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Ruimtelijk en functioneel kader Hart van Boschveld6

Projectgebied “Hart van Boschveld”

luchtfoto (bron; ruimtelijk en functioneel kader)

Lokatie
projectgebied ‘Hart van Boschveld’

luchtfoto
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Verkaveling
de dragers van het plan
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Verkavelingsplan  ::  G
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AART 2015  ::

A1

- park als hart van de bebouwing
- transparantie vanuit de wijk naar het park 
- blokken met korte bloklengte
- blokaccenten voor hierarchie en differentiatie, de hoeken zijn de dragers van het plan
- industrieel karakter paardskerkhofweg versterken
- wonen aan park
- rekening houdend met bestaande bebouwing

*

* *

*

* *

* *

tekening, april 2015 (Gemeente ‘s-Hertogenbosch)

*

*
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Verkaveling
diversiteit in typologieen

tekening, voorlopig ontwerp

tussenwoningen Paardskerkhofweg: 
5400/ 5700; wonen breed op het zuiden/ keuken voorzijde

woningen parkzijde: 6000; wonen aan parkzijde

tussenwoningen tussenstraatjes:
- 5700 
- wonen/ eten aan de voorzijde
- wonen breed aan de tuinzijde/ keuken voor

tussenwoningen 5400; wonen breed aan de tuinzijde, keuken aan parkhoeken: 5700; voordeur aan zijgevel/ 
gesloten erfafscheiding

grondgebonden woningen 
nabij het centrum
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verkavelingsmodel
Situatie
Voorontwerp

89093200 gevels

840x1399

1:200

P08909

PROFIEL AA’

PAARDSKERKHOFWEGPARKCOPERNICUSLAAN

Ruimtelijk en functioneel kader Hart van Boschveld

De rustige basis zorgt voor eenheid in het plan, waar-
binnen ruimte is voor verschillende woningtypes.
In “vlek 3” wordt afwisselend een donkerbruine 
baksteen en een lichte baksteen toegepast. De 
tuinmuur rondom wordt uitgevoerd in de donkere 
kleurstelling. Dit sluit aan op de kleurstelling van de 
naastgelegen flats. De muur krijgt een gedetailleerd 
metselwerkpatroon, zoals deze op meer plekken in 
Boschveld voorkomt. De nieuwbouwwoningen en 
appartementen krijgen de lichte kleurstelling. De 
“kop” van het appartementengebouw is in zijn geheel 
uitgevoerd in wit, en landt daar op maaiveld. Hier 
wordt direct de link gelegd met de witte kleurstelling 
van het winkelcentrum. 

Het CPO project is een “bijzonder” plan in de wijk. 
Het duurzame concept, zowel in energetische zin als 
in de nauwe vorm van samenleven rond een bin-
nentuin, rechtvaardigt een eigen uitstraling. BWWB 
streeft naar een uitwerking in natuurlijke materialen, 
met een samenhangende uitstraling naar de omge-
ving. Toepassing van groen en zonnepanelen bepa-
len mede de uitstraling.

Welstand
De afzonderlijke bouwplannen zijn in het voortraject 
informeel (op basis van informatieve aanvragen en 
collegiaal overleg) beoordeeld door de welstands-
commissie.
De hoofduitgangspunten zijn positief ontvangen. 
Er zijn aandachtspunten benoemd voor de verdere 
uitwerking. Het is mogelijk om het CPO project als 
een uitzondering in de wijk vorm te geven. Daartoe 
dient het plan zich te tonen als een verbijzondering 
met een hoge kwaliteit in architectuur. De uitgewerkte 
bouwplannen worden wederom ter beoordeling aan 
welstand voorgelegd.

32

Industriële monumenten en jaren ‘50 architectuur vormen inspiratie voor nieuwbouw

ref. BOE8909-006-Boschveld_studie woningtypes.indd dd 05-02-2014

hoeken Paardskerkhofweg 
5700 wonen/ werken;  breed woningtype

referentie Koolhoven West, Koolhovenlaan

Optio TKh gedraaid

‘Stoer en Industrieel wonen 
aan Paardskerkhofweg’‘Royaal wonen aan het park’

referentie overgang naar parkzone 

referenties voor woningen aan het park inrichting park referenties voor Paardskerkhofweg
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Blokgevels 
voorontwerp

Paardskerkhofweg

Park

tekening, voorlopig ontwerp
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Concept verkaveling Hart van Boschveld

Ruimtelijk functioneel kader
projectgebied ‘Hart van Boschveld’
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Ruimtelijk functioneel kader
aanpassing n.a.v. inspraak bewoners

Bredere doorgang van Copernicuslaan naar het ‘groene hart’ (m.a.w. westelijk blok is kleiner geworden), doorgang nu afgestemd met belendende bebouwing, 

*
minus één woning
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Ruimtelijk functioneel kader
verkaveling ‘Hart van Boschveld’

Bredere doorgang van Copernicuslaan naar het ‘groene hart’. Oude situatie
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Ruimtelijk functioneel kader
aansluiten op nieuw profiel Paardskerkhofweg

Bredere doorgang van Copernicuslaan naar het ‘groene hart’.

*

Profiel Paardskerkhofweg en principeverkaveling bouwblok.

‘Stoer en Industrieel wonen 
aan Paardskerkhofweg’
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Ruimtelijk functioneel kader
industriele monumenten en jaren ‘50 architectuur vormen inspiratie

- bijzonder metselwerk
- geprononceerde dakranden 
- baksteen als drager
- verfijnde detaillering
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Ruimtelijk functioneel kader
verkaveling ‘Hart van Boschveld’ (gemeente)

Bredere doorgang van Copernicuslaan naar het ‘groene hart’.

*

Aansluiten op nieuw profiel Paardskerkhofweg en principeverkaveling bouwblok met parkeren.
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Ontwerp
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3D model ‘Hart van Boschveld’   
100 woningen

Vogelvlucht Paardskerkhofweg

Industrieel wonen

Wonen aan park

Wonen in tussenstraat

Hoekwoningen als accenten
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Impressie
paardskerkhofweg

Ooghoogte impressie

- industrieel karakter
- hoekaccenten als dragers
- gevellengte verkorten (asymetrische balkons)
- statige (vertikale) verdeling
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Impressie
park

Ooghoogte impressie

- wonen aan park
- hoekaccenten als dragers
- gevellengte verkorten (dominante schoorstenen)
- gebouwde erfafscheiding
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Gevelbeelden
ontwerp

Paardskerkhofweg

- hoekaccent

- bijzonder m
etselw

erk

- geprononceerde dakrand

- staal balkon

- terugliggend m
etselw

erk

- paneel naast voordeur

- zinken dakkapel

- terugliggend hw
a

- industrieel karakter
- hoekaccenten als dragers
- gevellengte verkorten (asymetrische balkons)
- statige (vertikale) verdeling
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Plattegrond
Paardskerkhofweg

Begane grond Verdieping ZolderBegane grond

Gevelbeeld

INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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Woningtype A, A1 en H1
Blok 2

Bart van Berlo

Definitief ontwerp
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet-ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet-ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet-ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet-ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet-ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.
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Voorgevel

INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT
Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en
scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en
kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
(conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s1/2) en op geen
enkele plaats >0,2kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van
het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer (voor de hoogte
zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Badkamer:
Wandtegelwerk tot min. 1,20m¹ +vloer,
wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek over min. een
lengte van 3,0m¹ tot min. een hoogte van 2,10m¹ +vloer
(voor de hoogte zie bestekboek),
vloer voorzien van vloertegels.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen:
Hoofddraagconstructie conform Bouwbesluit 2012
afdeling 2.2: sterkte bij brand.
Rookmelders niet- ioniserend (met
noodstroomvoorziening) volgens NEN 2555 welke op het
elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden
gekoppeld.
De gevels en buitenmuren inclusief kozijnen, ramen en
deuren moeten voldoen aan brandklasse D.
Alle wanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan
brandklasse D en rookklasse S2.
Vloeren en trappen voldoen aan rookklasse s1fl.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte
uitvoeren conform tabel 2.33 kolom woonfunctie

Afmetingen van een trap woonfunctie
- minimum breedte van de trap 0,80 m¹
- minimum vrije hoogte boven de trap 2,30 m¹
- maximum hoogte van de trap 4,00 m¹
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 0,22 m¹
- maximum hoogte van een optrede 0,188 m¹

- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde
treden, is tenminste 0,85m¹.

- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹
vanaf bovenkant vloer.

- horizontale openingen tussen afscheiding en
vloer/trap �50mm.

- geen openingen in een afscheiding met een breedte
0,10m¹.

- geen opstapmogelijkheid tussen 0,20m¹ en 0,70m¹
+vloer.

- leuning t.p.v. trap gemeten vanaf bovenkant
voorzijde treden, is gelegen tussen 0,80m ¹ en 1,00m¹.

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een opening die de
uitmonding is van een voorziening voor
luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en
beluchting van een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks
bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er
geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ook in
de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen
hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v.
aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen
luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht
zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686,
<0,2m²/s is en voldoen aan de in de EPC-berekening
aangegeven Qv10-waarde.

mvmv mv mv mvmvmv mv mv mvmv mv mvmv

mvmv

mv

mvmv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv mv

mvmv mvmv

mv mv

inbo b.v.

Woudenberg

Handelsregister Amersfoort

31026236

inbo

T

www.inbo.com

Projectnummer

File

Onderwerp

Projectleider

Formaat

Schaal

Datum

Getekend

Wijzigingsdatum

Wijziging

Project

Opdrachtgever

Projectarchitect

Bladnummer

5600 AT Eindhoven

Postbus 764

Scherpakkerweg 15

eindhoven@inbo.com

+31 (0)40 243 40 45

B4.204

Bert van Breugel / Frank Zewald

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV

Hart van Boschveld, 's-Hertogenbosch

26-11-2015

Woningtype A, A1 en H1
Blok 2

Bart van Berlo

Definitief ontwerp

89094213

A0

1:100

Joost van den B

P8909



27 ‘s Hertogenbosch - Boschveld  | Inbo | P08909 | 25 februari 2016

Begane grond Verdieping

Gevelbeeld

Begane grond

mv mvmvmv mvmv mv mv mvmv mv mv

mv

mv mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

inbo b.v.

Woudenberg

Handelsregister Amersfoort

31026236

inbo

T

www.inbo.com

Projectnummer

File

Onderwerp

Projectleider

Formaat

Schaal

Datum

Getekend

Wijzigingsdatum

Wijziging

Project

Opdrachtgever

Projectarchitect

Bladnummer

5600 AT Eindhoven

Postbus 764

Scherpakkerweg 15

eindhoven@inbo.com

+31 (0)40 243 40 45

B4.204

Bert van Breugel / Frank Zewald

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV

Hart van Boschveld, 's-Hertogenbosch

24-12-2015

Woningtype B en G
Blok 4

Bart van Berlo

Definitief ontwerp

89094204

A0

1:100

Joost vd Berg

P8909

mv mvmvmv mvmv mv mv mvmv mv mv

mv

mv mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

inbo b.v.

Woudenberg

Handelsregister Amersfoort

31026236

inbo

T

www.inbo.com

Projectnummer

File

Onderwerp

Projectleider

Formaat

Schaal

Datum

Getekend

Wijzigingsdatum

Wijziging

Project

Opdrachtgever

Projectarchitect

Bladnummer

5600 AT Eindhoven

Postbus 764

Scherpakkerweg 15

eindhoven@inbo.com

+31 (0)40 243 40 45

B4.204

Bert van Breugel / Frank Zewald

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV

Hart van Boschveld, 's-Hertogenbosch

24-12-2015

Woningtype B en G
Blok 4

Bart van Berlo

Definitief ontwerp

89094204

A0

1:100

Joost vd Berg

P8909
Zolder

mv mvmvmv mvmv mv mv mvmv mv mv

mv

mv mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

mv

inbo b.v.

Woudenberg

Handelsregister Amersfoort

31026236

inbo

T

www.inbo.com

Projectnummer

File

Onderwerp

Projectleider

Formaat

Schaal

Datum

Getekend

Wijzigingsdatum

Wijziging

Project

Opdrachtgever

Projectarchitect

Bladnummer

5600 AT Eindhoven

Postbus 764

Scherpakkerweg 15

eindhoven@inbo.com

+31 (0)40 243 40 45

B4.204

Bert van Breugel / Frank Zewald

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV

Hart van Boschveld, 's-Hertogenbosch

24-12-2015

Woningtype B en G
Blok 4

Bart van Berlo

Definitief ontwerp

89094204

A0

1:100

Joost vd Berg

P8909

Hoekenaccenten
verbijzondering van het bouwblok
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Erfafscheidingen
in detail
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Overgang privé / openbaar
in detail
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Detaillering
beeldbepalende details
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Detaillering
beeldbepalende details
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Detaillering
beeldbepalende details
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Materialen
en kleuren

Rodruza Zaan (stand van zaken)

Vlakke keramische pan

Zinken dak(kapel)
StaalwerkLichte accenten

Kozijnen RAL 7039 VanderSanden (stand van zaken)
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3D model ‘Hart van Boschveld’   
100 woningen

Vogelvlucht Paardskerkhofweg

Industrieel wonen

Wonen aan park

Wonen in tussenstraat

Hoekwoningen als accenten



www.inbo.com

inbo
Eindhoven
Scherpakkerweg 15
Postbus 764
5600 AT  Eindhoven
T +31 (0)40 243 40 45

Van Wanrooij
Geffen
Broekstraat 2
5386 KD Geffen
T +31 (0)73 534 0400
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Ooghoogte impressie

Impressie
ooghoogte
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Impressie
ooghoogte

Ooghoogte Paardskerkhofweg
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Ooghoogte impressie
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ooghoogte
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Paardskerkhofweg

Impressie
ooghoogte
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Ooghoogte Paardskerkhofweg
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Paardskerkhofweg

Impressie
ooghoogte


