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- boven en onder de kozijnen en bij opgaand metselwerk 15 pnds lood
en roosters
stootvoegen h.o.h. 1000mm. Lateien/Murfor boven kozijnen.
- waterinstallatie volgens NEN 1006.
- elektra installatie volgens NEN 1010.
- gasinstallatie volgens NEN 1078.
- meterkast volgens NEN 2768.
- hwa/riolering volgens NEN 3215.
- vloerdragende binnenwanden volgens NEN 3853.
- vrije doorgang 850x2300mm.
- daglicht toetreding volgens NEN 2057.
- inbraakwerendheid volgens NEN 5096.
- afvoer toilet 7 l/s, badkamer 14 l/s, kooktoestel 25 l/s, meterkast
0,7 l/s-m²,
verblijfsruimte 0,7 l/s m², verblijfsgebied 0,9 l/s m² vloeroppervlak.
- bovenkant dorpel toegangskozijnen max. 20mm + peil, zie tekening.
- beglazingen HR++
- de inrichting van de voorzieningen voor de toevoer van de verse
lucht en de afvoer van
de binnenlucht volgens NEN 1087. Luchttoevoer van de vertrekken
onderling d.m.v.
15mm (140cm²) ruimte onder de binnendeuren. Deuren van toiletten
10mm (70cm²)
vrijhouden van de dorpel.
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Hoofdstuk 6:
6.1 Verlichting: Het bouwwerk voldoet aan tabel 6.1 Bouwbesluit
6.2 Elektriciteits- en Noodstroomvoorziening: Het bouwwerk voldoet
aan artikel 6.8 Bouwbesluit
Gasvoorziening: Het bouwwerk voldoet aan artikel 6.9 Bouwbesluit
6.3 Drinkwatervoorziening: Het bouwwerk voldoet aan aansturingsartikel
6.11 Bouwbesluit

Inbraakwerendheid
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Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen
in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet gemeenschappelijke
ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben
een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan
de in de norm aangegeven weerstandklasse 2. Dit geldt ook voor een
inpandige scheidingsconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte
en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke
ruimte.
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Pv panelen (min. 3500 Wp)
(positie en verdeling door
installateur te bepalen)

Vloerafscheiding
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2.1
Zolder

1. Een afscheiding heeft een vanaf de vloer gemeten hoogte van
ten minste 1 meter
2. Tussen een afscheiding en de vloer is de horizontaal gemeten
afstand niet groter dan 0,05 meter.
3. Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,7 meter boven de vloer
geen openingen met een breedte groter dan 0,1 meter
4. Een afscheiding heeft geen openingen met een breedte groter dan
de in tabel 2.16 aangegeven waarde
5. Een afscheiding in een gedeelte van een gebruiksfunctie dat mede
bestemd is voor bezoekers, heeft tot een hoogte van 0,7 meter boven de vloer
geen openingen met een breedte groter dan 0,1 meter

VOORAANZICHT

RM

2510

A
896
13

1200

1000+ vl.

12

11 10 9

8

7

6

5
4

14

3

15
16

1355

Mv

8680

Cv

9500

8680

9500

2600+ vl.

1500+ vl.

© K 3 H A RC HI T E C T E N

Hoofdstuk 5:
5.1 Energiezuidigheid: Het bouwwerk voldoet aan tabel 5.1 Bouwbesluit
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Hoofdstuk 3:
3.1 Beschermin tegen geluid van buiten: Het bouwwerk voldoet aan
tabel 3.1 Bouwbesluit
3.2 Bescherming tegen geluid van installaties: Het bouwwerk voldoet
aan tabel 3.7 Bouwbesluit
3.5 Wering van vocht: Het bouwwerk voldoet aan tabel 3.20 Bouwbesluit
3.6 Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte , toiletruimte
en badruimte:
Het bouwwerk voldoet aan tabel 3.28 Bouwbesluit
Luchtverversing van overige ruimten: Het bouwwerk voldoet
aan tabel 3.33 Bouwbesluit
3.7 Spuivoorziening: Het bouwwerk voldoet aan tabel 3.41 Bouwbesluit
3.10 Bescherming tegen ratten en muizen: Het bouwwerk voldoet aan
tabel 3.68 Bouwbesluit
3.11 Daglicht: Het bouwwerk voldoet aan tabel 3.74 Bouwbesluit
Hoofdstuk 4:
4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte: Het bouwwerk voldoet aan
tabel 4.1 Bouwbesluit
4.2 Toiletruimte: Het bouwwerk voldoet aan tabel 4.8 Bouwbesluit
4.3 Badruimte: Het bouwwerk voldoet aan tabel 4.17 Bouwbesluit
4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid: Het bouwwerk voldoet aan
tabel 4.21 Bouwbesluit
4.7 Opstelplaatsen: Het bouwwerk voldoet aan tabel 4.37 Bouwbesluit

RECHTERZIJGEVEL
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Hoofdstuk 2:
2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie: Het bouwwerk voldoet
aan tabel 2.1 Bouwbesluit
2.2 Sterkte bij brand: Het bouwwerk voldoet aan tabel 2.9 Bouwbesluit
2.3 Vloerafscheiding: Het bouwwerk voldoet aan tabel 2.16 Bouwbesluit
2.5 Trap: Het bouwwerk voldoet aan tabel 2.33 Bouwbesluit
2.15 Inbraakwerendheid: Het bouwwerk voldoet aan aansturingsartikel 2.129
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Leuningen
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1. Een trap als bedoeld in artikel 2.27, waarvan ter plaatse van
de klimlijn de helling
groter is dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant leuning. De bovenkant van de
leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van
de trap, op een hoogte van niet minder dan 0,8 meter en niet meer dan 1 meter.
2. In afwijking van het eerste lid geldt dit voorschrift alleen voor
een trap waarmee een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1 meter.
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- 16 (aantreden) x 183,75mm (optrede) = 2940 mm
- min. aantrede op looplijn is 220mm
- trap volgens art. 2.27 en art. 2.28 tabel 2.27 en 2.28 bouwbesluit
- traphek min. 1m hoog, max. opening 10cm, volgens art. 2.30 bouwbesluit
- leuning minimaal 80cm en maximaal 1m hoog.
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Wateropname en materialen

A

1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte,
heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 meter hoogte boven de vloer
van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter
is dan 0,01 kg/ (m².s½)
2. Voor een badruimte geldt in het eerste lid gestelde voorschrift
ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van 3 meter, tot een hoogte
van 2,1 meter boven de vloer van die ruimte.
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Legenda

TWEEDE VERDIEPING
PREEKSTOEL
TE PLAATSEN IN BLIJHAM

- gevelmetselwerk 'schoon'
dik 100mm
- binnenmetselwerk 'vuil'
dik 140mm
- binnenmetselwerk 'vuilwerk'
dik 100mm

+9300 nokhoogte

- binnenmetselwerk 'vuilwerk'
dik 100mm (niet dragend)

leon snijders

Materialen en Kleuren
baksteen WF
baksteen WF
voegmortel
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
gebakken dakpannen

bruin/rood genuanceerd
donker gevoegd
grijs
wit
wit
wit
wit
zwart

+2940 vloer 1vd

w (bi-bu):
steen 140mm, o.g.
c. 4,5m².K/W, dik 140mm
w
n 100mm wf

P = 0 vloer bgg

Vaste ok fundering

www.tekenburosnijders.nl

opdrachtgever

Ruimte

Omschrijving

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

entree
meterkast
toilet
woonkamer
keuken
bijkeuken

Vloeroppervlakte
6.9
0.4
1.5
42.9
23.3
8.0

m²
m²
m²
m²
m²
m²

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

overloop
slaapkamer 1
berging
slaapkamer 2
slaapkamer 3
badkamer

9.7
32.5
6.6
12.8
12.7
7.8

m²
m²
m²
m²
m²
m²

2.1

zolder

26.0

m²

MO LENPLEIN TER APEL
CONSTRUCTIES VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

familie Ab/Kuper

adres
plaats
telefoon

Hoofdkade 61, 9561 JJ
Ter Apel
06 - 41 67 94 51
Nieuwbouw woning a/d Rundezoom
kavel 7 te Ter Apel
BESTEKTEKENING

werkomschrijving
fase
onderdelen

R U N D E Z OOM T ER A PEL

Rietstengel 3
7765 CG WEITEVEEN
06 - 15 14 14 12
info@tekenburosnijders.nl

adres :
plaats :
telefoon :
e-mail :

schaal
formaat
getekend
bladnr
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aanzichten, plattegronden, doorsnede, situatie
1 : 100
A1
PL
E18-09_B01

datum
wijziging a
wijziging b
wijziging c

29-10-2018
-
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gevelmetselwerk
trasraam
voegwerk
kozijnen
ramen
deuren
goten/boeien
dakbedekking

+5790 vloer zld
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WEENDERS TRAAT JIPS INGH U I Z E N

Westerwolde: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed
voor de gemeente Westerwolde
en adviseert op projectbasis over
ruimtelijke vraagstukken. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2018.
PREEKSTOEL IN
MONUMENTALE KERK

Het bestuur van de zaalkerk in
Blijham wil het interieur hiervan
iets minder sober maken door
er een monumentale preekstoel
met bijbehorende lambrisering
en kerkenraadsbanken aan toe te
voegen. De kerk dateert uit 1783
en het sobere interieur is het
resultaat van een verbouwing in de
jaren ’60. De beoogde preekstoel is
afkomstig uit een kerk in Enkhuizen
die een nieuwe bestemming krijgt.
De preekstoel dateert uit het
midden van de achttiende eeuw en is
buitengewoon rijk gesneden en gaaf
bewaard gebleven. Het is de bedoeling
om de preekstoel en de banken
tijdens kerkdiensten te gebruiken
en ze in het voorste deel van de
kerk te plaatsen. Het monumentale
negentiende eeuwse kerkorgel
bevindt zich aan de tegenoverliggende
zijde. De monumentencommissie
verwacht dat het ensemble goed tot
zijn recht komt op de nieuwe locatie
en het historische karakter van het
kerkinterieur versterkt.
BESTAANDE KWALITEITEN
UITGANGSPUNT NIEUWBOUW

De eigenaren van een boerderij in
Bellingwolde willen hierin een luxe
groepsaccommodatie realiseren en in
dat kader ook een gebouw met daarin
een zwembad bouwen. De gemeente

vroeg Libau om te onderzoeken hoe
deze ontwikkeling op passende wijze
bij de bestaande kwaliteiten van de
boerderij en het erf kan aansluiten.
Libau schetste daarop twee ruimtelijk
verschillende benaderingen. De eerste
gaat ervan uit dat het zwembadgebouw
wordt ontworpen als een bij de
oorspronkelijke boerderij behorend
ondergeschikt bijgebouw. Het krijgt
in deze benadering de vorm van een
schuur. In de tweede benadering
wordt het zwembadgebouw
beschouwd als een paviljoen in een
zelfstandige ruimte, los van het erf
met de oorspronkelijk boerderij. Libau
formuleerde voor beide benaderingen
tips die helpen om tot een passende
uitwerking van de plannen te komen.
AANPAK EXCESSEN

De gemeente maakt werk van het
aanpakken van vervallen panden op
haar grondgebied en legde een aantal
gevallen aan de welstandscommissie
voor. Deze hanteert daarbij de
regeling van de voormalige gemeente
Bellingwolde, die hiervoor uitvoerige
criteria had opgesteld. Belangrijk
uitganspunt is dat de vervallen
staat van een pand een duidelijk
negatieve invloed moet hebben op
de beeldwaarde van de omgeving.
Het merendeel van de panden werd
beoordeeld als exces.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per
2 weken. Deze commissie bestaat uit
ten minste twee rayonarchitecten van
Libau die gemandateerd zijn door de
grote welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Westerwolde in
2018 als volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Westerwolde in 2018 als
volgt samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
• drs. G. P. Karstkarel,
architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur
aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect
(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

IN CIJFERS

Bouwplannen: 196 behandelingen,
waarvan 39 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren
te kunnen ondervangen.
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 6
Adviezen huisadviseurschap: 5

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaar van een boerderij aan
de Weenderstraat bij Jipsinghuizen
diende het plan in om deze boerderij
op te knappen. Opmerkelijk hierin
is dat het voorhuis van de straatkant
naar de landschapszijde wordt
verplaatst. De welstandscommissie
vroeg op detailniveau aanpassingen
en vroeg ook om een goede
inrichting van het erf aan de
straatzijde.

• Het ontwerp voor vervangende
nieuwbouw achter het hoofdgebouw
van de RSG in Ter Apel ging uit van
een sterk gevelreliëf van verticale
betonelementen, gebaseerd op het
uiterlijk van berkenstammen. De
welstandscommissie adviseerde om
het ontwerp beter te laten aansluiten
op de monumentale waarde van de
school en te kiezen voor metselwerk
in een lichte kleur. Aanpassing
resulteerde in een ontwerp van hoge

architectonische kwaliteit.
• Een door brand verwoeste loods aan
de Weenderstraat in Vlagtwedde
moest op korte termijn worden
vervangen. Intensief overleg met de
rayonarchitect leidde tot een plan
waarin ook een nieuwe loods van
het naastgelegen bedrijf en nieuwe
groenaanplant aan de noordzijde van
het erf werden betrokken.
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WE E N D E RS TRAAT J I P S I N G HU I Z E N
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