 

• Basisverlichting uitvoeren met downlighters; 

• Armaturen integreren in het plafond; 

• Armaturen evenwijdig aan de gevel projecteren;  

• In ruimten waar wordt gesport en gespeeld de armaturen ‘balvast’ uitvoeren;  

• Armaturen voeden vanuit wandcontactdoos op constructief plafond en voorzien van 

lange kabels ten behoeve van vrije verplaatsing;  

• Armaturen beeldschermvriendelijk uitvoeren op die plekken waar er met visuele 

apparatuur gewerkt wordt (uitgaan van foyer en spreekkamers).  
  

Aanvullende eisen armaturen  
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• In alle ruimtes LED-armaturen toepassen;  

• Beperk het aantal armaturen zoveel mogelijk.  
  

Aanvullende eisen noodverlichting 

• De noodverlichting waar mogelijk integreren in de verlichtingsarmaturen. 

• Transparant- (LED)armaturen aanbrengen om de vluchtwegen aan te geven, conform 

geldende wet en regelgeving. Uitgaande van een zo economisch mogelijk systeem.  

  

 

 

 

Aanvullende eisen schakeling en groepsindeling 

• Toepassing van aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling in de 

groepsruimten. De verlichting clusteren in groepen met een logische relatie met de 

functionele hoofdstructuur en het gebruik van de afzonderlijke ruimten.  

• De verschillende groepen c.q. compartimenten dienen vanuit de centrale locatie 

handmatig geschakeld kunnen worden (veegfunctie). 

• Daarnaast de verlichting per ruimte schakelbaar in de ruimten zelf (na ‘vrijgave’ op 

centrale locatie).  

• In ruimten groter dan 30 m2 dient de mogelijkheid te bestaan een gedeelte van de 

verlichting te schakelen. 

• Werkkast en technische ruimt voorzien van aanwezigheidsdetectie door middel van 

bewegingssensoren. 

• Foyer en kantoren te voorzien van daglichtafhankelijke regeling; 

• Verkeersruimten uitvoeren met waakverlichting, gebruikmakend van 

schemerschakeling, geblokkeerd door ‘standaard’ verlichting in verkeersruimten. 

• Bewegingssensoren toepassen in toiletruimten, kleedruimten en douches. 

• Bewegingssensoren in de andere ruimten nader te onderzoeken. 
  

Overige aandachtspunten  

• In geval oriëntatieverlichting wordt toegepast, de volgende uitgangspunten toe te 

passen:  

o locatie in overleg met Opdrachtgever;  

o verlichtingssterkte tussen de 10 Lux en 200 Lux.  

• In geval werkzaamheden een hogere verlichtingssterkte vereisen dan aangegeven in 

het op te stellen ruimteboek, de algemene verlichting aan te vullen met plaatselijke 

verlichting, voor te leggen aan Opdrachtgever.  

• Houd bij de plaatsing van de armaturen rekening met:  

o toekomstige verandering van het gebruik, zodat wijzigingen geminimaliseerd 

worden;  

o het reinigen en het onderhoud van armaturen;   

o een gelijkmatige verdeling over de ruimte;  

o het creëren van een sociaal veilig gebouw.  

o het voorkomen van verblinding (verblinding wordt voorkomen wanneer de 

luminantieverschillen tussen de oogtaak en de omgeving niet meer dan factor 3 

bedragen).  
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12. Beveiligingsinstallaties 
 

Beveiligingsinstallatie, veiligheidsaarde 

 Beveiligingsinstallatie aan te leggen conform NEN 1010.  

  

Aanvullende eisen  

 Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor het integreren van vereisten van het 

energieleverend bedrijf.  

 Ontwerpuitgangspunten als volgt:  

o voor de veiligheidsaarde via doorgelaste wapeningsstaven in de betonfundering de 

wapening van een aantal heipalen met elkaar verbinden;  

o in de randbalk een ringleiding aanbrengen;  

 dit stelsel via een ingestorte aardplaat verbinden met de hoofd aardrail (HAR) in de 

laagspanningsruimte;  

 de schakel- en verdeelinrichtingen via de aard ader in de voedingskabels verbinden 

met een beschermingsrail in de hoofdverdeelinrichting;  

 het rooster van de installatieruimte dient te worden gekoppeld aan de 

veiligheidsaarde.  

 Aan de buitenzijde van de betonfundering enkele aardplaten aanbrengen ten behoeve 

van het eventueel aan kunnen brengen van extra aardelektroden.  

 Op de Hoofd Aardrail sowieso aansluiten:  

o hoofd verdeelinrichting(en);  

o sterpunt van energietransformatoren; 

o hoofd vereffening leidingen.  

 De schakel- en verdeelinrichtingen via de aard ader in de voedingskabels verbinden 

met een beschermingsrail in de hoofd verdeelinrichting.  

 De veiligheidsaarde en (eventuele) bliksem beveiligingsinstallatie dienen gekoppeld 

te zijn en een geïntegreerd geheel te vormen, op te leveren met certificaat.  

 

 

Beveiligingsinstallatie, bliksembeveiliging  

Aanvullende eisen  

 Het ontwerpteam  voert een inventarisatie uit waaruit de noodzaak blijkt van 

bliksembeveiliging;  

 In geval noodzakelijk bliksembeveiliging uitvoeren conform NEN 1014, klasse LP3 en 

opleveren met certificaat.  

  

Overige aandachtspunten  

 Houd rekening met aanvullende eisen vanuit eigenaar en verzekeraar van het 

gebouw.  

  

Beveiligingsinstallatie, overspanningbeveiliging  

Aanvullende eisen  

 Alle metalen constructiedelen, waterleidingen, gasleidingen en dergelijke dienen met 

elkaar en met de hoofd aardrail verbonden te worden.  

 Er dienen overspanning afleiders in de (hoofd)verdeelinrichtingen en centrale 

apparatuur van andere installaties aangebracht te worden.  

 Er dienen voorzieningen aangebracht te worden om afslag naar de 

laagspanningsinstallatie te voorkomen en te hoge spanningsverschillen tussen 

spanningvoerende installatiedelen en de aard installatie te elimineren. Deze bestaan 

uit het aanbrengen van:  



 

190410 PvE Aagtekerke 
27 

o een potentiaal vereffening rail op elke bouwlaag;  

o deksels op goten en stijgladders voor datakabels.  

 

Overige aandachtspunten  

 Houd rekening met aanvullende eisen vanuit eigenaar en verzekeraar van het 

gebouw.  

 Uitgangspunt is om gevoelige apparatuur in het gebouw zo goed mogelijk tegen 

inductiestromen te beveiligen.  

 

Beveiligingsinstallatie, potentiaalvereffening  

Aanvullende eisen  

 Potentiaalvereffening installatie aan te brengen en hierop de volgende onderdelen 

aan te sluiten:  

o de afscherming van grondkabels op de plaats waar deze het gebouw worden 

ingevoerd;  

o de centrales voor de beveiligingsinstallaties;  

o de overspanning afleiders in de (hoofd) verdeelinrichtingen(en);  

o het metalen gestel van vast opgesteld elektrisch materieel;  

o de metalen kanalisatie;  

o vreemde geleidende delen.  

 

  

Beveiligingsinstallatie, inbraakbeveiliging 

Aanvullende eisen  

 Het gebouw voorzien van een gebruiksklaar inbraakbeveiligingssysteem, BORG-

gecertificeerd (detectoren, leidingen, bekabeling, etc.), gekoppeld aan het GBS;  

 Minimaal de verkeersruimten te voorzien van inbraakdetectie. Daarnaast de ruimten 

voorzien van detectie zoals in het op te stellen ruimteboek aangegeven; 

 Pas ruimtelijk werkende detectoren (PIR) toe met anti-masking; 

 Bij gedetecteerde braak uitgaan van het volgende: 

o automatische melding bij een beveiligingsinstantie (Particuliere Alarmcentrale); 

 alarmsignaal hoorbaar;  

 verlichting in verkeersruimten wordt automatisch ingeschakeld; 

 in- en uitschakeling van het alarmsysteem middels tag en eventueel QR-code; 

 Het beveiligingssysteem dient te voldoen aan de kwaliteitsregelingen en eisen van 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.  

 

 

Beveiliging, cameratoezicht 

Het is niet nodig voorzieningen op te nemen ten behoeve van eventueel toekomstig 

(exterieur en interieur) cameratoezicht. 

  

 

Beveiligingsinstallatie, brandmeldinstallatie  

Aanvullende eisen  

 Het gebouw te voorzien van een gebruiksklare brandmeldinstallatie met certificaten 

conform vigerende normen;  

 Voorzien in de nodige handbrandmelders geïntegreerd in de brandslanghaspelkasten; 

 Uitgaan van een automatische brandmeldinstallatie met doormelding naar PAC. 

  

Overige aandachtspunten  
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 Houd rekening met eventuele eisen welke er gelden vanuit de verzekeraar (nog 

communiceren met S. 

 Houd rekening met hetgeen gesteld in de publicaties “Een brandveilig gebouw 

bouwen” en “Een brandveilig gebouw installeren” van de Nederlandse Brandweer 

Federatie alsmede de plaatselijke brandweer  
  

Beveiliginginstallatie, ontruimingsinstallatie  

 Aanvullende eisen  

 Het gebouw te voorzien van een gebruiksklare ontruimingsinstallatie met certificaten 

conform vigerende normen.   

 Houd rekening met hetgeen vereist door de plaatselijke brandweer.  

  

 

13. Overige installaties 
 

Communicatie installatie, data-installatie 

Uitgangspunt is het leveren van een gebruiksklare data-installatie, combinatie vaste 

aansluitingen en draadloos. In geval integratie met overige communicatie 

installatieonderdelen mogelijk en wenselijk is, staat het ontwerpteam vrij dit voor te stellen. 

De specifieke noodzaak van een afzonderlijke serverruimte dient onderzocht te worden, 

resultaten dienen voorgelegd te worden aan de Opdrachtgever. 

 

Aanvullende eisen data-installatie  

• Ten behoeve van de aansluiting van de datavoorziening zal in de meterkast een 

kabeldoorvoer voor de bekabeling van buitenaf naar binnen worden gemaakt 

(afstemmen met Opdrachtgever); 

• Vanaf deze doorvoer een mantelbuis of gescheiden kabelgoot tracé aan te leggen 

richting een server; 

• De bekabeling van de externe verbinding op een patchkast af te monteren; 

• Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor het aanvragen van aansluitingen.  

Aanvullende en gebruikseisen bekabeling  

• Bekabeling maakt onderdeel uit van de opdracht, evenals kabelgoten, ladderbanen, 

kabeldoorvoeren, wall-outlets en mantelbuizen; 

• Bekabeling van patchpaneel t/m eindpunt moet 1Gb/s aan dataverkeer aan kunnen; 

• Bekabeling dient gecertificeerd te zijn vanaf serverruimte (patchpaneel) tot en met 

outlet in kabelgoot (wand outlet);  

• Het netwerk dient te voldoen aan de geldende standaarden; 

• Per geplande aansluiting dient er 1 UTP kabel gelegd te worden;  

• Het voorzien in minimaal 4 aansluitpunten ten behoeve van Wifi; 

• Bekabeling uitvoeren als CAT-6.   

Het op te stellen ruimteboek geeft de verschillende aantallen data aansluitingen per type 

ruimte weer.  

  

Overige aandachtspunten  

• Houd bij de plaatsing van data aansluitpunten rekening met de inrichting en het 

gebruik van de ruimten (let op plaatsing van datapunten op tegengestelde wanden 

op dezelfde locatie in verband met verzwakking van de wand aldaar). De precieze 

indeling wordt in overleg met de Opdrachtgever afgestemd;  

• Actieve componenten zoals hubs, switches, pc’s, servers en netwerkapparatuur 

maken geen onderdeel uit van dit FT PvE; 
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• Houd rekening met het feit dat de data- installatie op termijn een geheel draadloos 

netwerk moet kunnen ondersteunen; 

• Houd rekening met de mogelijkheid dat de zorgruimtes (spreekkamers) een apart 

netwerk nodig hebben; 

• Houd rekening met de eisen die er gelden op het vlak van brandwerendheid alsmede 

bouwfysische eigenschappen;  

• Houd rekening met een goede bereikbaarheid (ook in de toekomst) (zakgoten hebben 

in dit kader de voorkeur boven stijggoten).  

  

Communicatie installatie, telefonie  

Uitgangspunt is het gebruik van een analoge lijn ten behoeve van beveiliging.  

Uitgangspunt is het gebruik van telefonie via de data aansluiting.  

  

 

Aanvullende eisen telefonie  

• Rekening te houden met een vaste telefoonaansluiting ten behoeve van eventuele 

alarmmeldingen.  
  

Communicatie installatie, geluids(versterking)installatie  

De foyer voorzien van infrastructuur (leidingen, bekabeling en wall outlets) ten behoeve van 

een geluids(versterking)installatie (leidingen, bekabeling, eindapparatuur, et cetera) zodanig 

dat aansluiten van actieve apparatuur na oplevering door gebruiker eenvoudig mogelijk is.  

  

Het op te stellen ruimteboek geeft de precieze locatie(s) weer alwaar er aansluitingen van 

de geluidsinstallatie gewenst zijn.  

  

 

Communicatie installatie, presentatievoorzieningen  

Ten behoeve van presentaties en vergaderingen dienen audio, video en multimedia 

voorzieningen te kunnen worden aangebracht in de vergaderruimtes en de foyer. Hiertoe 

data aansluitingen aanbrengen voor een computer en beamer, alsmede 230V aansluitingen 

en een eventuele achterconstructie.  

  

Het op te stellen ruimteboek geeft de precieze locaties weer alwaar er 

presentatievoorzieningen gewenst zijn.  

  

Communicatie installatie, CAI / Centrale antenne  

Er zal geen CAI aansluiting worden aangebracht op de locatie. 

  

Communicatie installatie, deurbel- en deuropener installatie  

Er dient een toegangscontrole systeem te worden geïnstalleerd waarbij middels 

elektronische sleutels, de zogenaamde tags of een QR code, de toegangsdeur van het 

betreffende gedeelte kan worden geopend indien deze tag of QR code via het 

boekingssysteem is vrijgegeven.  

  

 

 

Aanvullende eisen  

• Bij de (hoofd)entree(s) een deugdelijke vandaalbestendige drukknop belvoorziening 

aanbrengen;  

• Deurbelsignaal hoorbaar in foyer, centrale entree, gymzaal en GGD ruimtes.  
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• Alle toegangsdeuren binnen en buiten voorzien van een elektronische sluitplaat en 

slot met bekabeling; 

• Alle toegangsdeuren buiten en binnen voorzien van een taglezer en/of QR code lezer. 

 

 

Communicatie installatie, ringleiding 

In de gymzaal, de foyer en de grote vergaderzaal dient een ringleiding inclusief versterker 

voor doven en slechthorenden aangebracht te worden. 

Zonwering 

Om ongewenste zoninstraling te voorkomen dient het gebouw voorzien te worden van 

externe screens.  

Aanvullende eisen 

 Aan de oost-, zuid- en westzijde van het gebouw dienen de ramen voorzien te 

worden van elektrisch bediende screens; 

 De bediening geschiedt door het GBS of een daarop aangesloten Somfy systeem; 

 De screens worden aan de hand van de waardes van een zonsensor en windmeter 

bediend; 

 De screens dienen lokaal middels een handschakelaar bediend te kunnen worden. 

 

 

14. Buitenruimte en parkeren 
 

Een wezenlijk onderdeel van deze is de bijbehorende (openbare) buitenruimte. De 

vormgeving van parkeervoorzieningen, buitenbergingen, stallingen en de verdere inrichting 

van buitenruimten vormen een integraal onderdeel van het ontwerp van de voorziening. 

Voor een goed functionerend complex is het van belang dat aan die buitenruimte de juiste 

(ruimtelijke en functionele) prestatie-eisen worden gesteld. 

 

Er is een hoofdonderscheid te maken in drie soorten (openbare) buitenruimten: 

 De verkeersruimte voor het (lang/kort) parkeren van auto’s,  

 De ‘onthaalruimte’ voor de voorziening als geheel, 

 Het buitenterrein rondom de voorziening, 

 Een buitenterras aan de Schoolstraat, 

 Een opstelplaats bibliobus met veilige in- en uitstap voor kinderen. 

Voor elk type buitenruimte zijn er specifieke gebruiks- c.q. inrichtingseisen.  

 

Verkeersruimte 

Aan de straatzijde(n) van de voorziening is er op het maaiveld ruimte om auto’s te 

parkeren. Daarbij gaat het zowel om lang parkeren (bijvoorbeeld voor personeel en 

sporters) als kort parkeren (bijvoorbeeld halen & brengen van kinderen, afgeven goederen). 

De inrichting van dit verkeersgebied moet overzichtelijk en veilig zijn.  

 

Voor het parkeren gelden verder de volgende eisen: 

 Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Veere. 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een parkeerbehoefte van 21 plaatsen voor de 

voorziening (conform huidig aanwezig aantal plaatsen). 

 Dit is inclusief 1 parkeerplaats voor mindervaliden. 

 Er dient te worden voorzien van 2 plaatsen met elektrisch laadpunt. 
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Onthaalruimte 

De voorziening trekt op verschillende tijdstippen grote getale bezoekers aan.  

Dit vraagt in de nabijheid van de hoofdtoegang een ‘onthaalruimte’.  

Deze buitenruimte is het visitekaartje van de voorziening en biedt als aangename 

verblijfsplek ruimte voor een korte pauze in de buitenlucht, even wachten op  

collega sporters en bezoekers van het dorpshuis of het stallen van fietsen.  

Maar naast de kwaliteit als een representatieve en aangename verblijfsplek, biedt deze plek 

ook voldoende ruimte voor het onbelemmerd en vlot afhandelen van de logistieke stromen.  

 

Omdat de MFA integraal toegankelijk moet zijn voor mindervaliden, stelt dit ook eisen aan 

de inrichting van de onthaalruimte. Een vlakke en obstakelvrije route van en naar de 

hoofdentree vormt daarbij de belangrijkste eis.  

 

 De inrichting van de buitenruimte van de voorziening is in goede samenhang met 

het gebouw ontworpen. Routes door de tuin sluiten logisch aan op de 

(achter)entrees en eventuele nooduitgangen van gebouwsecties. 

 De tuin rondom is weliswaar begrensd, maar hoge hekken en/of hoge muren zijn 

afwezig. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van groene begrenzingen op 

de overgang met aanwezige achterpaden en achtertuinen. 

 Een doelmatige, verzorgde inrichting die schoon, overzichtelijk en veilig is en die 

met een normaal onderhoudsniveau zo ook in stand gehouden kan worden. 

 Een logische en veilige route/toegankelijkheid rondom het gebouw is van belang. 

Dit vanwege de bereikbaarheid van hulpdiensten, serviceverkeer etc. 

 De onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van de gevels 

moeten op een efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd. 

 De containerberging is op het terrein op een logische plek gesitueerd, en voor de 

vuilophaaldienst goed te bereiken. 

 Zorg voor een sociaal veilige omgeving door verlichting en het voorkomen van 

donkere hoeken. 

 Een oplossing voor rokend personeel of bezoekers op het terrein is kleinschalig 

van omvang en niet zichtbaar vanuit de onthaalruimte.  

 De parkeercapaciteit voor (brom)fietsen is overdekt. Deze stallingsvoorziening ligt 

op het terrein en kan als bouwkundig element mogelijkerwijs gecombineerd 

worden met een buitenberging (voorkomen van allerlei losse gebouwtjes op de 

binnenplaats).  

 De materiaalkeuzen, vormgeving en detaillering van de terreinvoorzieningen 

inclusief afsluiting zijn zodanig dat het vandalismerisico, zwerfafval of mogelijke 

overlast van hangjongeren zoveel mogelijk wordt beperkt.  
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Bijlagen 

1. Duurzaamheidsplan 2017-2020 gemeente Veere 

2. Ruimtestaat d.d. 180427 

 

Enkele andere gebruikte uitgangspunten 

A. Normen NOC*NCF  

B. Arbo-wetgeving 

C. Wet algemene bepaling omgevingsrecht WABO 

D. Handboek voor toegankelijkheid 
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Artikel 8   Maatschappelijk 

8.1   Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd‐ en kinderopvang, onderwijs, openbare 
dienstverlening en verenigingsleven, religie; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': uitsluitend een begraafplaats; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk ‐ molen': uitsluitend 

een molen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone ‐ molenbiotoop': tevens voor het behoud 

van de Aagtekerkse molen als werktuig en als beeldbepalend cultuurhistorisch 
waardevol element; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk ‐ 1': uitsluitend voor 
zorgwoningen, woonzorgvoorzieningen en overige voorzieningen ten behoeve van de 
gezondheidszorg; 

f. bedrijfswoningen, daaronder begrepen de uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen 
en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groen, 
water, erven, tuinen, jongerenontmoetingsplaatsen, sport‐, speel‐ en nutsvoorzieningen. 

8.2   Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

8.2.1   Toelaatbare bebouwing 

Op deze gronden mogen bouwwerken worden gebouwd, met inachtneming van het 
volgende: 

8.2.2   Algemeen 

a. gebouwen en overkappingen worden gebouwd in het bouwvlak; 
b. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de 

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage 
van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een 
bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak; 

c. de oppervlakte van een bedrijfswoning inclusief aan‐ en uitbouwen, bedraagt ten 
hoogste 200 m² en de inhoud ten hoogste 750 m³; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 60 m²; 

e. indien gebouwen worden afgedekt door een constructie van één of meer hellende 
dakvlakken, bedraagt de dakhelling, tenzij met een aanduiding anders is aangegeven, ten 
hoogste 55°. 

8.2.3   Gebouwen 

a. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale 
goothoogte (m)' aangegeven goothoogte; 

b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 5 m meer dan de maximaal 
toelaatbare goothoogte, tenzij anders is aangeduid; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a bedraagt de goothoogte van aan‐ en uitbouwen en 
bijgebouwen bij een bedrijfswoning ten hoogste 3 m; 

d. in afwijking van het bepaalde onder b bedraagt de bouwhoogte van aan‐ en uitbouwen 
en bijgebouwen bij een bedrijfswoning ten hoogste 7 m. 

e. de maximaal toelaatbare goothoogte van gebouwen mag uitsluitend worden 
overschreden door dakkapellen en gelijksoortige vormen, niet zijnde een topgevel, mits 
de breedte niet meer bedraagt dan: 
1. 50% van de breedte van de onderliggende gevel in het voorgeveldakvlak; 
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2. 70% van de breedte van de onderliggende gevel in het achtergeveldakvlak. 

8.2.4   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen tussen de voorgevelrooilijn en de 
openbare weg bedraagt ten hoogste 1 m;  

b. de bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van licht‐ en vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 16 m; 
d. de bouwhoogte van antennes ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde 

schotelantennes bedraagt ten hoogste 15 m;  
e. de bouwhoogte van schotelantennes bedraagt ten hoogste 6 m;  
f. de bouwhoogte van tuinmeubilair bedraagt ten hoogste 2 m;  
g. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt ten hoogste 6 m; 
h. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 

5 m. 

8.3   Specifieke gebruiksregels 

8.3.1   Gebruik van gronden en bouwwerken 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover dit een ondergeschikt bestanddeel is 
van de totale bedrijfsuitoefening en dit rechtstreeks samenhangt met de in lid 
8.1 genoemde bestemming; 

b. horeca is uitsluitend toegestaan voor zover:  
1. dit een ondergeschikt bestanddeel is van de totale bedrijfsuitoefening en dit 

rechtstreeks samenhangt met de in lid 8.1 genoemde bestemming; 
2. voorkomend in categorie 1a van de Staat van Horeca‐activiteiten; 
3. het vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 25% van het totale 

verkoopvloeroppervlak, met een maximum van 30 m²; 
c. per bouwperceel is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan; 
d. het verhuren van kamers in bedrijfswoningen door particulieren is toegestaan, voor 

zover dit rechtstreeks samenhangt met en ondergeschikt is aan het in lid 8.1 toegestane 
gebruik; 

e. evenementen zijn toegestaan. 

8.3.2   Uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is 
uitsluitend toegestaan in een bedrijfswoning, met inachtneming van de volgende regels:  

a. ten hoogste 40 m² mag ten behoeve van beroeps‐ of bedrijfsmatige activiteiten in 
gebruik zijn; 

b. het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dit behouden; 
c. het gebruik is naar aard in overeenstemming met het woonkarakter van de omgeving; 
d. het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten 

uitvoert tevens gebruiker en bewoner van de woning is; 
e. het gebruik leidt niet tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het 

verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte; 
f. de uitoefening van detailhandel, anders dan als ondergeschikte nevenactiviteit in 

verband met het desbetreffende beroep of bedrijf is niet toegestaan; 
g. reclame‐uitingen aan de gevel mogen niet zichtbaar zijn; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken worden niet 

onevenredig aangetast. 
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8.3.3   Het gebruik van een aan‐ of uitbouw of een bijgebouw voor recreatief nachtverblijf 

Het gebruik van een aan‐ of uitbouw of een bijgebouw voor recreatief nachtverblijf is 
toegestaan bij een bedrijfswoning, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de oppervlakte bedraagt ten minste 22 m² en ten hoogste 40 m²; 
b. op het bouwperceel dient een woning aanwezig te zijn, die krachtens het 

bestemmingsplan op de betreffende gronden toelaatbaar is; 
c. per bouwperceel is ten hoogste één aan‐ of uitbouw of bijgebouw voor recreatief 

nachtverblijf toegestaan; 
d. de oppervlakte‐ en hoogtematen van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen bedragen ten 

hoogste de maten zoals in lid 8.2.3 is bepaald;  
e. op eigen terrein dient te worden voorzien in parkeerruimte voor minimaal één auto; 
f. verblijfsrecreatie wordt slechts toegestaan bij woningen die permanent door de eigenaar 

worden bewoond; 
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken worden niet 

onevenredig aangetast. 

8.4   Afwijken van de gebruiksregels 

8.4.1   Het gebruik van een aan‐ of uitbouw of een bijgebouw voor mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 en 
medewerking verlenen voor het gebruik van een aan‐ of uitbouw of een bijgebouw voor 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de oppervlakte bedraagt ten hoogste 40 m²; 
b. op het bouwperceel dient een bedrijfswoning aanwezig te zijn, die krachtens het 

bestemmingsplan op de betreffende gronden toelaatbaar is; 
c. per bouwperceel is ten hoogste één aan‐ of uitbouw of bijgebouw voor mantelzorg 

toegestaan; 
d. de oppervlakte‐ en hoogtematen van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen bedragen ten 

hoogste de maten zoals in lid 8.2 is bepaald;  
e. mantelzorg wordt slechts toegestaan bij woningen die permanent worden bewoond; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken worden niet 

onevenredig aangetast; 
g. afwijken is alleen toegestaan wanneer een doktersverklaring (CIZ‐verklaring) is 

afgegeven. 
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Sterkteberekening gymzaal ondersteuning dak 
Gewicht dak   =   13,5 x 15,67 x 0,31 x 2   

=   131,2 m2 

Vuren hout   =   22% 

Isolatie   =   78%       

Vuren hout    =   29,85 m3      

Isolatie    =   102,35 m3 

Soortelijk gewicht 

Vuren hout   =   500 kg/m3 

Isolatie    =   50 kg/m3     

Totaal gewicht dak   =   20042,5 kg 

Gewicht dak per m2  =   47,4 kg 

  

 

Staanders balk 1 
Q1 = 3554 N/m1 

Q2 = 2400 N/m1 

Q3 = 320 N/m1 

 

FRB  = - 0,71 x 0,1 - 0,48 x 0,1 + 55 x 7,735 + 37,1 x 7,735 + 4,9 x  

7,635 - FRB x 15,67  

=  749,686 / 15,67  

=  47,84 kN 

FRA   =  47,84 kN 

Materiaal  =  Vuren C24 

A   =  47840 / 2,5  

=  19136 mm2  

1           2            3 
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Aanbevolen afmeting van staander 150 x 150 mm  

Staanders balk 2 
Q1 = 3554 N/m1 

Q2 = 2400 N/m1 

Q3 = 320 N/m1 

 

FRB  = - 0,71 x 0,1 - 0,48 x 0,1 + 55 x 7,735 + 37,1 x 7,735 + 4,9 x  

7,635 - FRB x 15,67  

=  749,686 / 15,67  

=  47,84 kN 

FRA   =  47,84 kN 

Materiaal  =  Vuren C24 

A   =  47840 / 2,5  

= 19136 mm2  

Aanbevolen afmeting van staander 150 x 150 mm 

 

Staanders balk 3 
Q1 = 3554 N/m1 

Q2 = 2400 N/m1 

 

FRB   =  - 0,71 x 0,1 - 0,48 x 0,1 + 55 x 7,735 + 37,1 x 7,735 - FRB x  

15,67  

=  712,27 / 15,67  

=  45,45 kN 

FRA   =  45,45 kN 

Materiaal  =  Vuren C24 

A   =  45450 / 2,5  

=  18180 mm2  

Aanbevolen afmeting van staander 140 x 140 mm 
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Foyer
004

Opp: 79,67 m2

Vergadering
005

Opp: 140,64 m2

Kast 1
007

Opp: 2,02 m2

Kast 3
009

Opp: 2,00 m2

Bar
010

Opp: 11,06 m2

Keuken
011

Opp: 14,80 m2

Sporthal
031

Opp: 356,66 m2

Kast 2
008

Opp: 2,02 m2

Toilet
017

Opp: 1,08 m2

Toilet mindervaliden
020

Opp: 3,84 m2

Toilet
017

Opp: 1,08 m2

Toilet
017

Opp: 1,11 m2 Toilet
017

Opp: 1,11 m2

Spreekkamer
028

Opp: 13,00 m2

Onderzoeks kamer
029

Opp: 9,83 m2

Opslag berging
033

Opp: 1,95 m2

Opslag berging
034

Opp: 1,95 m2

Magazijn
035

Opp: 4,97 m2

Kleedkamer jongens
036

Opp: 24,32 m2

Doucheruimte
037

Opp: 7,93 m2

Kleedkamer meiden
038

Opp: 24,32 m2

Doucheruimte
039

Opp: 7,75 m2

Toilet
040

Opp: 1,08 m2

Toilet
041

Opp: 1,08 m2

Toilet meiden
042

Opp: 6,06 m2

Toilet jongens
043

Opp: 3,90 m2

Opslagkast
044

Opp: 3,60 m2
Wachtruimte

045
Opp: 5,05 m2

Hal
046

Opp: 43,53 m2

Garderobe
047

Opp: 7,06 m2

Technische ruimte
048

Opp: 9,48 m2Luchtsluis
049

Opp: 13,44 m2

schoonmaakhok
053

Opp: 9,14 m2

Opslagruimte
006

Opp: 16,06 m2

Toestellen berging
030

Opp: 34,96 m2

netto vloeropppervlak

MFA Aagtekerke

Nr.

004
005
006
007
008
009
010
011
017
017
017
017
020
028
029
030
031
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
053

Naam

Foyer
Vergadering
Opslagruimte
Kast 1
Kast 2
Kast 3
Bar
Keuken
Toilet
Toilet
Toilet
Toilet
Toilet mindervaliden
Spreekkamer
Onderzoeks kamer
Toestellen berging
Sporthal
Opslag berging
Opslag berging
Magazijn
Kleedkamer jongens
Doucheruimte
Kleedkamer meiden
Doucheruimte
Toilet
Toilet
Toilet meiden
Toilet jongens
Opslagkast
Wachtruimte
Hal
Garderobe
Technische ruimte
Luchtsluis
schoonmaakhok

Berekend opp.

79,67
140,64
16,06
2,02
2,02
2,00

11,06
14,80
1,08
1,08
1,11
1,11
3,84

13,00
9,83

34,96
356,66

1,95
1,95
4,97

24,32
7,93

24,32
7,75
1,08
1,08
6,06
3,90
3,60
5,05

43,53
7,06
9,48

13,02
9,14

867,13 m²
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Det: 5Det: 3

Det: 1

Det: 6

Det: 7

Det: 2

Element opbouwen

beganegrond vloer:
Van boven naar beneden

-Afwerkvloer 8mm
-Fermacell plaat 20mm
-GBP3 vuren beplating 19mm  
-Vuren regelwerk 38x235mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm

Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm (H.O.H. volgens
constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm

Platdak opbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-constructieplaat OSB3 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm
-Vuren tengels 23,5x18mm
-Vuren tengels 23,5x18mm
-Gipsplaat 15mm

Hellend dakopbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-constructieplaat OSB3 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating zwart afgewerkt 19mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix houten afwerking 18mm

Al deze opbouwen zijn voorzien van Zeewier isolatie.
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23
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6

16

-600 = maaiveld

0 = peil
Junckers Unobat50 sportvloer

1a 1b 1c

beganegrond vloer:
Van boven naar beneden

-Afwerkvloer 8mm
-Fermacell plaat 20mm
-GBP3 vuren beplating 19mm  
-Vuren regelwerk 38x235mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm

Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm
 (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm

Ad Fundum

Edisonweg 4a
4382 NW Vlissingen
0118 55 88 00
owadfundum@scalda.nl

Opdrachtgever

Gemeente Veere
Traverse 1
4357 ET Domburg

Project

MFA Aagtekerke
Agathastraat 1
4363 BC Aagtekerke

Datum
20-5-2019

schaal 
1:10

Vloeraansluiting
Det 1

Formaat
A3

Fase
do



GSEducationalVersion

19
285

19
323

16
23

5
19

20
8

29
8

23
5

19
21

25

31
6

65
0

400

46
1

50
13

9

50 300 50

16

Junckers Unobat50 sportvloer

Oplegvilt

2a

Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm (H.O.H. volgens
constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm

beganegrond vloer:
Van boven naar beneden

-Afwerkvloer 8mm
-Fermacell plaat 20mm
-GBP3 vuren beplating 19mm  
-Vuren regelwerk 38x235mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
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EPDM sedum module

WDW plaat

3a 3b 3c

Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm (H.O.H. volgens
constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm

Platdak opbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm
-Vuren tengels 23,5x18mm
-Vuren tengels 23,5x18mm
-Gipsplaat 15mm

Hellend dakopbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating zwart afgewerkt 19mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix houten afwerking 18mm
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Zelfklevend EPDM folie

Zelfklevende EPDM folie

Houten  lekonderdorpel

1a

1b

1c

Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm (H.O.H. volgens
constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm
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5a

Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm (H.O.H. volgens
constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm

Platdak opbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm
-Vuren tengels 23,5x18mm
-Vuren tengels 23,5x18mm
-Gipsplaat 15mm
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Wandopbouw:
Van buiten naar binnen

-Hollandse larix houten gevel planken 18mm
-Hollandse larix horizontaal regelwerk 18mm
-Hollandse larix verticaal regelwerk 18mm
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 18x285mm (H.O.H. volgens
constructeur)
-GBP3 vuren beplating 19mm

Hellend dakopbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating zwart afgewerkt 19mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix houten afwerking 18mm
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Hellend dakopbouw:
Van boven naar beneden

-Seden module 70mm
-EPDM dakbedekking
-Waterdichte, dampopen plaat, zwart 16mm
-Vuren regelwerk 38x285mm (H.O.H. volgens constructeur)
-GBP3 vuren beplating zwart afgewerkt 19mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix regelwerk 18mm
-Hollandse larix houten afwerking 18mm
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Bijlage 6 
 

CO2-EMISSIE 

 

 

          
 

 



De hoeveelheid vastgelegde CO  in de
houtproducten is 39.327 kg

Dit certificaat is uitgegeven door de NBvT rekenmodule 'Opslag van CO2 in hout'. De waarden op dit certificaat zijn indicaties. Aan de uitkomsten
kunnen geen rechten worden ontleend. De NBvT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik hiervan. Om zelf de

vastgelegde CO2 in uw houtproducten te berekenen of voor meer informatie over de totstandkoming van de berekening bezoekt u
http://co2opslag.nbvt.nl.

²

Houtvolume van de producten:
46 m³

De Europese bossen slaan deze hoeveelheid co² op in:
2 seconden

Vastgelegde CO² in de houtproducten:
39.327 kg CO²

Vergelijking van netto-emissie van
CO  voor diverse materialen (KG)²

- 39.327

HOUT

+ 19.664

BETON

+ 245.794

PVC

+ 811.119

STAAL

+ 1.327.286

ALUMINIUM

Dit compenseert:

Uitstoot van 330.479 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto

Elektraverbruik van 43 huishoudens in één jaar tijd



De hoeveelheid vastgelegde CO  in de
houtproducten is 143.725 kg

Dit certificaat is uitgegeven door de NBvT rekenmodule 'Opslag van CO2 in hout'. De waarden op dit certificaat zijn indicaties. Aan de uitkomsten
kunnen geen rechten worden ontleend. De NBvT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik hiervan. Om zelf de

vastgelegde CO2 in uw houtproducten te berekenen of voor meer informatie over de totstandkoming van de berekening bezoekt u
http://co2opslag.nbvt.nl.

²

Uw referentie: Vuren

Houtvolume van de producten:
231 m³

De Europese bossen slaan deze hoeveelheid co² op in:
10 seconden

Vastgelegde CO² in de houtproducten:
143.725 kg CO²

Vergelijking van netto-emissie van
CO  voor diverse materialen (KG)²

- 143.725

HOUT

+ 71.862

BETON

+ 898.275

PVC

+ 2.964.308

STAAL

+ 4.850.685

ALUMINIUM

Dit compenseert:

Uitstoot van 1.207.765 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto

Elektraverbruik van 159 huishoudens in één jaar tijd



De hoeveelheid vastgelegde CO  in de
houtproducten is 6.668 kg

Dit certificaat is uitgegeven door de NBvT rekenmodule 'Opslag van CO2 in hout'. De waarden op dit certificaat zijn indicaties. Aan de uitkomsten
kunnen geen rechten worden ontleend. De NBvT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik hiervan. Om zelf de

vastgelegde CO2 in uw houtproducten te berekenen of voor meer informatie over de totstandkoming van de berekening bezoekt u
http://co2opslag.nbvt.nl.

²

Uw referentie: Beuken

Houtvolume van de producten:
6 m³

De Europese bossen slaan deze hoeveelheid co² op in:
Minder dan één seconde

Vastgelegde CO² in de houtproducten:
6.668 kg CO²

Vergelijking van netto-emissie van
CO  voor diverse materialen (KG)²

- 6.668

HOUT

+ 3.334

BETON

+ 41.669

PVC

+ 137.507

STAAL

+ 225.011

ALUMINIUM

Dit compenseert:

Uitstoot van 56.025 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto

Elektraverbruik van 7 huishoudens in één jaar tijd
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Bijlage 7 
 

RC BEREKENINGEN 
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Rc wandopbouw     

 λ W/(m∙k) 

1 = DWD-plaat 0,09 

2 = Vuren regelwerk 0,17 

3 = Zeewier isolatie 0,043 

4 = GBP3 vuren 

beplating 

0,11 

 

Oppervlakte wand   = 8100 x 2875 = 23,29 m2 

Verouderingsfactor  = 1,2 

λ isolatie   = 0,043 x 1,2 = 0,0408 W/(m∙k) 

 

Correctiefactor  =  0,02 

Rsi    = 0,13 

Rse    = 0 

 

Rc sectie a   = (0,016/0,09) + (0,285/0,0408) + (0,019/0,11) + 0,13 + 0  

/1 + 0,02 - 0,13 - 0 

    = (7,466 / 1,02) - 0,13 – 0 

    = 7,319 - 0,13 - 0 

    = 7,19 (m2∙k)/W 

 

Rc sectie B   = (0,016/0,09) + (0,018/0,17) + (0,019/0,11)+ 0,13 + 0 

     / 1 + 0,02 - 0,13 - 0 

    = (0,456 / 1,02) - 0,13 – 0 

    = 0,447 - 0,13 - 0 

    = 0,32 (m2∙k)/W 

 

U sectie a   =  1 / 7,19 + 0,13 + 0 

    = 0,137 W/(m2∙K) 

 

U sectie b   = 1 / 0,32 + 0,13 + 0 

    = 2,22 W/(m2∙K) 

 

Oppervlakte sectie a = 18 x 0,449 x 2,875 

    = 23,236 m2 

 

Oppervlakte sectie b = 18 x 0,018 x 2,875 

    =  0,932 m2 

 

Oppervlakte totaal  =  24,168 m2 
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R’    = Aa x Ua + Ab x Ub / Acon 

    = 23,236 x 0,137 + 0,932 x 2,22 / 24,168 

    = 5,252 / 24,168 

    =  0,217 

 

λ    = λa x Aa + λb x Ab / Aa + Ab 

    = 0,0408 x 23,236 + 0,17 x 0,932 / 24,168 

    = 1,1065 / 24,168 

    = 0,0458 

 

Σ    = DWD plaat = 0,016 / 0,09  = 0,178 

     d = 16 mm 

    = Isolatie+Hout = 0,285 / 0,0458 = 6,223 

     d = 285 mm 

= GBP3  = 0,019 / 0,11  = 0,173 

d = 19 mm  

= 0,178 + 6,233 + 0,173  

= 6,574 (m2∙k)/W 

 

R’’    = 6,574 / 1,02 

    = 6,445 (m2∙k)/W 

 

Als R’ < 1,05 (R’’ + Rsi + Rse), dan is a’ gelijk aan 0 en is rc gelijk aan R’’ 

 

R’ < 1,05 (R’’ + Rsi + Rse) 

0,217 < 1,05 (6,445+ 0,13 + 0) 

0,217 < 6,575 

 

Dus: 

a’    = 0 

Rc    =  R’’   

= 6,445 (m2∙k)/W 

 

Rc wand   =  6,445 (m2∙k)/W 

    = 6,5 (m2∙k)/W 
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Rc dakopbouw 

 λ W/(m∙k) 

1 = OSB3 

constructieplaat 

0,13 

2 = Luchtspouw - 

3 = Vuren regelwerk 0,17 

4 = Zeewier isolatie 0,043 

5 = GBP3 vuren 

beplating 

0,11 

 

R luchtspouw   = 0,18 W/(m∙k) 

 

Oppervlakte dak   = 9540 x 6670 = 63,63 m2 

 

Verouderingsfactor  = 1,2 

λ isolatie   = 0,043 x 1,2 = 0,0408 W/(m∙k) 

 

Correctiefactor  =  0,02 

Rsi    = 0,13 

Rse    = 0 

 

Rc sectie a   = (0,016/0,13) + 0,18 + (0,260/0,043) + (0,019/0,11) +  

0,13 + 0 / 1 + 0,02 - 0,13 - 0 

    = (6,652 / 1,02) - 0,13 – 0 

    = 6,522 - 0,13 - 0 

    = 6,392 (m2∙k)/W 

 

Rc sectie B   = (0,016/0,13) + (0,038/0,17) + (0,019/0,11)+ 0,13 + 0 

/ 1 + 0,02 - 0,13 - 0 

    = (0,649 / 1,02) - 0,13 – 0 

    = 0,637 - 0,13 - 0 

    = 0,507 (m2∙k)/W 

 

U sectie a   =  1 / 6,392 + 0,13 + 0 

    = 0,153 W/(m2∙K) 

 

U sectie b   = 1 / 0,507 + 0,13 + 0 

    = 1,57 W/(m2∙K) 

 

Oppervlakte sectie a = 20 x 0,4751 x 6,670 

    = 63,38 m2 

 

Oppervlakte sectie b = 20 x 0,038 x 6,670 

    =  5,069 m2 

 

Oppervlakte totaal  =  68,45 m2 
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R’    = Aa x Ua + Ab x Ub / Acon 

    = 63,38 x 0,153 + 5,069 x 1,57 / 68,45 

    = 17,66 / 68,45 

    =  0,258 

 

λ    = λa x Aa + λb x Ab / Aa + Ab 

    = 0,0408 x 63,38 + 0,17 x 5,069 / 68,45 

    = 3,448 / 68,45 

    = 0,0504 

 

Σ    = OSB3  = 0,016 / 0,13  = 0,123 

     d = 16 mm 

    = Luchtspouw     = 0,18 

    = Isolatie+Hout = 0,285 / 0,0504 = 5,655 

     d = 285 mm 

= GBP3  = 0,019 / 0,11  = 0,173 

     d = 19 mm  

= 0,123 + 0,18 + 5,655 + 0,173  

= 6,131 (m2∙k)/W 

 

R’’    = 6,131 / 1,02 

    = 6,011 (m2∙k)/W 

 

Als R’ < 1,05 (R’’ + Rsi + Rse), dan is a’ gelijk aan 0 en is rc gelijk aan R’’ 

R’ < 1,05 (R’’ + Rsi + Rse) 

0,258 < 1,05 (6,011+ 0,13 + 0) 

0,258 < 6,141 

 

Dus: 

a’    = 0 

Rc    =  R’’   

= 6,011 (m2∙k)/W 

  

Rc dak   =  6,011 (m2∙k)/W 

    = 6,0 (m2∙k)/W 
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Rc vloeropbouw    

 λ W/(m∙k) 

1 = Fermacell plaat 0,32 

2 = GBP3 vuren plaat 0,11 

3 = Vuren regelwerk 0,17 

4 = Zeewier isolatie 0,043 

5 = DWD-plaat 0,09 

 

Oppervlakte vloer   = 8100 x 5200 = 42,12 m2 

 

Verouderingsfactor  = 1,2 

λ isolatie   = 0,043 x 1,2 = 0,0408 W/(m∙k) 

 

Correctiefactor  =  0,02 

Rsi    = 0,13 

Rse    = 0 

 

Rc sectie a   = (0,02/0,32) + (0,019/0,11) + (0,235/0,0408) +  

(0,016/0,09) + 0,13 + 0 / 1 + 0,02 - 0,13 - 0 

    = (6,303 / 1,02) - 0,13 – 0 

    = 6,18 - 0,13 - 0 

    = 6,049 (m2∙k)/W 

 

Rc sectie B   = (0,02/0,32) + (0,019/0,11) + (0,038/0,17) +  

(0,016/0,09) + 0,13 + 0 / 1 + 0,02 - 0,13 - 0 

    = (0,767 / 1,02) - 0,13 – 0 

    = 0,752 - 0,13 - 0 

    = 0,622 (m2∙k)/W 

 

U sectie a   =  1 / 6,049 + 0,13 + 0 

    = 0,162 W/(m2∙K) 

 

U sectie b   = 1 / 0,622 + 0,13 + 0 

    = 1,33 W/(m2∙K) 

 

Oppervlakte sectie a = 20 x 0,4031 x 5,2 

    = 41,922 m2 

 

Oppervlakte sectie b = 20 x 0,038 x 5,2 

    =  3,952 m2 

 

Oppervlakte totaal  =  45,874 m2 
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R’    = Aa x Ua + Ab x Ub / Acon 

    = 41,922 x 0,162 + 3,952 x 1,33 / 45,874 

    = 12,048 / 45,874 

    =  0,263 

 

λ    = λa x Aa + λb x Ab / Aa + Ab 

    = 0,0408 x 41,922 + 0,17 x 3,952 / 45,874 

    = 2,382 / 45,874 

    = 0,0519 

 

Σ    = Vermicelli  = 0,020 / 0,32  = 0,063 

     d = 20 mm 

= GBP3  = 0,019 / 0,11  = 0,173 

     d = 19 mm 

    = Isolatie+Hout = 0,235 / 0,0519 = 4,528 

     d = 235 mm 

= DWD-plaat = 0,016 / 0,17  = 0,094 

     d = 16 mm  

= 0,063 + 0,173 + 4,528 + 0,094  

= 4,858 (m2∙k)/W 

 

R’’    = 4,858 / 1,02 

    = 4,763 (m2∙k)/W 

 

Als R’ < 1,05 (R’’ + Rsi + Rse), dan is a’ gelijk aan 0 en is rc gelijk aan R’’ 

 

R’ < 1,05 (R’’ + Rsi + Rse) 

0,263 < 1,05 (4,763 + 0,13 + 0) 

0,263 < 4,893 

 

Dus: 

a’    = 0 

Rc    =  R’’   

= 4,763 (m2∙k)/W 

 

Rc vloer   =  4,763 (m2∙k)/W 

    = 4,8 (m2∙k)/W  
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STUDIEBEREKENING

Ad Fundum - Multifunctioneel Centrum Aagtekerke
Multifunctioneel Centrum -0,08

Algemene gegevens

projectomschrijving Multifunctioneel Centrum Aagtekerke

variant Multifunctioneel Centrum

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Aagtekerke

eigendom Koop

bouwjaar 2019

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype grondgebonden gebouw, vrijstaand

datum 21-05-2019

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone Hal < 100 kg/m² gesloten plafond

verwarmde zone Gymzaal < 100 kg/m² gesloten plafond

verwarmde zone Buurthuis < 100 kg/m² gesloten plafond

verwarmde zone Huisartsenpost < 100 kg/m² gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Hal

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

bijeenkomstfunctie overig 92,77 nee nee n.v.t. 20,00 1,71 1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Gymzaal

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

sportfunctie matig verwarmd 395,52 nee nee ja 13,00 0,46 0,90

gemeenschappelijke ruimte 66,48 ja nee n.v.t. 0,00 0,00 0,00

Gebruiksfuncties per rekenzone Buurthuis

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

bijeenkomstfunctie overig 246,17 nee nee n.v.t. 20,00 1,71 1,10

celfunctie 36,69 nee nee n.v.t. 20,00 0,84 1,00

Gebruiksfuncties per rekenzone Huisartsenpost

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis
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gezondheidszorgfunctie overig 31,48 nee nee n.v.t. 20,00 1,11 0,80

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 30,00 m

breedte van het gebouw 30,50 m

hoogte van het gebouw 6,60 m

Eigenschappen infiltratie

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

Hal nvt plat of geen dak 0,69 (forfaitair)

Gymzaal nvt hellend dak 0,98 (forfaitair)

Buurthuis nvt hellend dak 0,98 (forfaitair)

Huisartsenpost nvt hellend dak 0,98 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Hal

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,8 m²

Vloer 92,77 4,80
 
Voorgevels - buitenlucht, N - 37,1 m² - 90°
Wand 14,45 6,50 minimale belem.

Merk I (1 stuks) 11,34 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk J (1 stuks) 11,34 1,30 0,60 nee minimale belem.
 
Zijgevels - buitenlucht, N - 15,7 m² - 90°
Wand 2,70 6,50 minimale belem.

Merk O (1 stuks) 4,59 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk P (1 stuks) 8,37 1,30 0,60 nee minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, HOR, dak - 109,2 m² - 0°
Dak 109,17 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,60 m

omtrek van het vloerveld (P) 86,44 m
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grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,32 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,40 m

Transmissiegegevens rekenzone Gymzaal

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 462,0 m²

Vloer 462,00 4,80
 
Voorgevel - buitenlucht, O - 64,7 m² - 90°
Wand 33,57 6,50 minimale belem.

Merk D (2 stuks) 6,98 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk E (2 stuks) 6,60 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk F (2 stuks) 6,22 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk G (2 stuks) 5,84 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk H (2 stuks) 5,46 1,30 0,60 nee minimale belem.
 
Achtergevel - buitenlucht, W - 166,0 m² - 90°
Wand 128,64 6,50 minimale belem.

Merk D (2 stuks) 6,98 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk E (2 stuks) 6,60 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk F (2 stuks) 6,22 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk G (2 stuks) 5,84 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk H (2 stuks) 5,46 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk N (2 stuks) 6,30 1,35 0,65 nee minimale belem.
 
Zijgevel links - buitenlucht, Z - 53,3 m² - 90°
Wand 53,27 6,50 minimale belem.
 
Zijgevel rechts - buitenlucht, N - 121,6 m² - 90°
Wand 121,56 6,50 minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, Z - 220,8 m² - 5°
Dak 220,84 6,00 minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, N - 220,8 m² - 5°
Dak 220,84 6,00 minimale belem.
 
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 127,0 m² - 0°
Dak 126,98 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,60 m

omtrek van het vloerveld (P) 121,67 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,32 m
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gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,40 m

Transmissiegegevens rekenzone Buurthuis

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 282,9 m²

Vloer 282,86 4,80
 
Voorgevel - buitenlucht, O - 27,0 m² - 90°
Wand 19,05 6,50 minimale belem.

Merk A (1 stuks) 2,88 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk B (1 stuks) 2,66 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk C (1 stuks) 2,44 1,30 0,60 nee minimale belem.
 
Achtergevel - buitenlucht, W - 4,4 m² - 90°
Wand 4,44 6,50 minimale belem.
 
Zijgevel links - buitenlucht, Z - 100,2 m² - 90°
Wand 57,25 6,50 minimale belem.

Merk K (1 stuks) 26,58 1,30 0,60 auto minimale belem.

Merk L (1 stuks) 7,83 1,30 0,60 auto minimale belem.

Merk M (1 stuks) 8,51 1,30 0,60 nee minimale belem.
 
zijgevel rechts - buitenlucht, N - 16,7 m² - 90°
Wand 16,65 6,50 minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, N - 147,7 m² - 5°
Dak 147,65 6,00 minimale belem.
 
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,3 m² - 0°
Dak 92,33 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,60 m

omtrek van het vloerveld (P) 73,79 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,32 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,40 m

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 31,5 m²

Vloer 31,48 4,80
 
Voorgevel - buitenlucht, O - 31,5 m² - 90°
Wand 23,47 6,50 minimale belem.

Merk A (1 stuks) 2,88 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk B (1 stuks) 2,66 1,30 0,60 nee minimale belem.

Merk C (1 stuks) 2,44 1,30 0,60 nee minimale belem.
 
Zijgevel links - buitenlucht, Z - 8,3 m² - 90°
Wand 8,25 6,50 minimale belem.
 
Zijgevel rechts - buitenlucht, N - 19,5 m² - 90°
Wand 19,50 6,50 minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, Z - 63,4 m² - 5°
Dak 63,40 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

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

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,60 m

omtrek van het vloerveld (P) 23,54 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,32 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 6,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,40 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

TripleAqua klimaatsysteem

Opwekking

type opwekker elektrische warmtepomp

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5 en 6)

bron warmtepomp warmte uit retour-/afvoerlucht

ontwerpaanvoertemperatuur θsup ≤ 30°
vermogen warmtepomp 65,00 kW

β-factor warmtepomp 2,52

aantal opwekkers 1

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd nee

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 861 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 90.942 MJ

Multifunctioneel Centrum Aagtekerke Britt Jansen, Scalda

Uniec v2.2.16.1 Pagina 5/11 Printdatum: 21-5-2019 13:03



hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 103.343 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 20.927 MJ

opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen) 6,600

opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen) 1,400

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

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

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door water / water + lucht

koeltransport door water

individuele regeling verwarming ja

geïsoleerde leidingen en kanalen ja

distributierendement (ηH;dis) 0,880

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 869,11 m²

gemiddelde lengte uittapleidingen ≤ 3 meter

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 1,000

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning ja

type douchewarmtewisselaar douchegoot-wtw

model douchewarmtewisselaar DWTW (forfaitair)

aangesloten op aangesloten op koudepoort douchemengkraan en inlaat toestel

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Hal

Gymzaal

Buurthuis

Huisartsenpost
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Ventilatie

36XB hybrid beam luchtbehandelingssysteem

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant D1 standaard (geen warmterugwinning)

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00

Kenmerken ventilatiesysteem

centrale luchtbehandelingskast aanwezig nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

terugregeling / recirculatie terugregeling tot 60% van ventilatiedebiet

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

spuivoorziening geen spuivoorziening

Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau nee

Aangesloten rekenzones

Hal

Gymzaal

Buurthuis

Huisartsenpost

Koeling

TripleAqua klimaatsysteem

Kenmerken opwekker

type opwekker koudeopslag / bodemkoeling (zonder inzet koelmachine)

koudebehoefte koelsysteem (QC;nd) 73.705 MJ

opwekkingsrendement (ηC;gen) 12,000

Kenmerken koelsysteem

koeltransport ingevoerd bij verwarmingssysteem TripleAqua klimaatsysteem

distributierendement (ηC;dis) 0,94

Hulpenergie koeling

koude direct afgegeven aan binnenlucht of LBK ja

koudeopwekker met toerenregeling (ventilatoren en pompen) ja
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koudeopwekker opwekkingsrendement inclusief standby hulpenergie nee

koudeopwekker tevens gebruikt voor verwarming ja

Aangesloten rekenzones

Hal

Gymzaal

Buurthuis

Huisartsenpost

Elektriciteitsproductie in het gebied

elektriciteitsproductie in het gebied per m² (Edei;pr;el;spec) 41 MJ/m²

Zonnestroom

LG Solar NeON R 365Wp mono

PVT systeem enkel glas afgedekt - Acol/Vsto < 0,015

piekvermogen (Wp) per paneel 365 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

RFPV npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

1,00 78 Z 5 minimale belemmering

Verlichting

LED verlichting Hal

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

centraal aan/uit 6,0 65,11 1,00

vertrekschakeling 6,0 27,66 0,90

LED verlichting Gymzaal

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone nee
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armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

centraal aan/uit 6,0 395,52 1,00

vertrekschakeling 6,0 66,48 0,90

LED verlichting Buurthuis

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

daglichtschakeling 6,0 226,75 0,78

vertrekschakeling 6,0 56,11 0,90

LED verlichting Huisartsenpost

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 6,0 31,48 0,90
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 40.085 MJ
 

  hulpenergie
  

10.385 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 38.267 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 16.727 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 0 MJ
 

bevochtiging Ehum;P 0 MJ
 

ventilatoren EV;P 39.834 MJ
 

verlichting EL;P 135.381 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 240.846 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 70.415 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 869,11 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 2.255,41 m²
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

30.456 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

7.904 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

26.133 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

12.226 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 -3.083 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP -35 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot -30.581 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 349.065 MJ
 

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit)
 

-0,08 -
 

Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel)
 

-0,04 -
 

energielabel nieuwbouw utiliteit
 

A++++
   

Multifunctioneel Centrum Aagtekerke Britt Jansen, Scalda

Uniec v2.2.16.1 Pagina 10/11 Printdatum: 21-5-2019 13:03



Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

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

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