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Kriekenoord te Diemen
De ontwikkeling van een zorgcomplex voor
53 ASS cliënten met een verstandelijke beperking
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Voorwoord
Cordaan is traditioneel sterk vertegenwoordigd in de verstandelijk gehandicaptenzorg in de regio Amsterdam.
Wij richten ons hoofdzakelijk op het volledige verzorgingsspectrum van V&V, VGZ, GGZ en Thuiszorg. Binnen de
VGZ markt waar wij actief zijn, hebben wij op dit moment een capaciteit van ca. 1000 cliënten. Wij verwachten dat
deze capaciteit in ieder geval gelijk zal blijven, dan wel licht zal toenemen.
Wij hebben er voor gekozen om zorg te (blijven) bieden aan cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS).
Deze doelgroep maakt nu al substantieel deel uit van de VGZ cliënten en wij hebben als ambitie voorloper te worden
in de aanbieding van zorg aan deze doelgroep in Amsterdam en de omliggende gemeentes.
Voor cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met ASS kan de kwaliteit van zorgverlening flink
verbeterd worden. Deze cliënten wonen nu al op één van de locaties van Cordaan in Amsterdam-Noord, waar
de huisvesting verbeterd moet worden. Door de huidige huisvestingssituatie wordt de expertise versnipperd
aangeboden en moeten cliënten veel reizen, wat juist voor deze doelgroep niet optimaal is.
‘Gewoon wonen’ voor cliënten is door ons tot een van de speerpunten van beleid benoemd. Hierbij wordt
concreet gestreefd naar de ontwikkeling van kleinschalige en flexibele woonconcepten, gelegen in woonwijken.
Om een invulling te geven aan onze wens tot concentratie van de doelgroep en kwaliteisverbetering is een plan
uitgewerkt voor een nieuwbouwcomplex op de locatie Kriekenoord. Wij hebben de mogelijkheid om op Plantage
de Sniep in Diemen nieuwbouw te realiseren voor 53 woonplaatsen en een vergelijkbaar aantal plaatsen voor
dagbesteding. De bouwlocatie, grenzend aan enerzijds de stad en anderzijds het park Diemerbos, is relatief
rustig gelegen en daarom uitermate geschikt voor deze doelgroep.
In dit plan is een uitwerking gegeven aan onze doelstellingen om voor de doelgroep ‘wonen’ en ‘dagbesteding’
te combineren, waarbij de expertise gebundeld wordt door de cliëntengroep fysiek te concentreren. De kleinschalige
leefomgeving wordt bereikt met een cluster van kleine bouwmassa’s rond het binnenhof. Door te differentiëren
in woningvormen (woongroepen, studio’s en tweekamer appartementen) kan er maatwerkzorg geleverd worden,
afhankelijk van wat cliënten aan kunnen.

Amsterdam, april 2012
Drs. E.W.C.M. Damen MSM,
Voorzitter Raad van Bestuur
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De doelgroepen
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Primaire doelgroep
De primaire doelgroep voor Kriekenoord zijn inwoners van het hele adherentiegebied van Cordaan (Amsterdam,
en in beperkte mate omliggende gemeentes) met een verstandelijke beperking (IQ rond 40) in combinatie met een
Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zowel kinderen, jong volwassenen en volwassen. Kenmerkend voor een autisme
spectrum stoornis is:
• Stoornis in het sociale contact;
• Stoornis in de communicatie;
• Beperkt repertoire van interesses en activiteiten
In het algemeen hebben cliënten met een autisme spectrum stoornis een beperking op het gebied van informatie
verwerking. Gemeenschappelijk is de vraag: “Maak mijn wereld overzichtelijk en duidelijk”. Dit gebeurt onder meer
door het bieden van structuur in tijd, ruimte en persoon.

Secundaire doelgroep
Naast de primaire doelgroep richt Cordaan zich ook op cliënten met een andere diagnose met een vergelijkbare
zorg- en ondersteuningsvraag (denk bijvoorbeeld aan cliënten met het Prader Willi syndroom of het Angelman
syndroom). Dit betreft cliënten die net als de primaire doelgroep vaak nu op een suboptimale locatie zitten en
voor wie Kriekenoord daarom een uitkomst kan zijn. Doorslaggevend is de vraag of zij een vergelijkbare zorg en
ondersteuningsbehoefte hebben.

Profiel van de primaire doelgroep
Een autisme spectrum stoornis is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit wil zeggen dat de stoornis doordringt
in de hele ontwikkeling en het hele functioneren van de persoon. Mensen met een autisme spectrum stoornis kunnen
informatie niet tot een zinvol geheel samenvoegen. Zij nemen fragmentarisch waar en blijven vaak aan irrelevante
details kleven. De wereld wordt niet goed begrepen waardoor ook de communicatie en sociale ontwikkeling anders
verlopen. Elke afzonderlijke ervaring is voor hen vaak nieuw. Generalisatie van het geleerde vindt niet zondermeer
plaats. Daarbij zijn er grote individuele verschillen, onder meer onder invloed van de ernst van de verstandelijke
beperking en de ernst van het autisme (variërend van een aan autisme verwante contact stoornis tot klassiek autisme).
Bovendien heeft ieder zijn eigen voorgeschiedenis en persoonlijkheid.
Omdat men niet begrijpt wat er om hen heen gebeurt, ontstaat er bij mensen met een autisme spectrum stoornis
gemakkelijk verwarring, onveiligheid en angst. Dit kan ertoe leiden dat men zich terug trekt of het ongenoegen
uit in probleemgedrag. Bij cliënten met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis kunnen zich
ernstige gedragsproblemen voordoen.
Zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis vragen
specifieke aandacht voor de wijze van begeleiding en de leef omgeving. Dit geldt in het bijzonder voor cliënten
met een intensieve zorgbehoefte (een hoger zorgzwaartepakket).
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Visie op zorg voor de doelgroep
De zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis
begint met de erkenning dat er sprake is van een dubbele handicap. Naast de algemene ontwikkelingsachterstand
op het gebied van verstandelijk- en sociaal adaptief functioneren, zijn er kenmerken die samenhangen met de
autisme spectrum stoornis. Dit heeft vergaande consequenties voor de begeleidingsstijl die nodig is.
Meestal is spontaniteit en fysieke nabijheid kenmerkend voor een ontmoeting tussen mensen. Een ontmoeting bij
mensen met een autisme spectrum stoornis voltrekt zich doorgaans anders. Zij zijn vaak gebaat met het tegendeel
van spontaniteit, namelijk een voorspelbare en gestructureerde benadering. De nadruk ligt daarbij op aanpassing
van het alledaagse leefklimaat.
De volgende basisprincipes zijn daarbij belangrijk:
• De omgeving dient zo gestructureerd te zijn dat de persoon met een autisme spectrum stoornis blindelings zijn
weg kan vinden;
• De dagindeling moet voorspelbaar zijn en de afzonderlijke activiteiten moeten duidelijk voorzien zijn van een
begin en een eind;
• Het moet helder zijn voor de persoon door wie hij/zij waar en wanneer begeleid wordt.
• De communicatie moet aansluiten bij de leef- en denkwereld van de cliënt. Daarbij is ondersteunende
10

communicatie middels verwijzers (zoals voorwerpen, foto’s, pictogrammen, planborden etc.) noodzakelijk.
Om continuïteit in de omgangsstijl te waarborgen wordt veel aandacht besteed aan het onderhouden van contact
met de familie van de cliënt. Belangrijk is dat er afspraken worden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden
van de betrokkenen. Voorlichting over autisme spectrum stoornis kan daarbij nodig zijn om het inzicht te vergroten
in de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
Mensen met een autisme spectrum stoornis moeten zo ‘normaal mogelijk’ kunnen wonen. Soms is het echter
nodig om in een gespecialiseerde omgeving te wonen, waarbij de begeleiding, de inrichting en de grootte van
de groep op de beperking is afgestemd.
In verband met hun sterke behoefte aan een heldere dagordening zijn dagactiviteiten voor cliënten met een
autisme spectrum stoornis essentieel. Zowel de aard van het werk of dagbesteding, de begeleidingsstijl, als een
voldoende aantal dagdelen zijn daarbij van belang. Omdat mensen met een autisme spectrum stoornis veelal
geen onderscheid tussen dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding kennen, wordt hier specifieke aandacht aan
besteed.

11

12

Planuitwerking
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Plantage de Sniep, buitengewoon Diemen
De woonwijk Plantage De Sniep bestaat straks uit meer dan 1000 huizen, allemaal uitgevoerd in een
buitengewone kwaliteit: mooie ligging, hoog afwerkingsniveau en stijlvolle architectuur. Het eerste deel van de
buurt wordt inmiddels bewoond, in 2010 is een tijdelijke brede school gerealiseerd. In de directe omgeving zijn er
diverse voorzieningen, graag geziene gast is lijn 9, die je vanuit Plantage De Sniep in korte tijd naar het hart van de
stad brengt.
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De opgave
GROEPSWONEN

KRIEKENOORD

Cordaan wil van Kriekenoord een centrum maken met:
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• 53 Woon/zorgplaatsen, waardoor vrijwel alle cliënten uit de doelgroep ondergebracht kunnen worden;
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• Een integraal zorgconcept waarbij wonen en dagbesteding op dezelfde locatie aangeboden worden.
De bewoners wonen op locatie en krijgen ook de dagbesteding hier aangeboden, maar wel duidelijk

3

functioneel gescheiden georganiseerd. Dit concept zorgt er onder meer voor dat de cliënten niet langer
belast worden met dagelijks vervoer van en naar de dagbestedingslocatie.

2

• Een expertise centrum voor de doelgroep, zijn de mensen met een verstandelijke beperking en een autisme
spectrum stoornis. Het betreft een clustering van kennis en deskundigheid met een gecombineerd aanbod
van observatie en diagnostiek, wonen en dagbesteding.
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KRIEKENOORD

Het ruimtelijk concept
Centraal staat de bewoner met autisme en een verstandelijke beperking. Voor deze groep is structuur en (buiten)
ruimte van groot belang. Dat betreft de ruimte in huis en de bijbehorende tuin, maar ook de ruimte in de omgeving.
Wandelen en fietsen (onder begeleiding) in een groen gebied zal vast onderdeel zijn van het dagelijkse programma
van veel cliënten. Een directe verbinding tussen de woningen en de dagbestedinglocatie en het openbaar groen is
hierbij het gewenste scenario. De locatie voldoet op hoofdlijnen aan deze criteria.
Gekozen is voor vier herkenbare ( kleinere) gebouwen, ieder uitgevoerd met een andere kleur baksteen , waarvan
het hoofdgebouw met drie verdiepingen en de overige gebouwen met ieder twee verdiepingen. Er is gekozen voor
een tweetal basisvarianten, te weten een 7500 mm stramien (gebouw A en B) en een5400 mm stramien (gebouw C
en D). De gebouwen zijn gelegen rond de binnentuin.
Tussen de vier gebouwen ligt een, voor iedere gebruiker/bewoner toegankelijke, gemeenschappelijke ruimte
met daarin collectieve groepstuinen behorend bij de woningen, ruimtes geschikt voor dagbesteding, en een
moestuin. Het terrein is omgeven met een 1 meter hoge haag die dient als afscheiding. Deze afscheiding is

RELATIE MET OMGEVING VANAF TER
RELATIE MET OMGEVING V

nodig om de doelgroep zo min mogelijk bloot te stellen aan prikkels vanuit de omgeving. Door te werken met
kleine hoogteverschillen wordt vermeden dat er hoge hagen rond de woningen komen die het geheel een

uitstraling geven van een verzorgingsinstituut. Door de gekozen oplossing is het voor cliënten wel mogelijk over
de heg te kijken. Het groen van het binnenterrein en rond de woonblokken zullen het verblijf ik Kriekenoord
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Het Wonen en
De Dagbesteding

21
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De dagbehandeling
De dagbehandeling is gesitueerd op de begane grond in de gebouwen A en B, welke zijn gelegen aan de
openbare straat.
Het uitgangspunt is dat het overgrote deel van de cliënten die op Kriekenoord verblijven hier, op locatie, ook
de dagbesteding zullen ontvangen. Daartoe zal een dagcentrum worden ingericht op basis van een programma
van eisen dat afgestemd is op deze specifieke doelgroep cliënten. De rest van de dagbestedingsplaatsen kan
gebruikt worden door cliënten van buiten Kriekenoord.

B

C

A
D
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Collectieve, algemene en specifieke ruimtes
Naast het wonen en de dagbehandeling is er tevens ruimte gereserveerd in gebouw A voor:
• het restaurant met bijbehorende keuken
• kantoorruimte
In gebouw B voor:
• het zorgkantoor
• een behandelkamer

1e verdieping
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Het wonen binnen Kriekenoord is gesitueerd over 5 woonlagen in 4 gebouwen met 4 groepswoningen
(voor 6 of 6+1 cliënten) en 28 zelfstandige wooneenheden. In de groepswoningen zijn 26 plekken beschikbaar.
De 27 zelfstandige woonplekken zijn zowel als 1-kamer als 2-kamer appartement op te leveren.

De groepswoningen
De groepswoningen zijn verdeeld in 2 blokken met ieder 6 (begane grond ) of 7 (op de verdieping) units van
ca. 26 m2. Elk blok bestaat uit 2 woonlagen met een groepswoning. Iedere groepswoning heeft een gezamenlijke
woonkamer met keuken, time-outruimte, wasserette en badkamer. Op de begane grond zijn er 6 plekken binnen
een groep en op de verdiepingen wordt hieraan 1 studio toegevoegd die zowel bij de groep getrokken kan worden,
als in meer of mindere mate zelfstandig kan functioneren. Van deze 4 groepen zal 1 zich in het bijzonder richten op
observatie en diagnostiek.
Binnen de groepswoningen komen met name cliënten te wonen met een ernstige tot matige verstandelijke
beperking en een intensieve zorgvraag. Een belangrijk deel zal afkomstig zijn van Cordaan De Werf
(Klinkerweg 82-84-86 en Kraandrijverstraat 8-10). Van deze groep heeft 90 % een VG7.

B
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Studio

2e verdieping
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De appartementen
De 27 appartementen zijn verdeeld over 3 woonlagen van ieder 9 woonplekken. Ze zijn opgenomen in de 2 blokken
(A en B) met de dagbesteding op de begane grond.
De 27 zelfstandige appartementen hebben een woonoppervlak van ca. 50 m2. De appartementen zijn geclusterd per
verdieping met 8 2-kamerappartementen, 1 (grote) studio en per etage een gezamenlijke woonkamer. Ervaring in
de VGZ geeft aan dat het goed is om per etage toch de beschikking te hebben over een gezamenlijke woonkamer.
Mocht hier geen behoefte aan zijn dan kan deze gemeenschappelijke woonkamer later ook worden gebruikt als
studio.
Na oplevering en ingebruikname kunnen de appartementen ook met relatief weinig middelen worden omgezet in
groepswonen. Hetzelfde geldt omgekeerd voor de omzetting van groepswoningen naar appartementen.
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2-kamer appartement
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Gevelbeeld
De gebouwen zijn in hoofdzaak opgetrokken uit metselwerk. Binnen het stedenbouwkundig plan van de Sniep
is gekozen voor onderscheid tussen de verschillende plandelen. Het plandeel dient een eigen identiteit te hebben.
Om het plandeel niet te massaal te laten zijn en ieder gebouw en eigen identiteit te geven is gekozen de gebouwen
een eigen tint te geven binnen een samenhangende toon. Gekozen is voor een pallet van donkerrood, bruin,
aubergine en donkerblauw. De samenhang wordt gevonden door de donkere tinten en het engoberen waardoor ze
een zilverglans krijgen. Gevelopeningen, balkons en de accentvlakken op de begane grond zijn in een heldere witte
kleur in contrast met de kloeke bakstenen muren.
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Doorsnede blok A

Doorsnede blok C en D
Doorsnede A-A, blok C
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Gevelstenen

Gevelstenen gebouw A

Gevelstenen gebouw B

Gevelstenen gebouw C

Gevelstenen gebouw D
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Interieur
De doelgroep vraagt om een interieur dat tegen een stootje kan. Dat houdt in dat er weloverwogen keuzes
gemaakt moeten worden die niet ten koste moeten gaan van de uitstraling. Een onrustige of agressieve uitstraling zou averechts werken op het gedrag van de cliënten. De lambrisering wanden en de uitwendige hoeken in
de gangen zijn bekleed met steenachtige plaat (Steni) die slag en stootvast is en een chique uitstraling geeft.
De verlaagde plafonds in de gangen worden dusdanig gemaakt dat ze eenvoudig te openen zijn voor aanpassingen in de installaties en tevens slagvast zijn.
Vaste inrichtingselementen als Keukens en wacht en zitplekken zijn in het ontwerp meegenomen.
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kleur- en materiaalstaat
BOUWDEEL

ONDERDEEL

MATERIAAL/TYPE

FABRIKANT

KLEUR

CODE/AFWERKING OPMERKINGEN

							
buitenruimte

bestrating buitenruimte

gebakken klinker dikformaat

gevelverlichting

Louis Poulsen Skot		

n.t.b.

geel			
aluminiumkleurig			

							
terreininrichting

opstelplaatsen voertuigen

gebakken klinker dikformaat

n.t.b.

geel

bestrating terrein

gebakken klinker dikformaat

n.t.b.

geel			

bestrating terrein

rubber ‘valtegels’ ter plaatse van speeltoestellen					

bestrating terrein

staand dikverband dienent als opsluitband

brug

stalen brug met stalen liggers		

zwart		

geschikt voor verkeer. 10 ton, zie tekening hvdn

leuningen

hardhout		

gelakt		

gebogen. zie tekening hvdn

bomen en hagen

n.t.b.				

zie inrichtingsplan

bankjes, speeltoestellen, prullenbakken

n.t.b.				

zie inrichtingsplan

armaturen op mast

Louis Poulsen Alberslund minimast		

zie inrichtingsplan

n.t.b.

keperverband	incl. 900 mm granulaat t.b.v. 10 Ton per opstelplaats

geel			

aluminiumkleurig		

							
fietsenstalling

fietsenrekken

gegalvaniseerd					

bestrating

gebakken klinker dikformaat

constructie overkapping

gegalvaniseerd staal					

dakplaat overkapping

semi transparante golfplaat					

wanden overkapping

4 mm volkernplaat / aan twee zijden aluminium

Alucobond

RAL 9010		

handvorm oldenburgerformaat (228.108.54 mm)

Egersund Tegl

4 tinten - 1 per gebouw

n.t.b.

geel			

cassetteplaat conform geveldetaillering, geperforeerd		

		
buitengevel

metselwerk

wildverband 	doorstrijken - stootvoegloos, stelpost metselwerk € 690,/1000st
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metselspecie

Beamix grijs		

dilataties

knipvoeg				

5 mm

kaders

aluminium zetwerk op klang

n.t.b.

RAL 9010		

dikte 2mm

waterslagen

aluminium zetwerk op klang

n.t.b.

RAL 9010		

dikte 2mm

plint

aluminium nova composite

Nedzink

gecoat in n.t.b. kleur		

dikte 4mm

kozijnen en draaiende delen

aluminium kozijnen

n.t.b.

RAL 1013 en RAL 9010		

1013 binnenzijde - 9010 buitenzijde (zo ook de panelen)

huisnummer

zie lettergrafica				

font: ITC AvantGarde Gothic LT bold

deurbel + naamplaat

zie lettergrafica				

font: ITC AvantGarde Gothic LT bold

postkasten

staal gecooat				

uitvoeren met naar binnendraaiende rvs briefkleppen

front buitenzijde postkasten

aluminium volkernpaneel

briefkleppen uitgespaard in plaat

n.t.b.

4 tinten - 1 per gebouw		

RAL 9010		

doorstrijken

							
gevelopeningen

lateien

staal

n.t.b.

RAL 9010			

geveldragers

staal

n.t.b.

RAL 9010			

binnenafwerking buitenkozijnen

multipaint 15 mm. interieur

n.t.b.			

vensterbanken

Holonite

Holonite

i.n.o.

ventilatieroosters en zonwering

DucoTwin 120 ‘ZR’

Duco

RAL 1013 binnenzijde		

zelfregulerende ventilatieroosters

zonwering

screens

n.t.b.

lichtgrijs		

zie details hvdn

glas

HR++ conform EPC		

n.t.b.		

conform EPC

kozijnen

aluminium kozijnen

RAL 1013 en RAL 9010		

1013 binnenzijde - 9010 buitenzijde (zo ook de panelen)

n.t.b.

rondom kozijn aanbrengen. kopse zijde plamuren

28 mm dik		

							
daken

dakbedekking

bitumineuze dakbedekking

n.t.b.			

+ ballastlaag van grind

dakbedekking

draintegels 300x300 op tegeldragers

n.t.b.			

waar beloopbaar moet zijn voor onderhoud

dakbeveiliging

latchways

Eurosafe				

noodoverstorten

gezet aluminium

n.t.b.

hemelwaterafvoer

Pluvia systeem

Geberit			

dakrand

aluminium muurafdekker op klang

n.t.b.

RAL 7022			

binnenzijde dakopstand

cempanel

Cemplaat

antraciet		

luchtbehandelingskasten

n.t.b.

n.t.b.

RAL 7022

lichtkoepel

opaal

BIK			

RAL 7022			
door de schachten
geschroefd. Schroeven in kleur bijleveren
afmeting conform tekening		

kleur- en materiaalstaat
BOUWDEEL

ONDERDEEL

MATERIAAL/TYPE

FABRIKANT

KLEUR

CODE/AFWERKING OPMERKINGEN

							
balkon/loggia’s

kozijnen en draaiende delen

aluminium kozijnen

n.t.b.

RAL 1013 en RAL 9010		

1013 binnenzijde - 9010 buitenzijde (zo ook de panelen)

balkonplaten

prefab beton incl. NOEplast Noppen antislip

n.t.b.

wit		

witte cement en 4% titaanoxide , bovenzijde = stortzijde

plafondafwerking

4 mm volkernplaat / aan twee zijden aluminium

Alucobond

RAL 9010		

afwerking loggia’s

4 mm volkernplaat / aan twee zijden aluminium

Alucobond

RAL 9010		

dikte 4mm

hekwerk balkon/loggia’s

4 mm volkernplaat / aan twee zijden aluminium

Alucobond

RAL 9010		

dikte 4mm, geperforeerd

scheiding balkon/loggia’s

4 mm volkernplaat / aan twee zijden aluminium

Alucobond

RAL 9010		

balustrade balkon/loggia’s

stalen kokerprofiel

n.t.b.

RAL 9010		

balusters balkon/loggia’s

stalen strip

n.t.b.

RAL 9010		

vloerafwerking loggia’s

galerijverhoging

Qnetics

grijs		

gedeeltelijk uitneembaar voor onderhoud

						
entrees

postkasten

staal gecoat

bellentableau

n.t.b.		

rvs drukkers		

vloerafwerking

entreemat / droogloopmat Maxxis N

Storax

n.t.b.		

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel

meterkastenwand

projectkast

Jonka

wit, RAL 9010		

kozijnen binnen

Dark red meranti 90x114 mm		

hang- en sluitwerk

n.t.b.				

wandafwerking

glasweefsel behang				

2 x sausen in RAL kleur

plafondafwerking

Owatecta afm 300x 1500 mm, type S31

akoestisch plafond incl zwart firetdoek

		

BKK

OWA

RAL 9010 binnenzijde		

geschikt voor rolstoelen / 19 mm

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

roomwit, RAL 1013 		

wit, RAL 9010

zie ook bouwdeel buitengevel.

geperforeerd

alle houten binnenkozijnen voorzien van FSC keurmerk

						
lift

lift

branweerlift

n.t.b.			

lift achterwand

volledig spiegel

n.t.b.			

lift zijwand

rvs				

vloerafwerking lift

Multicolor afm 400x200 mm

Edimax Salty

Multicolor		

liftdeur en omlijsting

gezet staal

n.t.b.

wit, RAL 9010		
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in verband leggen

						
hoofdtrappenhuizen

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

Lambrisering

Steni Grinded				

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel

trappen + bordessen

prefab beton

n.t.b.

wit		

witte cement en 4% titaanoxide ,met schrobrand

bekleding trappen en bordessen

Natuursteen Tigre Beige

Michel Oprey en Beisterveld te Echt		

balustrade trap

n.t.b.		

wit, RAL 9010		

leuning

n.t.b.		

wit, RAL 9010		

stalen open trap blok C en D

Stalen bomen met natuurstenen treden		

wit, RAL 9010		

		

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

20 mm dik, breed 400

treden in stalen bakjes / bakjes RAL 9010

						
vluchtrappenhuizen

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

wandafwerking

glasweefsel behang		

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

trappen

houten trap

n.t.b.		

met trappkast

balustrade trap

n.t.b.		

wit, RAL 9010		

leuning

n.t.b.		

wit, RAL 9010		

n.t.b.

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

						
verkeersruimten / gangen vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

wandafwerking

glasweefsel behang		

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel

meterkast

projectkast

Jonka

wit, RAL 9010		

plafondafwerking

Owatecta afm 300x 1500 mm, type S31

OWA

wit, RAL 9010

entreedeuren

stomp voorzien van beukenfineer tweezijdig

n.t.b.			

		

wit, RAL 9010		

geperforeerd

2 x sausen in RAL kleur

akoestisch plafond incl zwart firetdoek

kleur- en materiaalstaat
BOUWDEEL

ONDERDEEL

MATERIAAL/TYPE

FABRIKANT

KLEUR

CODE/AFWERKING OPMERKINGEN

							
dagstukken t.p.v. entreekozijnen / raam

Steni Colour type 6, High Closs

Steni Nederland SN 8002 / S 1000-N		

conform tekening

brandslanghaspelkasten

Varigrip basic met handbrandmelder

Ajax Chubb Varel wit, RAL 9010		

in de wand aanbrengen

						
Algemene sanitaire

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

ruimten

wandafwerking

Mosa 1363011530, liggend orthogonaal,

Mosa

Lichtgrijs		

met lichtgrijze voeg, tot aan het plafond

Individuele sanitaire

vloerafwerking

Mosa 75600AS1515 antisliptegel R11

Mosa

antraciet		

orthogonaal leggen, antraciete voeg

ruimten

wandafwerking

Mosa 1363011530, liggend orthogonaal,

Mosa

Lichtgrijs		

met lichtgrijze voeg, tot aan het plafond

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

						
sanitair

toilet, wastafel, fontein, bad, planchet			

wit		

						
kantoren / onder-

vloerafwerking

Marmoleum

Forbo

steunende functies

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel
2 x sausen in RAL kleur

		

n.t.b. door architect		

wandafwerking

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

hardhouten plint, wit RAL 9010

						
restaurant / lunchruimte

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval
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wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel

wandafwerking

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

plafondafwerking

Owatecta afm 300x 1500 mm, type S31

wit, RAL 9010

OWA

geperforeerd

akoestisch plafond incl zwart firetdoek

						
groepsruimten / rust-

vloerafwerking

Marmoleum

Forbo

ruimten

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel
2 x sausen in RAL kleur

		

n.t.b. door architect		

wandafwerking

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

hardhouten plint, wit RAL 9010

						
wasserettes

vloerafwerking

Natuursteen Tigre Beige

wandafwerking

glasweefsel behang		

Michel Oprey en Beisterveld te Echt

wit, RAL 9010		

20 mm dik, breed 400 in verband leggen / aankoop 50 euro m2

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

						
WKO ruimten / patchkast vloerafwerking

stofvrij				

2 x lakken

wandafwerking

affilmen en sausen		

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

						
wonen (unit)

vloerafwerking

Marmoleum

Forbo

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

		

n.t.b. door architect		

hardhouten plint, wit RAL 9010

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel

wandafwerking

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

keuken (conform tekening hvdn)

afwerking hpl houtprint		

n.t.b.		

ook kopse kanten voorzien van hpl houtprint

kleur- en materiaalstaat
BOUWDEEL

ONDERDEEL

MATERIAAL/TYPE

FABRIKANT

KLEUR

CODE/AFWERKING OPMERKINGEN

							
woonkamer keuken /

vloerafwerking

Marmoleum

Forbo

slaapk voor 6 clienten

Lambrisering

Steni Grinded

Steni Nederland			

bevestigen op metalen profielen alu hoeklijn

alu hoeklijn 30.10.2mm

Roval

wit, RAL 9010		

t.p.v. de vloer en overgang glasvweefsel
2 x sausen in RAL kleur

		

n.t.b. door architect		

wandafwerking

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

keuken (conform tekening hvdn)

afwerking hpl houtprint		

n.t.b.		

hardhouten plint, wit RAL 9010

ook kopse kanten voorzien van hpl houtprint

						
personeelsruimten /

vloerafwerking

Marmoleum

medicijnkasten

wandafwerking
plafondafwerking

Forbo

n.t.b. door architect		

hardhouten plint, wit RAL 9010

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

						
time-out ruimten

vloerafwerking

Marmoleum

n.t.b. door architect		

hardhouten plint, wit RAL 9010

wandafwerking

glasweefsel behang		

Forbo

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

plafondafwerking

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

						
werkkasten /

vloerafwerking

Marmoleum

opslagruimten

wandafwerking
plafondafwerking

Forbo

n.t.b. door architect		

hardhouten plint, wit RAL 9010

glasweefsel behang		

wit, RAL 9010		

2 x sausen in RAL kleur

spuitwerk		

wit, RAL 9010		

						
verlichting interieur

conform verlichtingsvoorstel Fore					

van de 4 gebouwen						
meubels interieur

uitgifte balie

houten frame bekleden met mdf + Steni afwerking

Steni Nederland		

Steni Grinded

MDF beplakken met Steni Grinded.

banken t.p.v. entreenis(A) en restaurant

houten frame bekleden met mdf + Steni afwerking

Steni Nederland		

Steni Grinded

MDF beplakken met Steni Grinded.

meubelstoffering banken

NEVADA 09

de ploeg, Helmond

NEVADA 09

kussen i.n.o.
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technische omschrijving appartmenten en groepunits
Peil van het project
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte
begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in over¬leg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente
Diemen.

Ventilatievoorzieningen, gasafvoer en rookkanalen
Er wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. Dit systeem bestaat uit een ventilatorunits en
luchtbehandelingskasten.
Materialen en uitvoeringen

Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. Voor het op hoogte brengen van het terrein
binnen de erfgrenzen, zullen de benodigde ontgravingen en aanvullingen worden verricht. De grond wordt geleverd
geschikt voor woningbouw.
Rioleringswerken
De aanleg en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de riolering zijn bij de koop-/aanneemsom
inbegrepen.
De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststofbuis, middels een gescheiden stelsel.
Bestratingen
Het erf wordt uitgevoerd met gele baksteen klinkers.
Terreininventaris
De scheiding tussen de erven en het binnenterrrein wordt uitgevoerd met ligusterhagen.
Zoals op de situatietekening staat aangegeven worden er bij alle dagbehandelingsgroepen een erfafscheiding
aangebracht van ligusterhaag.
De project heeft een fietsenberging en containerruimte op het binnenterrein van een staalconstructie met aluminium
geperforeerde beplating . De hemelwaterafvoeren van deze bergingen worden aangesloten op de riolering van het
project.
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Funderingen
De fundering bestaat uit een gewapend betonnen balkenrooster op gewapend betonnen heipalen, een en ander conform
het advies van de constructeur.
Metselwerken
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast.
Uitwendige scheidingsconstructies:
• buitengevels
: baksteen, kleur volgens materialen- en kleurenstaat
• binnenspouwbladen
: kalkzandsteen
		
Inwendige scheidingsconstructies:
• dragende binnenwanden
: kalkzandsteen
• scheidingswanden bad- en slaapkamer : lichte scheidingswanden, gipsblokken
• overige wanden
: kalkzandsteen
		
De spouwmuren van de buitengevels worden voorzien van isolatiemateriaal.
Het voegwerk van de buitengevels wordt doorgestreken uitgevoerd. In het gevelmetselwerk kunnen dilatatievoegen
worden opgenomen, deze worden niet afgewerkt.
Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde kanaalplaatvoer.
De kruipruimte kan worden bereikt via een sparing in de BG-vloer die is afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik.
De vloer van de eerste en tweede verdieping wordt uitgevoerd als betonnen breedplaatvloer.
Daken
De daken worden uitgevoerd als betonnen breedplaatvloer, voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking.
Ten behoeve van de dakconstructies worden de volgende materialen toegepast:
• isolatie
: isolatiemateriaal (zie overzicht isolatiewaarden)
• dakbedekking
: bitumineuze dakbedekking, geïsoleerd
• daktrim
: aluminium

Kozijnen en timmerwerken
Materiaalomschrijving:
• buitenkozijnen
• entreedeur
• buitendeuren en -ramen
• binnendeurkozijnen
• binnendeuren
• hang en sluitwerk (buiten)
• hang- en sluitwerk (binnen)
• metaalwerken

: aluminium
: staal
: aluminium
: houten kozijn (met bovenlicht) voorzien van een coating.
: vlakke dichte stompe deur
: (daar waar nodig) weerstandsklasse 2
: geëloxeerd aluminium
: buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat binnen: schilderwerk

Goten en hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoerleidingen zijn van kunststof en worden aangesloten op de riolering.
Trappen en aftimmerwerk
In het project worden in gebouw C en stalen trappen geplaatst met natuursteen treden. De trappen in gebouw A en B
zijn van beton. Alle trappen worden voorzien van een stalen muurleuning.
Treden worden onafgewerkt opgeleverd, geschikt voor bekleding. Waar nodig worden stalen traphekken aanbracht.
De vluchttrappen zijn van hout.
In het project worden plinten geleverd en aangebracht.
Tegelwerken
In de toilet- en badruimte worden vloertegels met afmeting 150 x 150 mm toegepast. Het wandtegelwerk,
afmeting 150 x 200 mm, in toilet- en badruimte wordt als volgt uitgevoerd.
• toilet
: hoogte tot plafond
• badkamer
: hoogte tot plafond
• Keuken
: hoogte tot 600 mm boven het aanrecht
Het vloer- en wandtegelwerk wordt niet strokend aangebracht. Het wandtegelwerk wordt staand aangebracht.
Overige voorzieningen
Daar waar op tekening staat aangegeven, worden aan de binnenzijde van de raamkozijnen vensterbanken van kunststeen
toegepast.
Onder de deuren van het toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast gelijk vloerniveau.
Aanrecht en opstelplaats kooktoestel
In de keuken wordt een standaard keukeninrichting aangebracht. De plaats en vorm hiervan zijn op tekening aangegeven.
Beglazing en schilderwerk
De buitenkozijnen worden voorzien van dubbele beglazing, HR++. In de boven- en zijlichten van de binnendeurkozijnen
wordt slagvast enkel blank glas geplaatst.
Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd met een dekkende beitsverf van voldoende laagdikte. De in het zicht zijnde
water- en gasleidingen worden geschilderd, m.u.v. leidingen in de meterkast.
Waterinstallatie
De aanleg en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking op het water zijn bij de
koop /aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van het water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van
de aannemer.

technische omschrijving appartmenten en groepunits
Waterleidingen
Het project wordt voorzien van middels een collectieve watermeter aangesloten op het openbare net.
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte. De waterleiding is
afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.

Het project krijgt lichtpunten ter plaatse van de voordeuren, de buitenruimtes, de entrees, het hof en bij de
fietsenberging.

De volgende tappunten worden aangesloten op de koudwaterleiding:
• spoelbak in keuken
• opstelplaats wasmachine
• warmwatertoestel
• wastafelcombinatie in badkamer
• badcombinatie in badkamer (indien aanwezig)
• douchecombinatie in badkamer
• toiletcombinatie in de badkamer
• toiletcombinatie in toilet
• fonteincombinatie in toilet

Zwakstroominstallatie
Het project worden voorzien van een belinstallatie met beldrukker t.p.v. de voordeuren.

De warmwaterleiding wordt aangesloten op de stadsverwarming. Hierop worden de volgende warmwatertappunten
aangesloten:
• spoelbak in keuken
• wastafelcombinatie in badkamer
• douchecombinatie in badkamer (indien aanwezig op tekening)
• bad in badkamer (indien aanwezig op tekening)

Brandmeldinstllatie
Het project wordt voorzien van een brandmeldinstallatie.

Het project wordt voorzien van rookmelders. Deze zijn aangesloten op het elektrische net.

Telecommunicatie
De appartementen en groepswoningen worden voorzien van een onbedrade leiding met een inbouwdoos voor
kabeltelevisie (CAI) en een onbedrade leiding voor telefoon (TEL) in de woonkamer. Ook slaapkamer 1 wordt voorzien
van twee loze leidingen met inbouwdoos.
De loze leidingen komen uit in de meterkast. De inbouwdozen worden op ca. 300 mm boven de vloer geplaatst.
Het entreegeld voor kabeltelevisie en telefoon is niet in de koop-/aanneemsom opgenomen.

Verwarmingsinstallatie
De verwarming van het project geschiedt middels een wko-installatie.
Het project is voorzien van vloerverwarming

Gasleidingen
De gasinstallatie wordt niet aangebracht in het project
Sanitair
In de woningen wordt sanitair, fabrikaat Sphinx 300, inclusief kranen, fabrikaat Grohe, type Eco, geplaatst.
Het sanitair wordt uitgevoerd in de kleur wit.
Toiletruimte
• wit verglaasde porseleinen toiletcombinatie uitgevoerd als duobloc met zijuitlaat, wit kunststof closetzitting
met deksel, afvoer in het zicht.
• wit verglaasde porseleinen fonteincombinatie met kraan, een verchroomde vloerbuis en sifon.
Badruimte
• wit verglaasde porseleinen wastafelcombinaties met mengkraan, een verchroomde vloerbuis en sifon, wit verglaasde
porseleinen planchet en rechthoekige spiegel.
• de appartementen en groepswoningen worden uitgerust met een douchecombinatie met douchemengkraan,
plaatstalen douchebak, afmeting 900x900 mm, kleur wit, verchroomde doucheslang met handdouche en glijstang.
• de alhgemene badkamer in de groepswoningen worden uitgerust met een badcombinatie met badmengkraan,
plaatstalen bad, afmeting 1800 x 800 mm, kleur wit, doucheslang met een verchroomde handdouche.
• wit verglaasde porseleinen toiletcombinatie uitgevoerd als duobloc met zijuitlaat, wit kunststof closetzitting
met deksel, afvoer in het zicht.
Elektrische installatie
De aanleg en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie zijn bij
de koop / aanneemsom inbegrepen. De kosten voor gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening
van de aannemer.
Elektra
Het project worden voorzien van een complete elektrotechnische installatie op basis van de NEN 1010 (met voldoende
lichtaansluitpunten, schakelaars en wandcontactdozen).

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat en handmatig bediende radiatorkranen.
Onderstaande minimale temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen
ruimten:
• verblijfsruimten (woonkamer,
: 20 °C
keuken, slaapkamers)
• verkeersruimten (hal, overloop)
: 15 °C
• toiletruimte
: 15 °C
• d oucheruimte
: 22 °C
• fietsenberging (buiten)
: niet verwarmd
Het warmwatertoestel levert maximaal 6 liter water per minuut bij 60 graden.
Schoonmaken en opleveren
Het project wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden
schoon opgeleverd.
Kwaliteitswaarborg
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van architect en adviseurs.
Desondanks dient een voorbehoud gemaakt te worden voor wijzigingen in maatvoering, materialen en afwerkingen.
Deze wijzigingen kunnen voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven en andere onverwachte situaties.
Deze wijzigingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van bovengenoemde
wijzigingen is niet mogelijk.
Op het moment van het vaststellen van deze technische informatie en de bijbehorende tekeningen was het leidingverloop
en de exacte plaats van de installaties nog niet bekend. Op de tekening is de meest waarschijnlijke plaats aangegeven.
Pas later, in de voorbereiding worden de exacte plaats, afmeting en dergelijke bepaald. Aanpassingen kunnen derhalve
noodzakelijk zijn. Verrekening als gevolg hiervan is niet mogelijk.
De maatvoering op de tekeningen is ter indicatie en niet geschikt voor opdrachten aan derden.

De wandcontactdozen en het schakelmateriaal worden uitgevoerd in wit kunststof van het type inbouw (type opbouw
t.p.v. bergingskasten) en geplaatst op de volgende hoogtes.
• wandcontactdozen en schakelaars		
: 1050 mm boven vloer
• wandcontactdozen en (mv)schakelaars boven aanrecht : 1250 mm boven vloer

OVERZICHT ISOLATIEWAARDEN
• gevels
• begane grondvloer
• dakconstructie

: Rc = min. 3,5 m2K/W
: Rc = min. 4,0 m2K/W
: Rc = min. 5,0 m2K/W
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Toekomstige
ﬂexibiliteit
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D1
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D2
D3

WONING C6

C6

C5

WONING C5

C4

WONING C4

WONING C3

C3

WONING C2

C2

N.U.

WONING C1

Begane grond
C1

bedrijven

D4
D5
D6

Begane grond overzicht blok A, B, C, D

OMBOUWVARIANT WONINGEN
Ombouwvariant (15 appartementen)

Let op:

B

C

- Blok A en B: Kolommenstructuur begane grond, t.b.v.
in de toekomst vrije indelbaarheid begane grond,
conform opgave constructeur, Strackee BV
Bouwadviesbureau.

A

D

- Doorvoeren meterkasten en schachten begane grond
Blok A en B dienen nog correct te worden aangegeven.
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Ombouwvariant (30 appartementen)

B

C

A
D

Ombouw
ONDERWERP
PROJECT
FASE
FORMAAT
STATUS
DATUM

Overzicht begane grond
Kriekenoord
Voorlopig ontwerp
A3/ 1:300
voorlopig
07.12.2011

1e verdieping

daklicht

A1

A2

A3

brancardlift
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A5

A4

daklicht

A4

A5

Ondanks de stabiliteit van de doelgroep in omvang en behoeften, leert de ervaring dat inzichten kunnen
veranderen en dat het moeilijk is om van tevoren alles te voorzien. Om die reden is geanticipeerd op een mogelijk
alternatief gebruik van de locatie en de gebouwen. Door toepassing van een staalconstructie op de begane
grond van de gebouwen A en B kan aan vrijwel elke gebruikerswens invulling gegeven worden. Door de gekozen
bouwstructuur kunnen de woonlagen vrij eenvoudig geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen.
Dit biedt de volgende flexibiliteit:
• Dezelfde doelgroep, maar een andere mix van woonvormen
• Bij een andere opbouw van de cliëntenpopulatie kunnen groepswoningen worden omgezet naar individuele
woningen, en andersom
• Een (deels) andere doelgroep, met dezelfde woonvormen
• Een deel of de gehele locatie kan worden gebruikt voor andere doelgroepen
• Afstoten van de locatie voor verkoop als woningen op de markt
• De locatie kan worden verbouwd tot 27 tot 40 woningen (12 eengezinswoningen en 15 grote appartementen
of 28 starterswoningen). De begane grond van de blokken A en B is in dat geval te transformeren naar bergingen
voor de woningen, bedrijfsruimte, te gebruiken voor bijvoorbeeld een crèche/kinderopvang.

B

C
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A
D

Ombouwvariant

Ombouwvariant

Begane grond

1e verdieping

Cordaan is een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk, Zaanstad
en Nieuw Vennep. We richten ons op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding
en/of ondersteuning nodig hebben.
Onze cliënten zijn ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking, Amsterdammers die herstellen
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na een ziekenhuisopname en cliënten met psychosociale problematiek.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in het Havengebouw aan De Ruyterkade 7 vlak achter het Centraal Station.
Stichting Prisma is bestuurlijk verbonden met Cordaan. Prisma organiseert vrijetijds- en vormingsactiviteiten
voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een organisatie die voor een groot deel drijft op
vrijwilligers. Met Cordaan Thuiszorg bestaat sinds 1 juli 2008 een bestuurlijke fusie.

Cordaan
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
T +31 (020) 435 6300
F +31 (020) 435 6301
E info@cordaan.nl
W www.cordaan.nl

Colofon
Architect

HVDN Architecten
Krelis Louwenstraat 1, B28, 1055 KA Amsterdam
T +31 (0)20 688 5025, F +31 (0)20 688 4793
E info@hvdn.nl, W www.hvdn.nl

Projectleiding

Hans van der Zant

Landschapsarchitect

Bruno Doedens

Constructeur

Strackee Bouwadviesbureau

Instaltieadviseur

Fore Installatie Adviseurs

Adviseur regelgeving

Cauberg Huygen raadgevende ingenieurs

Artist impressies

zes x zes

Grafische verzorging

DIMAGO

Disclamer
De in deze presentatie opgenomen afbeeldingen, schetsen en situatietekeningen zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. De impressies zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van het project. De inrichting van het
groengebied, de openbare weg en de uitvoering in detail van het project kunnen ten opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijkingen vertonen. De weergave van de tekeningen in deze presentatie is aangepast aan de grootte van de pagina’s. De maatvoeringen en
oppervlakten, die bij de plattegrondtekeningen zijn weergegeven, zijn slechts indicaties; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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