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BOUWBESLUIT
Vloerafscheidingen

Wateropname

Afdeling 2.3 artikel 2.16 t/m 2.25 Een te bouwen bouwwerk
afdeling 3.5 Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of

bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een

een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot

trap en een hellingbaan zo veel mogelijk wordt voorkomen.

1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN

Conform artikel 2.18 van paragraaf 2.3 Een vloerafscheiding

2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan

als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid , heeft een hoogte van ten

0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2

minste 1 m, gemeten vanaf de vloer.

kg/(m².s1/2).

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen

Bescherming tegen ratten en muizen

openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van

groter dan de in tabel 2.16aangegeven diameter.

ratten en muizen wordt tegengegaan.

In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld

Afdeling 3.10 Conform bouwbesluit artikel 3.69 t/m 3.73 Een

in artikel 2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die

tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen

breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare

waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan

opening en een uitmonding van:

0,1 m.

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;

De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of

b. een afvoervoorziening voor rookgas, en

een hellingbaan en een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 is niet groter dan 0,05 m.

c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft, ter

huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden

Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige

tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een

scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het

vloer van een hellingbaan

aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het

Watervoorziening

scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

Afdeling 6.3 artikel 6.11 t/m 6.14 Een bouwwerk met een

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een

Artikel 6.2 Een bouwwerk met een voorziening voor het

voorziening voor drinkwater of warmwater die de gezondheid

afnemen en gebruiken van energie heeft een veilige

niet nadelig beïnvloedt.

voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.

Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.

Elektra conform NEN 1010

B303
doorsnede F

Luchtverversing
afdeling3.6 Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige
voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor
de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt
voorkomen. conform NEN 1087

6000 +PEIL

ALGEMEEN

Luchtverversing meterkast.
Conform bouwbesluit afdeling 3.6 art. 3.32 een voorziening
voor luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening
4500 +PEIL

voor gas heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van
ten minste 2 dm³/s per m³ netto-inhoud van de meterruimte,
met een minimum van 2 dm³/s.

3500 +PEIL

Wering van vocht
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige

# deuren min. 930x2300 m.u.v. de meterkast
# bovenzijde dorpel buitendeuren max. 20 mm
# constructie volgens tekeningen en berekeningen constructeur
# funderingsdetails conform details constructeur
# installatie volgens tekeningen en berekeningen installateurs
# kleuren en materialen conform materiaalstaat
BIJ AFWIJKENDE CONSTRUCTIEPRINCIPES TEKENINGEN
CONSTRUCTEUR AANHOUDEN.

scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door
vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten
voldoende wordt beperkt. conform NEN 2778

1500 +PEIL
1000 +PEIL
500 +PEIL
0 00_begane
+PEIL

situatie

grond

0 +P

-50 +P

-1500 +PEIL

schaal 1 : 100

B303
doorsnede E

6000 +PEIL

4500 +PEIL

3500 +PEIL

1500 +PEIL
1000 +PEIL
500 +PEIL

situatie

Default0 +PEIL

-50 +P

0 mm

00_begane grond
0 +P

-1500 +PEIL

2

Doorsnede D-D
schaal 1 : 100

Ta

Tb

Tc

Td

Te

Tf

B303
doorsnede C
B303
doorsnede D

6000 +PEIL

6000 +PEIL

4500 +PEIL

4500 +PEIL

3500 +PEIL

3500 +PEIL

1500 +PEIL

1500 +PEIL

1000 +PEIL

1000 +PEIL
500 +PEIL

500 +PEIL

situatie
-50 +P

00_begane
0 +PEIL
0 +P

grond

situatie

00_begane grond
0 +P

-50 +P
-1500 +PEIL

-1500 +PEIL

3

0 +PEIL

Doorsnede E-E
schaal 1 : 100

4

Doorsnede F-F
schaal 1 : 100

PROJECT:

Burgers' Mangrove

ONDERWERP:

Doorsneden C-C t/m F-F

OPDRACHTGEVER:

KBZ

PROJECTNUMMER:

P.115615

Definitief
Postbus 770,

5600 AT

Eindhoven

T.040-2364977

F.040-2364976

Schaal:

BLAD:

Gewijzigd:

1:100

Datum: 27-05-2016
Afmeting:

A0

Getekend: T.v.O.

E.info@Seerden.info

B303

1

Doorsnede C-C

I.www.Seerden.info

