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Samenvatting

Dit Programma Van Eisen (PvE) vormt een geordende verzameling gegevens om te komen tot de

ontwikkeling en bouw van een woongebouw op een commerciële plint.

In dit PvE zijn de gebruikelijke omschrijvingen opgenomen van functionele en ruimtelijke aard (deel 1) en

van technische aard (deel 2). Dit PvE - deel 2 behandelt de vraag “Hoe gaat worden gebouwd?” en is het

technische deel.

In deel 1 van het PvE zijn de vragen “Waar wordt gebouwd?”, ”Wat wordt gebouwd?” en “Voor wie wordt

gebouwd?” behandeld. Ook de planning en randvoorwaarden komen aan bod in deel 1.

In dit PvE is een aantal tabellen en klassen opgenomen om het beeld van wensen en eisen te vormen.

Iedere opdrachtgever zal met dit PvE zijn wensen kunnen vertalen naar concrete uitgangspunten voor

zijn bouwopgave. De medewerkers van Nieman Consultancy B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs

zijn u daarbij graag van dienst.

Nieman Consultancy B.V. &

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Geachte gebruiker,

Hebt u suggesties voor verbeteringen?

Neem dan contact met ons op.

Bij voorbaat dank.

Nieman Consultancy B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

030 -241 34 27

info@niemanconsultancy.nl; info@nieman.nl
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Belang

Het maken van een goed Programma van Eisen (PvE) is nodig om een juiste start in het ontwerpproces

te kunnen maken. Het PvE vervult tijdens het ontwerp- en bouwproces verschillende functies:

 Alle partijen starten met dezelfde basisinformatie en weten wat er ontworpen en gebouwd moet

worden;

 Het PvE is uitgangspunt voor contractvorming met de architect, de adviseurs en de bouwer(s);

 Tijdens het ontwerpproces wordt het PvE gebruikt als basis voor besluitvorming en toetsing;

 Het PvE is de basis voor het maken van een begroting van de investeringskosten;

 In speciale gevallen, zoals bij turn-key overeenkomsten, kan het PvE tevens fungeren als

contractdocument.

Een PvE is dus een belangrijk element in het proces van idee tot realisatie van een gebouw.

1.2 Hulpmiddel

Niet alleen het uiteindelijke PvE is van belang. Het maken van een PvE is een methode om ideeën en

wensen om te zetten in ontwerpuitgangspunten.

Het PvE bevat behalve de wensen van de opdrachtgever ook de eisen waaraan moet worden voldaan. Dit

zijn in de eerste plaats de publiekrechtelijke eisen zoals vastgelegd in de bouwregelgeving. Dit is het

minimumniveau waaraan moet worden voldaan. Daarnaast kunnen privaatrechtelijke eisen van

toepassing zijn. Te denken valt hierbij aan SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 voor nieuwbouw

van koopwoningen of andere richtlijnen die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

1.3 Leeswijzer

Dit PvE bestaat uit twee delen. Deel 1 is het functionele en ruimtelijke deel. Deel 2 vormt het technische

deel. Beiden delen samen vormen het PvE. Deze tekst betreft deel 2.

Deze splitsing is gemaakt, omdat het functionele en ruimtelijke deel normaalgesproken door andere

personen wordt opgesteld dan het technische deel. Wanneer een opdrachtgever regelmatig projecten

realiseert, zal het technisch PvE in zekere mate standaard zijn. De onderverdeling maakt het mogelijk het

technische deel voor meerdere projecten te hanteren en het functionele en ruimtelijk deel per project aan

te maken.
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1.3.1 Tabellen

In deel 1, het functionele en ruimtelijk deel van het PvE, dient een aantal keuzes te worden gemaakt. De

mogelijkheden op dit gebied zijn ongekend groot. Om de bruikbaarheid en overzichtelijkheid te vergroten

en om tijd te besparen, is gekozen voor het invullen van tabellen. De tabellen kunnen in eerste instantie

met de hand worden ingevuld en vervolgens worden verwerkt tot een projectgericht PvE.

1.3.2 Keuze maken

Over veel onderwerpen zal voor elk specifiek project een keuze gemaakt moeten worden uit zaken die al

dan niet van toepassing zijn, of over het gewenste kwaliteitsniveau. Cursieve tekst bevat een toelichting,

of uitleg of geeft aan dat er een keuze gemaakt kan worden. In de definitieve (projectspecifieke) versie

van het PvE zal geen cursieve tekst meer voorkomen.

Dit PvE is bedoeld voor woningen in een woongebouw gelegen boven commerciële ruimten, zoals winkels,

praktijkruimten of kantoren. Het PvE is toegespitst op de woningen. Eventueel kan sprake zijn van een

parkeergarage onder de woningen of onder de commerciële ruimten. In de praktijk zullen de commerciële

ruimten als casco worden ontwikkeld, of zullen hiervoor specifieke eisen van toepassing zijn die worden

aangeleverd door de toekomstige gebruikers.

1.3.3 Klasse-indeling

Nieman Raadgevende Ingenieurs/ Consultancy geeft in het technische deel van het PvE (deel 2) op een

aantal aspecten een niveau aan dat uitgaat boven het minimum zoals dat is vastgelegd in de

publiekrechtelijke bouwregelgeving. Op die onderdelen is Nieman Raadgevende Ingenieurs/ Consultancy

van mening dat het minimale niveau ontoereikend is voor een aanvaardbare kwaliteit. Dit hogere niveau

leidt tot meer tevreden gebruikers en/of eigenaren door een betere prestatie op het gebied van

gezondheid, energiegebruik of duurzaamheid.

Voor een praktische uitwerking hiervan wordt aangesloten bij de indeling in kwaliteitsklassen uit NEN

1070 - Geluidwering van gebouwen. In deze privaatrechtelijke norm worden vijf kwaliteitsklassen

omschreven, waarbij klasse 3 overeenkomt met het niveau voorgeschreven door het Bouwbesluit. Klasse

1 is het hoogste niveau. Deze klasse-indeling is vanuit verschillende invalshoeken tot stand gekomen,

zoals Europese regelgeving, het aantal ontevredenen bij een bepaalde klasse en haalbare verbeteringen

gerelateerd aan financiële inspanning. Omdat er geen algemeen geldende klasse-indeling voor

comfortaspecten is, zal deze klasse-indeling worden gevolgd bij meer aspecten, zoals energiezuinigheid,

thermisch comfort in winter en zomer, daglichttoetreding en ventilatie.
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Een korte toelichting op de gehanteerde klasse-indeling:

 Niveau 3 is het door het Bouwbesluit omschreven minimumniveau voor nieuwbouw;

 Klasse 1 is met de huidige stand der techniek het best haalbare gelet op (financiële) inspanning

en resultaat;

 Klasse 2 is met beperkte middelen haalbaar en geeft een duidelijke verhoging ten opzichte van

het Bouwbesluitniveau;

 Klasse 4 en 5 zijn niveaus voor renovatie en onderhoud die in dit PvE niet aan bod komen.
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Hoofdstuk 2 Inleiding

2.1 Opdracht

Dit kan overgenomen worden uit deel 1.

2.1.1 Opdrachtgever

Praktische informatie: naam, adres, contactpersoon

2.1.2 Omschrijving van de opdracht

Korte omschrijving weergeven

2.1.3 Werkzaamheden adviseurs

Voor dit project de werkzaamheden van architect, constructeur, bouwfysisch adviseur, installatieadviseur

en eventueel overige betrokkenen aangeven.

2.1.4 Werkzaamheden Nieman Consultancy B.V./ Nieman Raadgevende Ingenieurs/

Nieman Valk technisch adviesbureau

Voor dit project de werkzaamheden aangeven die Nieman Consultancy B. V. en/of Nieman Raadgevende

Ingenieurs/ Nieman Valk technisch adviesbureau gaat verrichten, zoals regelgevingsdeskundige,

bouwfysisch adviseur, installatieadviseur en kwaliteitsinspecteur.

2.1.5 Organisatie schema en beslisprotocol

Alleen opnemen als deze van toepassing zijn.

2.1.6 Status huidig document

 Concept, definitief, beslisdocument

 Goedgekeurd door:

Het PvE vormt het afsluitende document van de definitiefase en is uitgangspunt voor de eerstvolgende

fase in het bouwproces: de ontwerpfase.
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2.2 Programma van Eisen

2.2.1 Definitie Programma van Eisen

Het document ‘Programma van Eisen’ (PvE) bestaat uit een geordende verzameling gegevens om te

komen tot de ontwikkeling en bouw van woningen in een woongebouw boven commerciële ruimten. Een

parkeergarage kan deel uitmaken van het project.

Het PvE is het product van het proces van programmeren: een samenhangend geheel van activiteiten

voor het verzamelen, bewerken, evalueren en overdragen van informatie, dat nodig is om de behoeften,

wensen en eisen van de opdrachtgever en de toekomstige gebruiker(s) voor de huisvestingsprestatie te

definiëren, evenals de uitgangspunten voor het ontwerp- en realisatieproces (voor zover mogelijk) vast te

stellen.

Teleurstellingen en discussies kunnen met een goed PvE worden vermeden. Daarnaast wordt in dit PvE

gestreefd naar volledigheid en actualiteit. Dit PvE kan worden vergezeld van een checklist waarmee

tijdens de opeenvolgende fasen van het ontwerpproces is te controleren of aan de eisen, wensen en

voorwaarden uit dit PvE is voldaan.

2.2.2 Structuur Programma van Eisen

Het gehele PvE is als volgt geordend:

Interne randvoorwaarden (deel 1)

Analyse van de door de opdrachtgever te stellen randvoorwaarden in termen van tijd, geld, organisatie

en kwaliteit (proces- en projectgebonden voorwaarden).

Externe randvoorwaarden (deel 1)

Analyse van de door derden (overheid en betrokken externe partijen) te stellen randvoorwaarden.

Hieronder vallen zowel wet- en regelgeving als technische randvoorwaarden, bijvoorbeeld vooraf

noodzakelijke sloopactiviteiten, maar ook eisen van derden, zoals SWK.

Nieman Raadgevende Ingenieurs hanteert bij haar gecertificeerde bouwplantoetsingen volledige

checklisten.

Functionele eisen (deel 1)

Beschrijving van de gebruikersorganisatie en activiteiten (doelgroepen) waarvoor de huisvesting wordt

ontwikkeld. Vanuit de functionele eisen zijn de ruimtelijke eisen te benoemen. De functionele eisen geven

aan voor wie gebouwd gaat worden.

Ruimtelijke eisen (deel 1)

De verzameling van gegevens die betrekking heeft op de normatieve en functionele ruimtebehoefte en op

de relaties tussen de ruimtes.
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Technische eisen (deel 2)

Beschrijving van de gewenste technische eisen. Het kwaliteitsniveau hiervan mag niet onder het

publiekrechtelijke niveau uitkomen. Privaatrechtelijk kan een hoger kwaliteitsniveau worden gesteld,

gericht op de wensen van de opdrachtgever. Het budget moet passend zijn voor het gekozen

kwaliteitsniveau.

2.2.3 Dynamisch karakter

Het PvE is een hulpmiddel om te communiceren over de te bouwen huisvesting voor opdrachtgever en

gebruikers enerzijds en voor de partners in het ontwerp- en bouwproces anderzijds. Tijdens een proces

kunnen inzichten wijzigen of doelstellingen worden aangepast. Dit impliceert dat het PvE tijdens de

ontwerpfase verder ontwikkeld kan worden. Het is daarom aan te raden na afronding van een fase te

toetsen of het PvE (waarmee de ontwerpfase is ingegaan) voor de volgende ontwerpfase dient te worden

aangepast. Bij deze check dient duidelijk te zijn welke eisen onveranderbaar vastliggen en dus niet

aangepast mogen worden.

Bij het werken met vervolgversies zal voor alle partijen duidelijk moeten zijn welke versie de actuele is.

Iedere belanghebbende krijgt vanzelfsprekend de beschikking over de actuele versie. Dit is vooral

belangrijk als het PvE deel uitmaakt van een contract.

Tijdens het ontwerpproces kunnen er ontwikkelingen zijn die vragen om aanpassingen of aanvullingen op

het basisprogramma. Te denken valt aan:

 aanpassing van de te huisvesten doelgroepen;

 veranderende technologische inzichten;

 wijzigingen in de regelgeving;

 ontwerpkeuzen die strijdig zijn met basisprogramma of aanvullende eisen vragen;

 detaillering van eisen zodat meer informatie ter beschikking komt voor het ontwerpproces.

Om de effectiviteit van de werkzaamheden te waarborgen, is het niet raadzaam om het PvE permanent te

blijven bijstellen. Het meest duidelijk is om het PvE aan het eind van het voorlopig en definitief ontwerp

(VO en DO) te evalueren en zonodig aan te passen. Aanpassing na de DO-fase wordt afgeraden.
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Hoofdstuk 3 Technisch Programma van Eisen

Verzameling gegevens met betrekking tot de technische prestaties van een gebouw en zijn inrichting.

3.1 Omgeving

3.1.1 Locatie

Luchtkwaliteit

 De locatie moet voldoen aan de wet Luchtkwaliteit. Bezwaarschriften van belanghebbenden

dienen bekend te zijn;

 Ter plaatse van het gebouw dient bij wind uit het ... rekening gehouden te worden met

verontreinigde lucht uit het ... (industriegebied, verkeerscorridor, etc.).

Windhinder

Bij het ontwerp van hoogbouw (of bij aanwezigheid van hoogbouw in de directe nabijheid) dient tijdens

het ontwerp (bij voorkeur in de VO-fase) getoetst te worden op het optreden van windhinder ter plaatse

van gebouwtoegangen, wegen en paden in de direct omgeving en ventilatieopeningen. Windhinder kan

bereikbaarheidsproblemen geven en/of verstoring van ventilatievoorzieningen (klasse C of beter

aanhouden, zie NEN 8100).

Alleen indien gewenst

Windtunnel onderzoek of computersimulaties door middel van CFD dienen te worden aangewend om aan

te tonen of maatregelen nodig zijn ter voorkoming van windhinder ter plaatse van toegangen, omgeving,

ventilatievoorzieningen of overige gebouwdelen.

Uitzicht

Opnemen wat van toepassing is (keuze maken)

 Verblindende reflectie ten gevolge van het gebouw op zijn omgeving, voornamelijk vanwege het

verkeer, maar ook verblinding in omringende bestaande woningen dient voorkomen te worden;

 In alle woningtypen is uitzicht op straatniveau gewenst;

 Zorg dat de ruimtelijke beleving in het uitzicht zo groot mogelijk is; vermijd blokkeren van

uitzicht door een ander gebouw of uitzicht op een binnen-gebied van het eigen gebouw;

 Natuurlijke elementen zoals groen, lucht en water worden positief gewaardeerd.
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Daglicht

Keuze maken en een klasse aangeven.

Daglicht is van belang voor de gezondheid. Grote glasvlakken hebben het nadeel dat er teveel

zonnewarmte binnen kan komen.

 Klasse 1: Equivalent daglichtoppervlak bepaald volgens NEN 2057, waarbij (zonder dat gebruik

wordt gemaakt van de krijtstreepmethode) 10% meer equivalent daglichtoppervlak wordt

gerealiseerd (voor woningen);

 Klasse 2: Equivalent daglichtoppervlak bepaald volgens NEN 2057, waarbij (zonder dat gebruik

wordt gemaakt van de krijtstreepmethode) wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012;

 Klasse 3: Equivalent daglichtoppervlak bepaald met NEN 2057, waarbij met gebruikmaking van

de krijtstreepmethode wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Het waarnemen van bewegingen buiten kan naast een positief effect, ook een stoorfactor geven. Dit is

het geval bij dichtbij passerende personen (privacy). Stem het gevelontwerp hier op af door een

passende gevelindeling.

Geluidbelasting op gevels

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet zodanig zijn dat voldaan wordt aan de

eisen in het Bouwbesluit 2012 en de Wet Geluidhinder (Wgh). De geluidbronnen die in dit kader moeten

worden beschouwd zijn wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart.

In beginsel moet de geluidsbelasting op geluidgevoelige bestemmingen lager zijn dan de

voorkeursgrenswaarde van de Wgh. Woningen, scholen en ziekenhuizen zijn geluidgevoelig volgens de

Wgh. Indien gemotiveerd wordt onderbouwd dat niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde,

dan moet bij Burgemeester & Wethouders een verzoek om een hogere grenswaarde ingediend worden.

De hogere grenswaarde mag niet meer zijn dan de maximale grenswaarde die in de Wgh is genoemd.

Wordt de maximale grenswaarde overschreden, dan kunnen dove gevels (gevels zonder te openen delen)

oplossing bieden.

Keuze uit onderstaande mogelijkheden maken

 Gegevens van de geluidsbelasting op de gevels dienen vooraf met de gemeente afgestemd te

zijn;

 Op basis van de door de gemeente verstrekte verkeersintensiteiten dient de geluidsbelasting op

de gevel te worden bepaald;

 De geluidsbelasting op de gevels dient bij de gemeente (afdeling Gebouwde Omgeving, Milieu

en/of Verkeer) te worden verkregen;

 De geluidsbelasting op de gevels bepalen per bouwlaag;

 Per bouwlaag uitgaan van de op die laag voorkomende maximale geluidsbelasting;

 Op de betreffende locatie is geen sprake van een verhoogde geluidsbelasting.

Bij locatiekeuze rekening houden met geluidsbelasting gevel:
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De geluidsbelasting van de gevel (door verkeerslawaai, luchtvaartlawaai, industrielawaai), dient bij

voorkeur niet meer te bedragen dan 53 dB(A). Indien de geluidsbelasting hoger is, moeten er

voorzieningen getroffen worden en ontheffingen worden aangevraagd.

Indien de geluidbelasting op de locatie bekend is, deze hier expliciet vermelden, bijvoorbeeld door te

verwijzen naar het betreffende document en het noemen van de maatgevende belastingen.

3.1.2 Terrein

Het te bebouwen terrein wordt door de gemeente bouwrijp en met een schone grondverklaring

vrijgegeven voor bebouwing.

Omschrijven indien een andere situatie van toepassing is, bijvoorbeeld:

 In de grond onder en om het gebouw mogen geen te hoge concentraties van

gezondheidsschadelijke verontreinigingen voorkomen;

 Schoon grond verklaring opvragen bij gemeente.

Parkeren

Parkeerterrein: Zie deel 1 paragraaf 5.2.3.

Stallingvoorzieningen voor fietsen, brommers en motoren Keuze maken

 Overdekt stallen op het terrein,

 In de parkeergarage,

 Berging van minimaal ... m² per woning,

 Een gemeenschappelijke stallingsruimte van ... m2,

 Geen gebouwde voorziening,

 Uitgaan van: nader projectspecifiek omschrijven.

Groenvoorzieningen

Keuze maken

 Het terrein dient van eenvoudige groenvoorzieningen voorzien te worden;

 Groenvoorziening volgens tuinontwerp. Het tuinontwerp als integraal onderdeel in de planvorming

betrekken;

 Niet van toepassing.
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Afsluiting en beveiliging

Keuze maken indien van toepassing

 Het voor de bewoners en gebruikers van de commerciële ruimten bestemde terrein dient door

middel van een bedienbaar hekwerk / slagboom / .... afgesloten te kunnen worden van de

openbare weg;

 De toegangswegen worden in de dagsituatie met een slagboominstallatie beveiligd en in de

nachtsituatie met een op afstand te bedienen hekwerk;

 Het terrein en de gevels van de gebouwen worden met camera’s bewaakt;

 Aanrijbeveiliging ter voorkoming van het aanrijden van de gevel door in het ontwerp hekken,

entree’s, dockboards, etc. toe te passen;

 Nadere projectspecifieke omschrijving.

Overige terreinvoorzieningen

Keuze maken

 Bestrating en verhardingen met (beton)klinkers / tegels ... mm x ... mm / asfalt / .... ,

 Bestrating van blijvend stroef en vlak materiaal, overeenkomstig het te ontwerpen tuinplan,

 Inclusief molgoten,

 Nadere projectspecifieke omschrijving.

Straatmeubilair

 Aan de gevel nabij de hoofdingang zal een verlicht naambord met de gebouwnaam geplaatst

worden. Op de bekabeling daarvan moet worden gerekend,

 Terreinverlichting,

 Terrein riolering voor vuilwater en regenwater,

 Tappunten water,

 Drainage type ... /capaciteit ... /aansluiten op....,

 Nadere projectspecifieke omschrijving.

De keuze van de materialen ten behoeve van de terreininrichting, beplanting en afrastering dient zodanig

te zijn dat vandalisme zoveel mogelijk kan worden voorkomen en dat schade snel en goedkoop kan

worden hersteld.
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3.2 Woningen, commerciële ruimten en eventuele parkeergarage

3.2.1 Onderhoud en exploitatie

Het gebouw dient onderhoudsarm te zijn. Ten aanzien van onderhouds- en exploitatie-aspecten gelden

daarom de volgende eisen:

 Alle te verwerken materialen en alle aan te brengen installaties en ge- bouwdelen moeten kritisch

worden beoordeeld op hun invloed op de exploitatiekosten (energie en onderhoud). Zij dienen

duurzaam en eenvoudig vervangbaar te zijn;

 Voor onderhoud van gebouw en gebouwdelen zullen lijsten met materialen (fabricagemerken,

afmetingen en aantallen) voor de oplevering overhandigd worden. Op basis hiervan kan de

gebruiker een onderhoudsplanning maken, zodat het onderhoud preventief en gestructureerd kan

plaatsvinden;

 Bij de toepassing van corrosieve materialen dient een coating toegepast te worden die een

gegarandeerde bescherming geeft van 5 jaar.

Keuze maken

 Aan de hand van berekeningen moet worden aangetoond dat gedurende de eerste 10 jaar de

kosten van onderhoud voor zowel de bouwkundige zaken als voor de gehele installatie per jaar

niet meer dan ... / 4% van de bouwkosten bedragen;

 Aan de hand van berekeningen moet worden aangetoond dat gedurende de eerste 10 jaar de

kosten van schoonmaakonderhoud (de woningen uitgezonderd) zijnde het totaal van de

gebruikers- en eigenaarskosten niet meer dan ... / 1 % van de bouwkosten bedragen, waarbij

onder bouwkosten wordt verstaan het totaal van de bouwkundige en de installatietechnische

kosten.

 De bouwer is verantwoordelijk voor 10 jaar onderhoud de kosten daarvan zijn opgenomen in de

bouwsom.

Bouwkundige aspecten

 Het exterieur en het interieur van de algemeen toegankelijke gebouwdelen moeten eenvoudig

kunnen worden onderhouden en schoongemaakt en onderhoudsarm zijn.

 De vormgeving van het gebouw, de gebouwdelen en de gebouwelementen dient zodanig te zijn

dat onderhoud (incl. schoonmaken) eenvoudig uitvoerbaar is. Overbodige randen, richels,

schuine hellingen en bochten moeten vermeden worden.

 Materiaal- en kleurkeuze van de toplagen van de afwerking van vloeren en wanden in de

algemeen toegankelijke gebouwdelen moet worden afgestemd op de intensiteit van het gebruik:

de slijtage en vervuiling dient minimaal te zijn.

 De draagconstructie dient zodanig te worden ontworpen dat op eenvoudige wijze onderhoud kan

worden gepleegd.

 Onderdelen van het gebouw, die liggen op voor vandalisme gevoelige plaatsen, dienen qua

detaillering en materiaalkeuze hierop te worden afgestemd.
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 De buitengevel moet op de begane grond, voor zover grenzend aan openbaar terrein, tot 3 meter

boven het maaiveld eenvoudig (van graffiti) gereinigd kunnen worden.

 De buitengevel en de gevels in serres, atria e.d. moeten bereikbaar zijn voor technisch

onderhoud en voor schoonmaakwerkzaamheden op verantwoord veilige wijze zoals bedoeld in

het Bouwbesluit en de Arbowet. Bij een gebouwhoogte van 9000 mm of meer, of indien als

gevolg van de vorm van het gebouw geen andere methode geschikt is, moet een installatie

aangebracht zijn voor gevelonderhoud.

 Ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden in de algemeen toegankelijke gebouwdelen dient

een werkkast aanwezig te zijn.

De constructieve detaillering mag direct en indirect geen klachten veroorzaken:

 Schimmelvorming en bacteriegroei als gevolg van koudebruggen, condens, doorslaand vocht

en/of lekkage dient voorkomen te worden.

 Boven de eisen uit Bouwbesluit 2012 geldt voor gezondheidszorggebouwen een

temperatuurfactor volgens NEN 2778 van > 0,65;

 Door ontwerp en detaillering moet het gebouw op eenvoudige wijze schoon te maken zijn. Creëer

geen moeilijk bereikbare stofnesten.

Installatietechnische aspecten

 De installaties dienen zoveel mogelijk te worden uitgevoerd met eenvoudig wisselbaar

standaardmateriaal dat zo weinig mogelijk gediversifieerd is;

 De installaties dienen zodanig te zijn gelegen dat zij gemakkelijk toegankelijk zijn voor

onderhoud en inspectie. Frontbediening dient mogelijk te zijn;

 Installaties en/of installatiecomponenten die regelmatig vervangen moeten worden, dienen ter

plekke in de technische ruimten te kunnen worden gebracht of er worden weggehaald zonder dat

daartoe sloop en herbouw noodzakelijk is. Waar mogelijk dienen takelmogelijkheden opgenomen

te worden;

 De kabels voor elektra, telefoon en datanet dienen in goed toegankelijke kabelgoten te worden

aangelegd;

 Handleidingen, voorschriften en (onderdelen van) boeken voor bediening onderhoud en

reparaties van en aan installatie en apparatuur dienen duidelijk leesbaar te zijn en voor de

oplevering overhandigd te worden. Handleidingen dienen geschikt te zijn voor ‘leken’;

 Alle installaties moeten bij oplevering goed zijn ingeregeld; presentatie- specificaties moeten

geverifieerd worden door een onafhankelijke derde partij (commissioning). Door fabrikanten en

leveranciers voorgeschreven periodieke onderhoud- en controleschema’s van de klimaatinstallatie

moeten gedurende de onderhoudsperiode strikt worden aangehouden;

 Verlichtingsonderhoud. Lampen in centrale ruimten en galerijen (inclusief eventuele

voorschakelapparatuur) niet meer dan eens in de ... /drie jaar vervangen.
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3.2.2 Comfort uitgangspunten en energiezuinigheid

Thermisch comfort

Thermisch comfort wordt bepaald door klimaatgrootheden, zoals lucht- en stralingstemperatuur,

oppervlaktetemperatuur van vlakken in de ruimte, luchtvochtigheid en -snelheid, samen met het fysiek

activiteitenniveau (metabolisme) en de kleding (theorie van Fanger, beschreven in NEN-EN-ISO 7730).

Uit deze factoren wordt de zogenaamde Predicted Mean Vote (PMV) bepaald. De PMV-waarde voor

woningen moet liggen tussen -0,5 en +0,5 bepaald volgens NEN-EN-ISO 7730.

Keuze maken:

 Klasse 1: PMV-waarde 0,5 niet meer dan 100 uur overschrijden en maximale operatieve

temperatuur niet meer dan 30 oC,

 Klasse 2: PMV-waarde > 0,5 niet meer dan 300 uur overschrijden (niveau GIW/ISSO),

 Klasse 3: geen eis.

Voor de berekening van de PMV-waarde en de overschrijdingsuren dient gebruik gemaakt te worden van

invoergegevens conform de GIW/ISSO publicatie ‘Installatie-eisen Nieuwbouw eengezinswoningen en

appartementen 2007’. Het thermisch comfort in de woningen dient te worden aangetoond in twee

kritische woningen met behulp van een temperatuuroverschrijdingsberekening. Aantonen via de

indicatiemodule ‘risico op te hoge temperaturen’ van het rekenprogramma NEN 7120 (energieprestatie) is

niet toereikend.

In de VO-fase starten met het aantonen of het thermisch comfort aan de gestelde eisen kan gaan

voldoen. Afmetingen gevelopeningen, gebouwmassa, ventilatiecapaciteit en zonwering daarop

afstemmen. In de DO-fase voor de opdrachtgever de definitieve berekeningen opstellen.

Keuze maken

 Om grote temperatuuroverschrijdingen en wisselingen te voorkomen, dient het gebouw

voldoende warmte-accumulerend vermogen te bezitten. Van het gebouw dient de specifiek

werkzame massa (SWM) 450 kg/m2 te zijn (NEN 1068).

 In woningen geen verlaagde (systeem)plafonds toepassen in woonkamer en slaapkamers.

 Voor de ingebruikname moet het gebouw ‘uitdampen’ in verband met vluchtige organische

stoffen en het verdampen van bouwvocht;

 Temperatuuroverschrijdingen dienen zoveel mogelijk beheerst te worden door bouwfysische

maatregelen (effectieve bouwmassa, zonwering en nachtventilatie) en beheersing van de interne

warmtelast, aangevuld met mechanische ventilatie. Pas in tweede instantie, als blijkt dat de

bouwfysische maatregelen onvoldoende effect geven, kan door mechanische koeling het

binnenklimaat worden beheerst;

 De voorkeur van de gebruiker gaat uit naar het plaatsen van ramen die geopend kunnen worden.

Deze ramen kunnen ook voor spuiventilatie gebruikt worden. Inbraakwerende maatregelen bij

geopende ramen dienen te worden getroffen (zie ook paragraaf 3.2.6. onderdeel

doorspuibaarheid);
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 Mogelijkheden voor nachtventilatie dienen in het ontwerp te zijn opgenomen. Deze dienen geen

nadelige effecten te veroorzaken (bijvoorbeeld geluidsoverlast ten gevolge van de mechanische

afzuiging bij hogere ventilatiecapaciteiten). De openingen in de gevel die worden gebruikt om de

nachtventilatie mogelijk te maken dienen de inbraakveiligheid (zie NEN 5087) niet nadelig te

beïnvloeden.

3.2.3 Tocht

In overleg met opdrachtgever nagaan of het aantal ontevredenen over de beoordeling van tocht moet

worden voorgeschreven. Publiekrechtelijke eisen komen alleen voor bij tocht door ventilatieopeningen.

Beoordeling van tocht door kieren en naden in gevels kent geen wettelijke eis. Ook deze vorm van tocht

kan als hinderlijk worden ervaren en tot klachten na oplevering leiden. Er is een privaatrechtelijke waarde

in de NEN-EN-ISO 7730 beschreven zonder dat daar een genormaliseerd meetmethode voor is

ontwikkeld, het betreft een berekening van het aantal ontevredenen ten gevolge van tocht, de

zogenaamde DR waarde.

Conform NEN-EN-ISO 7730 zal het mogelijk optreden van tocht worden onderzocht.

In de leefzone (zie NEN 1087) worden op kritische plaatsen metingen verricht naar de luchtsnelheid, de

luchttemperatuur, de stralingstemperatuur en de variaties in de windsnelheid. Deze gemeten waarden

dienen als input voor de berekening van het aantal verwachte ontevredenen over de beoordeling van

tocht (de DR waarde, zie NEN-EN-ISO 7730).

Keuze maken

 Klasse 1: Het aantal ontevredenen naar aanleiding van de beoordeling van tocht dient (conform

de DR waarde van NEN-EN-ISO 7730) kleiner dan 5% te zijn en de luchtsnelheid (bepaald

volgend NEN 1087) ten gevolge van ventilatieopeningen mag een vereiste waarde van 0,15 m/s

niet overschrijden;

 Klasse 2: Het aantal ontevredenen naar aanleiding van de beoordeling van tocht dient (conform

de DR waarde van NEN-EN-ISO 7730) kleiner dan 15% te zijn en de luchtsnelheid (bepaald

volgend NEN 1087) ten gevolge van ventilatieopeningen mag een vereiste waarde van 0,15 m/s

in de winter en van 0,2 m/s in de zomer niet overschrijden;

 Klasse 3: De luchtsnelheid (bepaald volgend NEN 1087) ten gevolge van ventilatieopeningen mag

een vereiste waarde van 0,2 m/s niet overschrijden (Bouwbesluit niveau).

3.2.4 Energiezuinigheid

Luchtdichtheid

Keuze maken

 Klasse 3 (uitstekend): Voor de luchtdichtheid van woningen geldt (volgens NEN 2686) een

maximale luchtdoorlatendheid (qv;10) van 0,15 dm3/s.m2. Tocht via naden en kieren dient

volledig voorkomen te worden (niveau Passief Bouwen);
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 Klasse 2 (goed): Voor de luchtdichtheid van de woning geldt (volgens NEN 2686) een

luchtdoorlatendheid (qv;10) van ≤ 0,625 dm3/s.m2 (standaard voor gebalanceerd ventilatie;

gelijkwaardig niveau voor verbeterde natuurlijke toevoer);

 Klasse 1 (basis): Voor de luchtdichtheid van de woning geldt (volgens NEN 2686) een

luchtdoorlatendheid (qv;10) van ≤ 1,0 dm3/s.m2 (standaard voor natuurlijke toevoer van

ventilatielucht).

Zie voor meer informatie: SBR-uitgave- Luchtdicht bouwen

Warmteweerstand begane grond vloer

Keuze maken

 Klasse 1: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt> 6,5 m2K/W (Passief Bouwen

niveau);

 Klasse 2: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt > 4,0 m2K/W. Incidenteel zijn

lagere waarden toegestaan met een minimum van 3,5 m2K/W (Comfort niveau);

 Klasse 3: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt > 3,5 m2K/W. Incidenteel zijn

lagere waarden toegestaan met een minimum van 3,5 m2K/W (Bouwbesluit niveau).

Gebruik NEN 1068 (NPR 2068) voor de bepaling van de warmteweerstand.

Warmteweerstand dichte delen gevel

Keuze maken

 Klasse 1: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt > 8,0 m2K/W (Passief Bouwen

niveau);

 Klasse 2: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt > 5,0 m2K/W. Incidenteel zijn

lagere waarden toegestaan met een minimum van 3,5 m2K/W (Comfort niveau);

 Klasse 3: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt minimaal 3,5 m2K/W. (Bouwbesluit

niveau).

Gebruik NEN 1068 (NPR 2068) voor de bepaling van de warmteweerstand.

N.B. Voor borstweringen in kozijnen en zijwanden van dakkapellen kunnen de genoemde waarden niet

gerealiseerd worde, beschouw deze geveldelen als onderdeel van een kozijn en eis een waarde van U ≤ 

0,5 W/m2K.

Warmteweerstand dichte delen dak

Keuze maken

 Klasse 1: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt > 10,0 m2K/W (Passief Bouwen

niveau);

 Klasse 2: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt> 6,0 m2K/W (Comfort niveau);

 Klasse 3: De warmteweerstand van de dichte delen bedraagt> 3,5 m2K/W (Bouwbesluit niveau).

Gebruik NEN 1068 (NPR 2068) voor de bepaling van de warmteweerstand.
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Warmte doorgangscoëfficiënt glas en kozijnen

Keuze maken

 Klasse 1: De warmtedoorgangscoëfficiënt voor het kozijn bedraagt ≤ 0,80 W/m2K: (U-raam)

(Passief Bouwen niveau);

 Klasse 2: De warmtedoorgangscoëfficiënt voor het kozijn bedraagt voor houten kozijnen ≤ 1,4 

W/m2K, voor kunststof kozijnen ≤ 1,3 W/m2K en voor aluminium kozijnen ≤ 1,5 W/m2K: (U-

raam) (Comfort niveau);

 Klasse 3: De warmtedoorgangscoëfficiënt voor het kozijn bedraagt minder dan 1,65 W/m2K: (U-

raam) (Bouwbesluit niveau).

Energieprestatie

Keuze maken afhankelijk wat van toepassing is. Aangeraden wordt vooraf eerst een overzicht met

mogelijke concepten op te stellen. Op basis van nader te omschrijven criteria een keuze maken en die in

deze paragraaf omschrijven. Een paar mogelijkheden zijn:

 Klasse 1: Energiezuinigheid volgens NEN 7120 zo laag mogelijk, waarbij ten opzichte van de

publiekrechtelijke eis een extra budget van € ... (invullen) als maximum extra investeringskosten

per woning is gereserveerd;

 Klasse 2: Energiezuinigheid volgens NEN 7120 is 20% lager dan de geldende eis uit het BB,

waarbij een kostenefficiënt pakket aan maatregelen wordt nagestreefd;

 Klasse 3: Energiezuinigheid volgens NEN 7120, EPC conform Bouwbesluit-eis (voor woningen 0,6

of lager).

In het VO dient uit een indicatieve berekening te blijken dat aan de gekozen klasse wordt voldaan. In het

DO dient met een berekening (geschikt voor de aanvraag van een bouwvergunning) aangetoond te

worden dat de gekozen klasse wordt gehaald.

Voor het woongebouw met de commerciële ruimten zal bij indiening van bouwaanvraag één

energieprestatieberekening worden ingediend. Tijdens het VO wordt een indicatieve berekening verwacht,

terwijl in de DO-fase een definitieve berekening wordt verlangd die tevens geschikt is voor de aanvraag

van een bouwvergunning. Vergeet niet de gebruiksfuncties voor de commerciële ruimten te benoemen.

Naar keuze opnemen

Toetsing van berekende EPC-waarde voor woningen aan de eis vindt ook separaat plaats. Dit ter

aanvulling op de eisen uit het Bouwbesluit, waarin is aangegeven dat bij de combinatie van woningen en

U-bouw alleen het gebouw in totaal wordt getoetst.

3.2.5 Geluid en akoestiek

Gevelgeluidwering

De geluidwering van de gevel dient een GA;k van 20 dB(A) of meer te realiseren (berekening NPR 5272).
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Keuze maken en een klasse voor schrijven (eventueel per gebruiksfunctie).

 Klasse 1: Geluidwering zodat GA;k groter of gelijk is aan 20 dB(A) en het binnenniveau lager of

gelijk is aan 25 dB(A) voor industrielawaai, en 23 dB voor weg- en spoorweglawaai;

 Klasse 2: Geluidwering zodat GA;k groter of gelijk is aan 20 dB(A) en het binnenniveau lager of

gelijk is aan 30 dB(A) voor industrielawaai, en 28 dB voor weg- en spoorweglawaai;

 Klasse 3: Geluidwering zodat GA;k groter of gelijk is aan 20 dB(A) en het binnenniveau lager of

gelijk is aan 35 dB(A) voor industrielawaai, en 33 dB voor weg- en spoorweglawaai.

Voor de commerciële ruimten gelden andere waarde voor het binnenniveau: winkelfunctie geen eis,

gezondheidszorgfunctie (onderzoek) 28 dB(A), kantoorfunctie geen eis.

In het VO middels indicatieve berekeningen aantonen dat gewenste GA;k bereikt kan worden. Tijdens het

DO berekeningen van de geluidwering van de gevel leveren die geschikt zijn voor de aanvraag van de

bouwvergunning.

Ruimte-akoestiek

In woningen gelden geen eisen voor de nagalmtijd in verblijfsgebieden of verblijfsruimten.

In gemeenschappelijke verkeersruimten de eisen conform Bouwbesluit 2012 aanhouden.

Voor andere gebouwfuncties dan woningen het handboek Bouwfysica* van de NVBV en de RGD

aanhouden voor de nagalmtijden, waarbij de niet ingerichte ruimte als uitgangspunt genomen dient te

worden. Als referentie nagalmtijd ter bepaling van de eisen voor contact- en luchtgeluid 0,8 seconden

aanhouden.

Overleg met een akoestisch adviseur is nodig ter bepaling van de akoestiek van specifieke ruimte, zoals

multifunctionele ruimten, zalen, kantoortuinen e.d.

Installatiegeluid

Voor het beoordelen van het geluidniveau van installaties in of buiten woningen geldt de Lj;A:

(Bouwbesluit). De opstellingsruimte van de installatie is uitgesloten van het onderstaande vereiste

maximale geluidniveau.
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Geluid ten gevolge van installaties in de woning

De eisen voor installatiegeluid uit SKW staan hieronder aangegeven.

Tabel 1: Installatiegeluid eisen

Bron van geluid Prestatie-eis SWK max. Li;A

Installaties buiten het huis/het privégedeelte: Verblijfsruimte:

Toilet, kranen, douche, verwarming/warmwatervoorziening, binnenriolering, ventilatie, lift

en hydrofoor. 30 dB(A)

Overige installaties* 35 dB(A)

Installaties in het huis/het privégedeelte: Verblijfsruimte:

Verwarming/warmtapwatervoorziening, binnenriolering en ventilatie. 30 dB(A)

Toilet, bad, douche en overige installaties* 40 dB(A)

Installaties buiten het huis/het privégedeelte: Andere ruimte:

Toilet, kranen douche, verwarming/warmwatervoorziening, binnenriolering, ventilatie, lift

en hydrofoor. 35 dB(A)

Overige installaties* 40 dB(A)

* Onder overige installaties wordt verstaan: pompinstallaties en automatische garagedeuren.

Het geluidniveau van de ventilatie wordt bepaald op grond van de minimaal vereiste ventilatiecapaciteit

voor de ruimte conform het Bouwbesluit. Dit houdt in dat de ventilatievoorziening de bouwbesluitdebieten

moet realiseren op het moment dat er wordt gemeten aan het installatiegeluid.

*zie www.nvbv.org

Voor de berekening van het installatiegeluid kan van ISSO 24 gebruik gemaakt worden, mits de

geluidsvermogens van installatiecomponenten (ventilatoren, compressoren, ketels, etc.) afkomstig zijn

van een onafhankelijke onderzoekinstelling.

Geluid tussen woningen onderling

Naast geluidwering van installaties in de woningen gelden er ook eisen tussen woningen onderling.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verblijfsgebieden en ruimtes niet zijnde een verblijfsgebied.

Eisen Bouwbesluit 2012 & Comfortniveau

In afdeling 3.4 van Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan het karakteristieke lucht-

geluidniveauverschil en het A-gewogen contact-geluidniveau tussen ruimten van verschillende

gebruiksfuncties. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de prestatie-eisen die in artikel 3.16 en

3.17 gegeven worden voor een woonfunctie in nieuw te bouwen bouwwerken.

Tabel 2: Eisen geluidisolatie woonfunctie nieuwbouw

Situatie DnT,A,k in dB LnT,A in dB

besloten ruimte - verblijfsgebied andere woonfunctie  52 ≤ 54 

besloten ruimte - besloten ruimte andere woning

(niet zijnde een verblijfsgebied)

 47 ≤ 59
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De geluidisolatie dient bepaald te worden overeenkomstig de NEN 5077:oktober 2006, inclusief

correctieblad NEN 5077:2006/C1:november 2008 en NEN 5077:2006/C2:2011. De navolgende definities

zijn een vertaling van de betreffende voorschriften in deze norm.

De vloeren worden als zwevende (veren opgelegde) dekvloer (zie SBR 485 en 517) uitgevoerd, zodat de

bewoners vrij zijn in de keuze van de vloerafwerking.

Tussen de woning en een besloten niet tot de woning behorende ruimte (bijvoorbeeld Artria of

commerciële ruimten), gelden de karakteristieke waarden van DnT,A,k  47 dB en LnT,A ≤ 59 dB. Er zijn 

door Nieman Raadgevende Ingenieurs gelijkwaardige oplossingen ontwikkeld.

Binnen de woning gelden geen eisen tussen ruimten waarin in de scheiding een deur voorkomt. DnT,A,k 

32 dB geldt als binnen de woning tussen twee verblijfsruimte geen deur voorkomt. Een DnT,A,k  36 dB

geldt voor de scheiding, zonder te openen delen, tussen een verblijfsgebied en een douche-, toilet- of

badruimte. Deze eis is privaatrechtelijk.

De geluidsisolaties tussen woningen en binnen de woning worden voor oplevering steekproefsgewijs

conform NEN 5077 gemeten. Indien de in dit PVE genoemde waarden niet worden aangetroffen zal er

niet opgeleverd worden. Het comfortniveau (klasse 2 conform NEN 1070) is aan te bevelen voor

woongebouwen.

Tabel 3: Eisen geluidisolatie woonfunctie nieuwbouw

Situatie DnT,A,k in dB LnT,A in dB

besloten ruimte - verblijfsgebied andere woonfunctie  57 ≤ 49 

besloten ruimte - besloten ruimte andere woning

(niet zijnde een verblijfsgebied)

 52 ≤ 54

In de VO-fase worden van de architect of namens de architect voorstellen verwacht van wanden en

vloeren waarmee deze geluidsisolatiewaarden gerealiseerd kunnen worden.

In de DO-fase wordt een rapportage verwacht waaruit deze geluidsisolatie blijkt. Deze rapportage dient

voor de aanvraag van de bouwvergunning en wordt gebruikt bij het uitvoeren van de geluidmetingen.

Voor specifieke functies kunnen nog hogere prestaties noodzakelijk zijn (kwaliteitscijfer, NEN 1070)
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Uitvoeringscontrole

Alle elementen selecteren die van toepassing zijn

 Ter controle van de geluidsisolatie tussen woningen is een geluidmeting vereist; uit te voeren

kort voor de oplevering;

 Ter controle van de geluidsisolatie binnen de woning is een geluidmeting vereist; uit te voeren

kort voor de oplevering;

 Ter controle van de gevel geluidwering is een geluidmeting vereist; uit te voeren kort voor de

oplevering.

Parkeergarage

Er gelden geen eisen voor geluid in de parkeergarage. De verkeersaantrekkende beweging van de

parkeergarage dient verwerkt te zijn in de geluidsuitstraling naar de omgeving.

Trillingen ten gevolge van garagedeuren of de bevestiging daarvan mogen geen hinder geven of hoorbaar

zijn in de woningen, noch in de commerciële ruimten (zie ook eisen aan geluid ten gevolge van

installaties). De woningen grenzend aan de toe- en uitrit van de parkeergarage dienen geen hinder te

ondervinden van het gebruik van de parkeergarage.

Voor de geluidsisolatie tussen de parkeergarage en een verblijfsgebied van een woning gelden dezelfde

eisen als vanuit een besloten ruimte naar een woning.

3.2.6 Ventilatie

Woningen

Keuze maken

 Voor de woningventilatie dient te worden uitgegaan van natuurlijke luchttoevoer via de gevel en

mechanische luchtafvoer in keuken, badkamer en toilet (systeem C uit NEN 1087);

 Voor de woningventilatie dient te worden uitgegaan van mechanische luchttoevoer en -afvoer

voorzien van een wtw (systeem D). De wtw dient in de zomer buiten bedrijf gesteld te kunnen

worden zonder dat de ventilatie capaciteiten worden aangetast (100% bypass);

 Ander systeem, bijvoorbeeld lokale gebalanceerde ventilatie, lokale (mechanische) toevoer met

centrale mechanische afvoer, e.e.a. project- of systeemgericht omschrijven.

Keuze maken

 Klasse 1: De voorzieningen voor ventilatie dienen zodanig te worden gedimensioneerd dat een

capaciteit aanwezig is van minimaal 1,5 van de in het Bouwbesluit voorgeschreven capaciteiten

(plus de eisen volgens dit PvE) met uitsluitend rechtstreeks van buiten komende lucht

(Bouwbesluitartikel 3.34 lid 2 dient niet te worden gevolgd) en zonder dat gebruik wordt gemaakt

van de krijtstreepmethode. Tevens dient de capaciteit te worden gebaseerd op een

ventilatiebalans op woningniveau. Stand 2 van de in totaal 3 standen van de mechanische

afzuiging komt dan overeen met de Bouwbesluit capaciteit;
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 Klasse 2: De voorzieningen voor ventilatie dienen zodanig te worden gedimensioneerd dat een

capaciteit aanwezig is van minimaal de in het Bouwbesluit voorgeschreven capaciteiten plus de

eisen volgens dit PvE, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de krijtstreepmethode. Tevens

dient de capaciteit te worden gebaseerd op een ventilatiebalans op woningniveau. Stand 3 van de

in totaal 3 standen van de mechanische afzuiging komt dan overeen met de berekende

capaciteit;

 Klasse 3: Ventilatiehoeveelheden conform Bouwbesluit.

Opmerking: in plaats van hoeveelheden kunnen ook maximaal toelaatbaar CO2 concentraties worden

afgesproken bijvoorbeeld klasse 1: 700 PPM, klasse 2: 950 PPM en klasse 3 maximaal 120 PPM

CO2/m
2.

Overige aspecten; selecteren wat van toepassing is

 Ventilatievoorzieningen in de gevel voor de toevoer van lucht dienen ten minste 2 m boven het

vloerniveau voor te komen. Plaatsing van deze ventilatievoorzieningen achter radiatoren is een

toegestane afwijking;

 Ontwerp, uitvoering en inregeling van de ventilatievoorzieningen volgens ISSO 61 (natuurlijke

toevoer) / ISSO 62 (gebalanceerde ventilatie);

 Gelijkstroomventilatoren toepassen;

 Bij de kookopstelling in een verblijfsgebied dient een voorziening voor te komen waarmee

dampverspreiding langs het plafond wordt tegengegaan;

 Bij toepassing van gebalanceerde ventilatie dient de unit voorzien te zijn van het keurmerk

Ventilatiekeur (o.a. rendement minimaal 95%) en voorzien te zijn van een 100% bypass;

Keuze maken

 De maximale luchtsnelheid mag niet groter zijn dan 0,15 m/s in de leefzone (privaatrechtelijk);

 De maximale luchtsnelheid mag niet groter zijn dan 0,2 m/s in de leefzone. (Bouwbesluit);

 Voor de winterperiode moet de gemiddelde luchtsnelheid kleiner zijn dan 0,15 m/s bij een

maximum operatieve van 24 oC, terwijl voor de zomerperiode de gemiddelde luchtsnelheid

kleiner moet zijn dan 0,20 m/s (Bouwbesluit) bij een maximum operatieve temperatuur van 26

oC (Rgd-richtlijn).

SWK-eisen
Aanvullend op de ventilatie-eisen van het bouwbesluit dienen onderstaande ruimten voorzien te zijn van

een natuurlijke/mechanische ventilatievoorziening met de daarbij vermelde capaciteit:

- Opstelruimte voor wasautomaat en/of wasdroger:

o ruimte kleiner dan 2,5 m2: 7 dm3/s

o ruimte groter dan 2,5 m2: 14 dm3/s

- Bergruimte: (niet zijnde een trapkast) ten minste 7 dm3/s
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Doorspuibaarheid woningen

In de gevels dienen te openen ramen voor te komen, zodat bij geopende binnendeuren de woning kan

doorspuien en verontreinigde binnenlucht snel kan worden afgevoerd. Voorzieningen tegen het dichtslaan

van binnendeuren tijdens het spuien dienen aangebracht te kunnen worden. Te openen ramen in de

gevel, nodig voor het doorspuien van de woning, dienen in de stand behorende bij de vereiste

spuicapaciteit te kunnen worden vastgezet. Atria, gesloten galerijen of buitenruimten dienen het

doorspuien niet te belemmeren.

Klepramen (zomernachtventilatie)

Keuze maken wel of geen klepramen (of luiken)

 Per verblijfsruimte dient in de gevel een klepraam voor te komen;

 In verblijfsgebieden bestemd voor slapen en wonen dienen klepramen voor te komen;

 In verblijfsgebieden met opstelplaats voor kooktoestel dient een klepraam voor te komen.

De klepramen dienen voorzien te zijn van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Ook in geopende stand

dient een vergrendelde stand voor te komen om inbraak te weren. De klepramen mogen wel beschouwd

worden als spuivoorziening, maar zijn aanvullend op de toevoervoorziening voor ventilatielucht. Indien

als energieconcept “Passief Bouwen” gekozen is, is zomer/nachtventilatie een voorwaarde (n = 4 h-1).

Ventilatie parkeergarage gebruiksfase

Ten behoeve van de rook- en warmteafvoer en ter voorkoming van te hoge concentraties benzeen, dient

de parkeergarage te worden geventileerd. Voor de ventilatie wordt uitgegaan van NEN 2443:2000

‘Parkeren en stallen van personen auto’s op terreinen en in garages’.

Tevens geldt het Besluit Luchtkwaliteit 2001, in verband met benzeenemissies vanuit de parkeergarage.

Om een volledig ventilatieconcept te kunnen opstellen zijn de volgende berekeningen noodzakelijk:

 Berekening van de koolmonoxide-emissie volgend NEN 2443;

 Berekening van de benodigde ventilatiecapaciteit volgens Bouwbesluit en NEN 2443:

 Berekening van de benzeenproductie volgens het CAR-Parking model (TNO/SBR);

 Berekeningen van de benzeenemissie in de omgeving, zodat getoetst kan worden aan de

grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit.

Deze berekeningen dienen in de DO-fase te worden overlegd in een rapportage. In de rapportage zullen

de resultaten van de berekeningen en de gehanteerde uitgangspunten overzichtelijk en duidelijk moeten

zijn vastgesteld.

Ventilatie parkeergarage bij brand

De ‘Praktijkrichtlijnen parkeergarages’ van het LNB (Landelijk Netwerk Brandpreventie; 2002) mag

worden gebruikt indien de toetsende instantie hiermee instemt om aan het Bouwbesluit gelijkwaardige

oplossingen aan te tonen. Uit oogpunt van schadebeperking dient rekening te zijn gehouden met een

binnenaanval door de brandweer. Voor de rookbeheersing dient aangetoond te worden dat de LNB-
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praktijkrichtlijn geldt als eis ten aanzien van rookbeheersing en dat er een zichtlengte aanwezig is van

ten minste 30 meter binnen de rook en 45 minuten na het ontstaan van de brand. Als vuistregel wordt in

de praktijkrichtlijn aangegeven dat voor parkeergarages tot 5.000 m2 met een tienvoudige ventilatie

voldaan wordt aan deze prestatie-eisen.

Deze aanvullende ventilatie-eis wordt eveneens meegenomen in de genoemde berekeningen en

rapportage.

N.B. De versie uit 2004 van dezelfde richtlijn is niet geaccordeerd door de NVBR. Deze versie daarom niet

hanteren, tenzij dit nadrukkelijk met de plaatselijke brandweer overeen is gekomen.

Zonwering
Voor het voorkomen van oververhitting in de zomer is op de oost-, zuid- en westgevel zonwering
noodzakelijk. Integreer zonwering in het ontwerp en de bijbehorende detaillering. Zonwering wordt
meegewogen in de EPC-berekening (NEN 7120).

3.2.7 Waterdichtheid

Vocht van binnen

Keuze maken

 Inwendige condensatie in constructie van de gebouwschil mag niet voor komen;

 Het ’s winters door inwendige condensatie voorkomende vocht in de gebouwschil dient ’s zomers

volledig te worden afgevoerd. Dit dient door een dynamische berekening te worden aangetoond;

 De hoeveelheid door inwendige condensatie neergeslagen vocht mag niet meer bedragen dan:

 50 gr/m2 (toepassen bij vochtgevoelige materialen zoals spaanplaat),

 100 gr/m2 voor niet vochtabsorberende lagen met mogelijke lekkage naar binnen,

 500 gr/m2 in isolatiematerialen in warmdak constructies,

 1000 gr/m2 wordt maximaal voor vorstbestendig metselwerk aangehouden.

Berekeningen uitvoeren met niet-stationaire damptransportmodellen, bijvoorbeeld Match Woningen als

klasse 3 invoeren en rekening houden met effecten van nachtelijke uitstraling bij metalen dakconstructie.

Vocht van buiten

De uitwendige scheidingsconstructie van de woningen dient waterdicht te zijn. Bij de detaillering dien de

principes van de SBR-Referentiedetails gevolgd te worden.

De uitwendige scheidingsconstructies van gemeenschappelijke verkeersruimten, meterruimten en

liftmachinekamers dient tenminste regenwerend te zijn.

Keuze maken indien van toepassing

 Buitenwanden van atria dienen regenwerend te zijn;

 Buitenwanden van atria dienen waterdicht te zijn.
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3.2.8 Constructieve uitgangspunten

Het bouwstramien dient ter voorkoming van grote afwijkingen van standaard

producten gebaseerd te zijn op 300 mm of een veelvoud daarvan.

Aangetoond moet worden conform het Bouwbesluit dat de uiterste grenstoestand niet wordt

overschreden. Vergeet niet rekening te houden met toleranties ten gevolge van materiaal en/of

uitvoering.

Ter plaatse van de technische ruimten dient gerekend te worden op een nuttige vloerbelasting van 10

kN/m².

Trillingen

Opnemen indien van toepassing

 Bij hoogbouw of bouwen naast trillingsbronnen (bijvoorbeeld spoorbanen) dient uit metingen te

blijken of maatregelen getroffen dienen te worden waarmee schade door trillingen voorkomen

kan worden en voor personen voelbare trillingen vermeden worden (SBR-B augustus 2002 -

Richtlijn voor personen in gebouwen door trillingen en SBR-A augustus 2002 - Schade aan

gebouwen door trillingen);

 Trillingen van installaties e.d. in en op het gebouw mogen niet merkbaar zijn in het gebouw

(SBR-B augustus 2002 - Richtlijn hinder voor personen in gebouwen door trillingen).

3.2.9 Veiligheid

Brandveiligheid

 Volgens eisen Bouwbesluit;

 In het ontwerp dient de (sub)brandcompartimenteringen het uitrustingsniveau van de

vluchtwegen op tekening te worden aangegeven;

 De brandklassen van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies dienen op tekening te

worden aangegeven;

 De keus en plaats van de brandmeldinstallatie BMI( en die van de alarm een

ontruimtingsinstallatie (AOI) dient op tekening te worden aangegeven;

 Bij archiefruimten is branddetectie verplicht.

Inbraakbeveiliging en storingsmelding

Keuze maken

 Bij inbraakbeveiliging dient speciale aandacht uit te gaan naar de centrale hal en

toegangsdeuren;

 Ingangsbeveiliging is noodzakelijk, vooral bij meerdere ingangen;

 Storingsmeldingen moeten intern centraal kunnen worden opgevangen bij een

storingsmeldingspunt. Brandmeldingen dienen naar de brandweer doorgemeld te worden.
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De weerstandklasse van inbraakwerendheid dient minimaal klasse 2 te bedragen (zie NEN 5096).

3.2.10 Werktuigkundige installaties

Het ontwerp dient een volledige, bedrijfsklare werktuigbouwkundige installatie te omvatten. De

infrastructuur binnen het gebouw dient te worden aangesloten op de voorzieningen van de nutsbedrijven.

Bij het ontwerpen van de installaties (voor verwarming, eventuele koeling, warm tapwaterbereiding en

ventilatie) moet worden uitgegaan van een zo energiezuinig mogelijk gebouw dat tevens een laag

onderhoudsbudget nodig heeft. Daarom zal bij elke afweging voor een systeem en/of fabricaat, behalve

de energiekosten, ook de onderhoudskosten worden meegewogen.

De installaties moeten een grote mate van integratie hebben met overige ge- bouwkenmerken,

bijvoorbeeld de daglicht- en zontoetreding, ventilatie- en spuivoorzieningen, inbraakwerendheid,

brandveiligheid. In combinatie en samenhang moeten de bouwkundige en installatietechnische

maatregelen en voorzieningen leiden tot een energiezuinig, comfortabel en onderhoudsarm gebouw.

De componenten dienen op elkaar te worden afgestemd tot een doelmatig, compleet werkend,

betrouwbaar en bedrijfszeker geheel. Controle op de goede werking en het signaleren en verwerken van

onregelmatigheden in de installaties dienen te geschieden uit een centraal punt (bij collectieve

systemen).

Bij het presenteren van de installaties tenminste van de twee fabricaten de gebruikscijfers, rendementen,

onderhouds- en kostenaspecten overleggen, alsmede een model van de garantievoorwaarden,

servicecontract en Nederlandstalige handleiding.

SWK

Bij het opstellen en uitwerken van het installatieconcept moet aangetoond worden dat is voldaan aan de

eisen van het SWK zoals geformuleerd in de aanvullende garantievoorwaarden van de SWK Garantie- en

waarborgregeling 2010.

Bij oplevering aan de bewoners de gebruikershandleiding overhandigen (één exemplaar per woning).

Deze gebruikshandleiding dient voor bewoners begrijpelijk te zijn.
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Installatieconcept

Op basis van dit PVE wordt een energieconcept bepaald, op basis van het energieconcept wordt een

optimaal installatieconcept ontwikkeld.

Keuze(s) maken

 Per woning een zo eenvoudig mogelijke installatie toepassen.

 Per woning een zo eenvoudig mogelijke installatie toepassen met een individuele opwekking voor

verwarming/warm tapwater.

 In de VO-fase dient aan de hand van een afweging van tenminste drie installatieconcepten

gekomen te worden tot een optimaal installatieconcept. Tenminste één van de alternatieven

betreft een collectief concept.

 Bij de presentatie van het installatieconcept moet overtuigend aangetoond worden dat aan de

energieprestatie-eis van paragraaf 3.2.4 wordt voldaan en wat het te verwachten energiegebruik

zal worden.

 De commerciële ruimten dienen te worden voorzien van een casco- basisinstallatie,

aansluitmogelijkheden voor gas, water, riolering en capaciteit ten behoeve van ventilatie toe- en

afvoervoorzieningen. De voorzieningen gedimensioneerd op een kantoor-/winkelfunctie met een

vooraf bepaald aantal gebruikers (personenbenadering).

 De woningen worden niet voorzien van mechanische koeling; primair dient het ontwerp gericht te

zijn op het voorkomen van oververhitting.

 Indien koeling noodzakelijk is voor een voldoende thermisch comfort in de zomerperiode dient

het installatieconcept te voorzien in een vorm van passieve koeling (bijvoorbeeld circuleren

bronwater, betonkernactivering).

 Mechanische koeling kan als optie worden aangeboden en dient dan opgenomen te zijn in de

EPC-berekening.

 Per woning/verblijfsruimte dient een individuele temperatuurregeling voor de verwarming

aanwezig te zijn.

 Indien van toepassing dient per woning per gevel/kozijn een individuele regeling voor de

bediening van de buitenzonwering voor te komen.

Binnenriolering

 Voor de afvoer van vuilwater, hemelwater (en combinaties hiervan) voor buiten riolering binnen

de perceelgrens en voor onderhoud en inspectie van de systemen de NTR 3216 hanteren;

 Dimensioneren van het leidingsysteem van de riolering en ontluchting daarvan conform NTR 3216

ontwerpen en uitvoeren;

 Bij voorkeur kunststoffen toepassen waarin hergebruikte kunststoffen verantwoord in verwerkt

zijn;

 Binnenriolering aansluiten op toiletpotten, douches en baden, gootstenen, wasbakken, wastafels

en uitstortbakken, inclusief overloop CV-ketel en condensafvoer HR-ketels.
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Verwarming

SWK aangehouden voor uitvoering en ontwerp van verwarming situatie.

Indien van toepassing (collectieve installatie)

 Ten behoeve van de centrale verwarming een technische ruimte van waaruit het gehele gebouw

wordt gevoed;

 Meer dan één CV-ketel plaatsen in cascade opstelling;

 Hoogrendement type ketel(s), voorzien van low-NOx branders met een max. uitstoot van 40ppm

(n=1).

Indien gewenst (keuze maken)

 Afgiftesysteem ontwerpen en uitvoeren als laag temperatuur verwarmingssysteem (LTV); Tgem

< 50oC;

 Woningen en commerciële ruimten voorzien van vloerverwarming / vloerverwarming aanbieden

als optie.

Koudeopwekking

Indien met ontwerptechnische en bouwkundige maatregelen het uitsluiten van energiegebruik voor

zomercomfort in de EPC-berekening niet is gelukt, en als de TO-berekening aantoont dat met

bouwkundige maatregelen niet voldaan kan worden, dan is koude opwekking van belang. Bij voorkeur

opwekking combineren met warmteopwekking met warmtepomp.

Indien gewenst opnemen (keuze maken)

 Ten behoeve van de commerciële ruimten de opstelplaats projecteren van buitenunits (splitunits)

voor koudeopwekking;

 Ten behoeve van de commerciële functies dient koude geleverd te worden. Opwekking door

middel van een lucht/water/bodem warmtepompsysteem. C.O.P. > 4,5; uitsluitend

warmtepompen met Keurmerk Warmtepomp toepassen;

 Aansluiten van de woningen op het koudesysteem als optie mogelijk maken.

Water

Aan de koud- en warmwaterinstallatie worden de volgende aanvullende eisen gesteld:

 Extra tappunten per woning (keuze indien van toepassing):

 T.b.v. vaatwasmachine (als optie aanbieden)

 Buitenkraan (als optie aanbieden)

 Extra tappunten algemene ruimten (keuze indien van toepassing)

 In werkkast (i.c.m. uitstortgootsteen)

 In centrale hal (sleutelkraan)

Indien gewenst opnemen
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Regenwatersysteem

 Ten behoeve van gebruik van regenwater per woning een collectief opvangsysteem opnemen

bestaande uit een opvangtank, pompsysteem, filters, suppletievoorziening en alle overige

toebehoren. Capaciteit minimaal ... l/woning / ... l totaal;

 Tappunten leveren ter plaatse van toilet/buitenkraan (sleutelkraan) /....;

 Leidingsysteem zorgvuldig scheiden van drinkwaterleidingen; uitvoeren in diffusiedichte kunststof

leidingen met aluminium inlage;

 Bij alle aansluitpunten een markering ‘geen drinkwater’ aanbrengen.

Lucht/ventilatie

Aan de ventilatie-installatie worden de volgende aanvullende eisen gesteld (keuze maken)

 De ventilatiekanalen aerodynamisch optimaal ontwerpen in aflopende voorkeurvolgorde voor;

rond, vierkant, rechthoekig;

 Op regelmatige plaatsen goed bereikbare inspectieopeningen situeren voor controle op inwendige

vervuiling;

 Indien er kanalen door brandwerende wanden worden aangebracht dienen die kanalen voorzien

te zijn van brandwerende voorzieningen;

 De voorzieningen ten behoeve van de ventilatie-installatie dienen geïntegreerd te worden met het

ontwerp, de constructie en de uitvoering van de plafonds;

 De ventilatie-installatie dient een goede doorspoeling van de ruimte te waarborgen zonder

optreden van tochtklachten (zie NEN 1087 voor meting en toetsing);

 De toe te passen luchtfilters moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: verlangde

rendementen volgens de ASHRAE voorschriften;

 Groffilters tenminste 45% (EU5),

 Buitenfilters tenminste 85% (EU7).

 Bij het luchtkanalensysteem, op plaatsen waar condensatie is te verwachten, alleen uitwendige

kanaalisolatie toepassen;

 Voor de oplevering zal door middel van een meting conform NEN 1087 worden vastgesteld of aan

de tochteisen wordt voldaan. De resultaten kunnen gebruikt worden om niet te leveren;

 Geluidsmetingen worden steekproefsgewijs uitgevoerd om het installatie- geluid van het

ventilatiesysteem vast te stellen voordat tot opleveren wordt overgegaan. De meetresultaten

kunnen leiden tot uitstel van de oplevering.

Liften

Keuze maken

 Lift bij voorkeur in de nabijheid van hoofdtrappenhuis;

 Er wordt uitgegaan van een / .... liftinstallatie(s) met een draagvermogen van .... kg en een

capaciteit van minimaal ... personen;

 De snelheid van de lift dient minimaal 1,0 m/sec te zijn;

 De liftkooien dienen te worden voorzien van telefoon of intercom/alarmbel voor communicatie bij

storing;
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 De liftinstallatie moeten voldoen aan alle voorschriften, zoals deze door de daartoe bevoegde

instanties bepaald;

 De lift moet bereikbaar en ingericht zijn voor mindervaliden;

 De lift(en) uitvoeren met de minimale inwendige afmetingen voor een brancard;

 De lift uitvoeren als brandweerlift;

 Bij de oplevering wordt het keuringscertificaat aan de opdrachtgever overhandigd;

 Bij de oplevering dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd;

 In de Nederlandse taal gestelde onderhouds- en bedieningsvoorschriften;

 Een onderdelenlijst met naam en telefoonnummer van de fabrikant/leverancier.

 Een liftenboek dient aanwezig te zijn.

Overige installatievoorzieningen

Keuze maken

 De noodzaak en toepassing van een glazenwasinstallatie is afhankelijk van het ontwerp;

 Bij gebouwdelen hoger dan drie lagen boven het aangrenzende maaiveld dienen voorzieningen te

worden getroffen voor professioneel reinigen van alle glasvlakken;

 Het gebouw dient te worden voorzien van een doelmatige glazenwasinstallatie;

 Het gebouw dient zodanig te worden ontworpen dat een glazenwasinstallatie niet benodigd is.

3.2.11 Elektrotechnische installaties

In het gebouw moet een volledige bedrijfsklare installatietechnische infrastructuur worden gerealiseerd

ten behoeve van het aanleggen, onderhouden en/of uitbreiden van data, beveiligings-, licht-, en

krachtinstallaties, telefoon, communicatiesystemen e.d. (zie NEN 1010). De infrastructuur realiseren

inclusief alle noodzakelijke voorzieningen tot en met de aansluitpunten voor de eindgebruiker.

De infrastructuur binnen het gebouw dient te worden aangesloten op de voorzieningen van de

nutsbedrijven.

Centrale elektrotechnische voorzieningen

Tijdens het ontwerpen van het gebouw dienen met de energie-, communicatie- en dataleverende

bedrijven afspraken gemaakt te worden over de plaats en grootte van de ruimten voor het inrichten van

voedings- en meetinstallaties.
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Krachtstroom

Onder de krachtstroominstallatie vallen de verdeelinrichtingen en de volledige leidingaanleg voor alle

machines en apparaten die met een spanning van 230/400 Volt werken, bijvoorbeeld collectieve:

 Ventilatieapparatuur,

 Verwarmingsapparatuur,

 Koelapparatuur,

 lift- en/of roltrapinstallaties,

 elektrische aangedreven deuren, slagbomen,

 enz.

Aansluitingen woningen

Keuze maken / aanvullen

 Aantal aansluitingen (wcd’s, lichtpunten) conform NEN 1010,

 Aanvullend op het versiste aantal aansluitingen op de NEN 1010:

 woonkamer: 2/.. dubbele wcd’s,

 keuken: 1 /.. dubbele wcd’s t.p.v. aanrecht; aansluitpunt vaatwasser (onbedraad),

 (hoofd)slaapkamer: 2/.. dubbele wcd’s,

 overige verblijfsruimten: 1 /.. dubbele wcd’s,

 inpandige berging: 1 /.. dubbele wcd’s,

 buitenberging: lichtpunt en dubbele wcd /geen elektra.

 Bergingen in de onderbouw voorzien van 42 Volt verlichtingsinstallatie,

 Per bergingsgang 1 wcd met slot,

 Montagehoogten:

 wcd’s: ... mm + vloer (behoudens t.p.v. aanrecht),

 schakelaars: ... mm + vloer.

Aansluitingen commerciële ruimten

Keuze maken

 De units worden casco opgeleverd en niet voorzien van een binneninstallatie. Uitsluitend een

hoofdaansluiting in een meterkast per unit;

 Nadere projectgerichte omschrijving.

Verlichting

Keuze maken

 De installatie dient flexibel van opzet te zijn om variatie in de indeling mogelijk te maken zonder

het veranderen van leidingen;

 Een keuze uit verschillende wijze van plaatsing en uitvoeringsvorm van de armaturen moet

mogelijk zijn. Aansluiten en plaatsen van armaturen vindt plaats door de eindgebruiker;

 Zorgvuldige keuze van richting en soort verlichtingsarmatuur; diffuse algemene verlichting. Zo

min mogelijk helderheidverschillen, verblinding, spiegeling en reflectie;
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 Het installeren van voorzieningen voor het doelmatig en energiezuinig verlichten van de centrale

en gemeenschappelijke ruimten in het gebouw;

 Buitenverlichting ter plaatse van de entrees;

 Tenminste HF+-verlichting toepassen;

 Gloeilampen zijn niet toegestaan;

 Aanbrengen conform NEN 1890 en ISSO 21;

 Het schakelen van verlichting;

 Centraal de verlichting in de centrale en algemene ruimten kunnen regelen;

 De gangen en trappenhuizen via lokale bediening/tijdschakeling/

aanwezigheidsdetectie/schakelen op de straatverlichting.

Nood- en oriëntatieverlichting

Alle noodverlichting dient te voldoen aan NEN-EN 1838.

Keuze maken

 Voor noodverlichting in de gangen trappenhuizen en algemene ruimtes de armaturen gebruiken

die ook als algemene verlichting dienst doen met een speciale noodstroomvoorziening voorzien

van een Automatische Functie Test;

 Naast de armaturen voor algemene verlichting, alle ruimten waar nodig voorzien van specifieke

noodverlichtingsarmaturen met noodstroomvoorziening en Automatische Functie Test;

 De noodverlichtingsinstallatie moet voldoen aan de eisen voor wat betreft aantal branduren, vorm

en aanzicht van pictogrammen, aantallen en locaties.

Bliksemafleidingen

Keuze maken

 Aan de hand van een toetsing aan NEN 1014 bepalen of een bliksemafleidingsinstallatie

noodzakelijk is;

 Voor het gebouw is een bliksemafleidingsinstallatie conform NEN 1014 noodzakelijk;

 Bouwdelen met dakvlakken hoger dan ... m voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie conform

NEN 1014.

3.2.12 Communicatie

Woningen

Per woning een aansluiting in de meterkast realiseren voor (keuze maken)

 Telefoon,

 ADSL,

 Kabel/CAI,

 Videofoon/spreekinstallatie/bediening toegangsdeur.

Aansluitingen

Keuze maken / aanvullen
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 De meterkast extra voorzien van een dubbele wandcontactdoos ten behoeve van de aansluiting

van randapparatuur door de eindgebruikers;

 De aansluitingen als volgt uitvoeren:

 woonkamer: telefoon (bedraad), kabel/CAI (bedraad), ADSL (onbedraad),

 (hoofd)slaapkamer: telefoon (bedraad), kabel/CAI (bedraad), ADSL (onbedraad),

 overige verblijfsruimten (slaapkamers, hobbyruimten, werkkamers): telefoon

(onbedraad), kabel/CAI (onbedraad), ADSL (onbedraad),

 hal: videofoon /spreekinstallatie.

Commerciële ruimten

Keuze maken

 Per unit in de meterkast een aansluitmogelijkheid voorzien voor telefoon, ADSL en kabel/CAI;

 Nadere projectspecifieke omschrijving.

3.2.13 Controle- en beveiligingsvoorzieningen

Het complex dient te worden voorzien van de volgende controlefuncties (keuze maken):

 Toegangscontrole,

 Brandbeveiliging,

 Inbraakbeveiliging,

 Het complete systeem moet een interne controlevoorziening bezitten die storingen in het eigen

systeem signaleert, zichtbaar en hoorbaar maakt d . m.v. een extern waarschuwingsprotocol;

 Storingsmeldingen via het centrale computernetwerk naar alarmpaneel/ printer/IP-adres bij

receptie/portier/alarmcentrale/onderhoudsbedrijf;

 Indien collectieve verwarmingssystemen of warmtapwaterbereiding voorkomen, dient de

installatie voorzien te zijn van een telefonische storings-melding naar de betreffende

onderhoudsinstallateur(s).

Inbraakbeveiliging

Dit onderdeel moet nog nader worden uitgewerkt.

Brandbeveiliging

Dit onderdeel moet nog nader worden uitgewerkt.

3.3 Elementen

Waar nodig zullen technische eisen aan gebouwelementen geformuleerd worden. De gebouwelementen

zullen worden geordend in overeenstemming met de NL-Sfb methode. De hier genoemde eisen zijn

aanvullingen op de eisen in wetten en verordeningen, waaronder het Bouwbesluit 2012 en de

aangestuurde NEN- en NEN-EN-normen.
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Buitenwanden

Keuze maken

 De gevel uitvoeren volgens een veelvoud van 300 mm;

 Indien metselwerk wordt toegepast de maatvoering afstemmen op koppenmaat;

 De maatvoering van de gevel afstemmen op de moduulmaat van de toe te passen

gevelbekleding, zodanig dat paselementen zo veel mogelijk worden voorkomen;

 De binnenspouwbladen aan de interieurzijde vlak afwerken ter plaatse van mogelijke

binnenwandaansluitingen en zodanig uitwerken dat de binnenwanden tot 600 mm afwijkend van

de stramienlijn geplaatst kunnen worden;

 De binnenzijde van de buitenwanden moet voldoende mogelijkheden bieden voor de bevestiging

van installatieonderdelen, vensterbanken, gordijnrails etc. zonder dat een eventuele damprem

van de buitenwand wordt doorbroken;

 Nadere projectgerichte omschrijving van bijzondere eisen t.a.v. de buitengevel.

Binnenwanden

Keuze maken

 Binnenwanden behangklaar opleveren;

 Niet betegelde wanden opleveren met bouwbehang;

 Binnenwanden geschikt voor bevestiging van platen/schilderijen/bestand tegen de zandzak

slingerproef;

 In sanitaire ruimten wordt tegelwerk geëist over de gehele hoogte tot aan het plafond en in de

keuken ter plaatse van aanrecht tot vier lagen boven het aanrecht en tot aan de vloer naast het

aanrecht;

 Systeemwanden dienen over attest met certificaat te beschikken;

 Nadere projectgerichte omschrijving van bijzondere eisen t.a.v. de binnenwanden.

Vloeren en vloerafwerkingen

Keuze maken

 De vlakheid van vloeren ten minste klasse 2 van NEN 2747;

 De sanitaire ruimten te voorzien van tegels met hoge slijtvastheid en goede stroefheid;

 Vloertegels aanbrengen met sanitaire plint in natte ruimte;

 Ter plaatse van centrale hal en overige algemene ruimten op de begane grond een harde

vloerafwerking van steenachtig materiaal (tegels of natuursteen) met hoge slijtvastheid en goede

stroefheid;

 Gemeenschappelijke verkeersruimten op de verdiepingen voorzien van projecttapijt/gladde

naadloze kunststof vloerafwerking;

 De vloerafwerking dient representatief te zijn en geschikt voor het berijden met

rollators/scootmobiels;

 Gemeenschappelijke verkeersruimten op kelderniveau monoliet afwerken/instrooien met

carborundum/Lucar/coaten;
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 Tussen centrale toegangsdeur van woongebouw en de woningtoegangen mogen geen dorpels

voorkomen/mogen uitsluitend afgeronde dorpels worden toegepast met hoogte verschil van

maximaal 20 mm ten opzichte van de afgewerkte vloer;

 Nadere projectgerichte omschrijving van bijzondere eisen t.a.v. de vloeren.

Plafonds

Keuze maken indien van toepassing

 Systeemplafonds in de woningen alleen toepassen ter plaatse van hal, toilet- en doucheruimte

om eventuele leidingen weg te werken;

 De lichtreflectiefactor van de plafonds en plafondafwerking dient minimaal 0,7 te zijn;

 De in de toiletten en doucheruimten toegepaste systeemplafonds dienen vochtbestendig en

afneembaar te zijn;

 Nadere projectgerichte omschrijving van bijzondere eisen t.a.v. de plafonds.

Daken

Keuze maken

 Alle dakvlakken hoger dan 10 m boven het aangrenzende maaiveld dienen via een vaste

voorziening (dakluik, kooiladder, e.d.) veilig bereikbaar te worden gemaakt;

 Alle dakvlakken van het gebouw van binnenuit veilig bereikbaar maken via vaste voorzieningen;

 Platte daken ten behoeve van onderhoud en inspectie voorzien van looppaden minimaal 0,5 m /

.... m breed naar alle installatiecomponenten op het dak;

 De daken voorzien van de benodigde aanlijnvoorzieningen;

 Alle daken hoger dan ... m boven het aangrenzende maaiveld voorzien van een vaste

dakrandbeveiliging van minimaal 1 m;

 Nadere projectgerichte omschrijving van bijzondere eisen t.a.v. de daken.
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