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1 Inleiding 

In opdracht van Vanhier wonen is het nieuw te realiseren appartementengebouw aan de 

Houtstraat te Klimmen in het kader van de aanvraag Omgevingsvergunning getoetst aan 

verschillende aspecten van het Bouwbesluit. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten 

en onderzoeksresultaten beschreven. 

 

1.1 Beschrijving project 

Het gebouw betreft de realisatie van een appartementengebouw met vier bouwlagen. In de 

kelder zijn bergingen gelegen en op begane grond niveau is een ruimte voor de huismeester en 

gezamenlijke woonkamer aanwezig. In totaal zijn 20 appartementen verdeeld over de begane 

grond, 1e verdieping en 2e verdieping.  
 

1.2 Gebruiksfuncties 

Bij de beoordeling van het bouwplan is uitgegaan van de volgende gebruiksfuncties: 

• Appartementen     regulier woonfunctie 

• Bergingen/techniek     overige gebruiksfunctie 

 

1.3 Gehanteerde tekeningen 

Voor de beoordelingen is gebruik gemaakt van de tekeningen opgesteld door CroonenBuro5, 

d.d. 17 december 2020. 
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2 Thermische isolatie 

2.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

De prestatie-eisen omtrent de thermische isolatie worden beschreven in artikel 5.3 van afdeling 

5.1 van het Bouwbesluit. Het betreft hier de warmteweerstand van scheidingsconstructies van 

een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. Voor onderhavig bouwplan zijn de eisen 

zoals beschreven in tabel 2-1 van toepassing. 

 

Tabel 2-1: Thermische isolatie conform Bouwbesluit 

Scheidingsconstructie 
Warmteweerstand 

Rc ≥ [m²K/W] 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 

Uw ≤ [W/m²K] 

Verticale uitwendige scheidingsconstructie 4,5  

Horizontale of schuine uitwendige 

scheidingsconstructie 
6,0  

Uitwendige scheidingsconstructie in contact met de 

grond 
3,5  

Inwendige scheidingsconstructie 4,5  

Ramen, deuren en kozijnen  
Maximaal 2,20 

Gemiddeld 1,65 

Met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen 

constructieonderdelen 
 1,65 

 

2.2 Rekenmethode 

De warmteweerstanden van de relevante scheidingsconstructies moeten worden bepaald 

conform NEN 1068:2012 “Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden, inclusief 

correctieblad C1:2014”. 

 

2.3 Berekeningen NEN1068 

Kelder vloer in contact met grond (trappenhuis en algemene verkeersruimte) 

Prestatie-eis: Rc ≥ 3,5 m2K/W 

De keldervloer in contact met de grond wordt als volgt opgebouwd (bi-bu): 

− 50 mm zandcementdekvloer; 

− 300 mm betonvloer; 

− 132 mm isolatie (λ = 0,036 W/m2K). 

 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan 

de gestelde prestatie-eis.  

 

Begane grondvloer boven bergingen 

Prestatie-eis: Rc ≥ 4,5 m2K/W 

 

De begane grondvloer boven de beringen wordt als volgt opgebouwd (bi-bu): 
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- Vloerafwerking; 

- 70 mm zandcementdekvloer; 

- 190 mm drukvaste isolatie (λ = 0,040 W/m2K).; 

- 240 mm breedplaatvloer. 

 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan 

de gestelde prestatie-eis.  

 

Inwendige scheidingsconstructie 

Prestatie-eis: Rc ≥ 4,5 m2K/W 

 

Wand van de gemeenschappelijke woonkamer en huismeester grenzend aan entree bergingen 

wordt als volgt opgebouwd: 

− Kalkzandsteen in 100 en 214 mm dikte; 

− 100 mm PIR isolatie (λ = 0,020 W/m2K, bijvoorbeeld Kingspan Kooltherm K17); 

− 12,5 mm gipsplaat. 

 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan 

de gestelde prestatie-eis. 

 

In het bouwplan zijn aanvullend op bovengenoemde constructie de volgende inwendige 

scheidingsconstructies aanwezig: 

- wanden tussen woningen en gemeenschappelijke verkeersruimte (gang); 

- wand tussen woningen en het noodtrappenhuis; 

- wanden tussen woningen en entreehal of trap; 

Uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke verkeersruimte (gang), de entree en het 

noodtrappenhuis worden verwarmd, waarbij het niet noodzakelijk is deze 

scheidingsconstructies te isoleren. 

 

Interne binnenwand op kelder niveau  

Voor inwendige scheidingsconstructies tussen algemene verkeersruimten en bergingen in de 

kelder, gelden conform het Bouwbesluit geen eisen. Echter aangezien de verkeersruimte wordt 

verwarmd en ook is gelegen binnen de begrenzing van de thermisch schil, wordt om het 

warmteverlies over deze scheidingsconstructie te beperken een Rc-waarde aangehouden van 

3,5 W/m2K. Wand van het trappenhuis en algemene verkeersruimte grenzend aan bergingen 

wordt als volgt opgebouwd: 

− Kalkzandsteen in 300; 

− 120 mm EPS isolatie (λ = 0,035 W/m2K; 

− 12,5 mm gipsplaat. 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan 

de gestelde comfort-eis. 
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Buitengevel  

Prestatie-eis: Rc ≥ 4,5 m2K/W 

 

De gevel in contact met buiten wordt als volgt opgebouwd (bi-bu): 

− Kalkzandsteen in 214 en 300 mm dikte; 

− 131 mm minerale wol met aluminium cachering (bijv. Mupan Ultra XS, λ = 0,032 W/mK);  

− ca. 40 mm zwak geventileerde spouw; 

− 100 mm baksteen metselwerk. 

 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan 

de gestelde prestatie-eis. 

 

Plat dak 

Prestatie-eis: Rc ≥ 6,0 m2K/W 

 

Het horizontale dak in contact met buiten wordt als volgt opgebouwd (bi-bu): 

− 240 mm breedplaatvloer; 

− 220 mm isolatie op dunste punt van afschot (λ = 0,035 W/mK); 

− dakbedekking. 

 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan 

de gestelde prestatie-eis. 

 

Gevelopeningen 

Prestatie-eis: Uw ≥ 1,65 W/m²K 

In deze fase zijn de volgende ontwerpuitgangspunten aangehouden: 

- Kunststof kozijn, Uf = 1,00 W/m²K; 

- HR++ glas, Ug = 1,1 W/m²K 

- Afstandhouder psi = 0,08 W/mK 

 

De uiteindelijke Uw-waarde is afhankelijk van de afmetingen van het raam en de verhouding 

glas-kozijn. De onderstaande ramen (zie figuur 2-1) behalen respectievelijk een Uw van 1,22  

W/m²K (2-delig raam), 1,17 W/m²K (3-delige pui) en 1,29 W/m²K (1-delig raam). 

 

 

Figuur 2-1: Standaard gevelopening woningen 

 

De berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. Met de voorgestelde opbouw blijkt dat voldaan 

kan worden aan de gestelde prestatie-eis.  
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3 Wering van vocht 

3.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

Conform artikel 3.22 uit het Bouwbesluit dient een scheidingsconstructie van een 

verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, aan de zijde die grenst aan een 

verblijfsgebied een factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte die niet kleiner is dan 

0,65. 

3.2 Rekenmethode 

De binnenoppervlaktetemperatuurfactor 𝑓, bepaald volgens NEN 2778, wordt als volgt 

berekend: 

𝑓 =
𝜃𝑠;𝑖 − 𝜃𝑒

𝜃𝑖 − 𝜃𝑒

 

met 

– 𝜃𝑠;𝑖 de binnenoppervlaktetemperatuur in °C; 

– 𝜃𝑒 de buitenluchttemperatuur in °C (0 ˚C); 

– 𝜃𝑖 de binnenluchttemperatuur in °C (18 ˚C). 

 

De dauwpuntstemperatuur voor een f-factor van 0,65 bedraagt 11,7 °C. 

3.3 Berekeningen 

3.3.1 Situatie 

Een koudebrugberekening is uitgewerkt voor enkele maatgevende knooppunten in de 

thermische schil van het gebouw. Het betreft de volgende knooppunten; 

1. De oplegging van de begane grondvloer (breedplaatvloer) op de kalkzandsteen 

woningscheidende wand naar de bergingen. Het maatgevende knooppunt is aangeduid in 

figuur 2-2; 

2. De oplegging van de begane grondvloer (breedplaatvloer) op de kalkzandstenen 

woningscheidende wand naar de bergingen. Hierbij kan de inwendige hoek het risico op 

condensvorming vergroten. Het maatgevende knooppunt is aangeduid in figuur 2-2; 

3. De oplegging van het kalkzandsteen binnenblad op de begane grondvloer grenzend aan het 

maaiveld en de bergingen. Het maatgevende knooppunt is aangeduid in figuur 2-2. 
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Figuur 2-2: Positie koudebrugberekeningen 

3.3.2 Rekenmodel 

Voor de koudebrugberekening is uitgegaan van de volgende parameters: 

– binnentemperatuur:   18 °C 

– temperatuur buiten:   0 °C  

– temperatuur berging:  3 °C 

– temperatuur grond 3 meter diep: 10 °C 

– RV:     50 % 

 

De koudebrugberekening is uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Trisco versie 

13.0w van Physibel. In het rekenmodel is uitgegaan van de overgangsweerstanden en 

temperaturen conform hoofdstuk 8.3 van de NEN 2778. 

3.3.3 Rekenresultaten 

Een gedetailleerd (grafisch) overzicht van de koudebrugberekening is gegeven in bijlage 2. Uit 

de berekening blijkt dat de oppervlaktetemperatuur over het gehele oppervlak van de 

thermische schil grenzend aan de binnenlucht hoger is dan 11,7 °C. Geconcludeerd wordt dat 

voldaan wordt aan de prestatie-eis. 
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4 EPC-berekening 

4.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

In artikel 5.2 van afdeling 5.1 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld ten aanzien van de 

energieprestatie van gebruiksfuncties. Voor het onderhavige plan gelden de volgende eisen: 

- woonfunctie  EPC ≤ 0,4 

 

4.2 Rekenmethode en modellering 

De energieprestatie berekeningen worden uitgevoerd met het software pakket UNIEC versie 2.2 

conform de norm NEN 7120:2011+A1:2017+C1:2017. 

 

4.3 Indeling gebouw en ligging thermische schil / EPC-begrenzing 

In het appartementen gebouw zijn in de kelder bergingen en een techniekruimte gelegen en vallen 

buiten de thermische schil. De verkeersruimte en het trappenhuis vallen wel binnen de EPC 

begrenzing en worden van verwarming voorzien. De ruimte van de huismeester en de 

gezamenlijke woonkamer liggen binnen de thermische schil en worden beschouwd als één 

woningbouw-eenheid.  

 

4.4 Bouwkundig 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van bouwkundige uitgangspunten van het 

gebouw. 

 

Tabel 4-1: Bouwkundige uitgangspunten 

Constructie onderdeel Gehele gebouw 

Kelder vloer op grond Rc ≥ 3,5 m2K/W 

Begane grondvloer boven berging Rc ≥ 4,5 m2K/W 

Wand grenzend aan berging in de kelder (trappenhuis – berging) Rc ≥ 3,5 m2K/W 

Wand grenzend aan entree bergingen op begane grond niveau Rc ≥ 4,5 m2K/W 

Buitengevel (uitwendige scheidingsconstructie) Rc ≥ 4,5 m2K/W 

Dak en vloeren grenzend aan buiten Rc ≥ 6,0 m2K/W 

Gevelopeningen: 

Ramen  

Deuren met glas 

Deuren zonder glas 

 

Uw ≤ 1,4 W/m2K, ZTA 0,6 

Uw ≤ 1,4 W/m2K, ZTA 0,6 

Uw ≤ 1,65 W/m2K 

Lineaire koudebruggen Forfaitaire methode 

Infiltratie appartementengebouw  0,420 dm³/s per m² (forfaitair) 

 

4.5 Installatietechnische uitgangspunten 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van installatietechnische uitgangspunten 

van het gebouw. 
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Tabel 4-2: Installatietechnische uitgangspunten. 

 Appartementen Huismeester, gezamenlijke woonkamer 

en algemene verkeersruimte 

Verwarming 

Opwekker Elektrische combi warmtepomp  

(Mitsubishi Electrix (Alklima) Ecodan 

Cylinderunit 4 kW SUZ-SWU40 + 

E(H/R)ST20D (200 liter), of gelijkwaardig) 

- 

Bron Buitenlucht - 

Temperatuurniveau LT verwarming 

(ontwerpaanvoertemperatuur 35° < Өsup ≤ 

40°) 

- 

Warmte afgifte Vloerverwarming Elektrische radiatoren 

Tapwater 

Opwekker Elektrische combi warmtepomp  

(Mitsubishi Electrix (Alklima) Ecodan 

Cylinderunit 4 kW SUZ-SWU40 + 

E(H/R)ST20D (200 liter), of gelijkwaardig) 

Electroboiler (75%) t.p.v. de huismeester en 

de gezamenlijke woonkamer 

Leidinglengten 0-2 m naar aanrecht 

6-8 m naar badkamer 

0-2 m naar aanrecht 

0-2 m naar badkamer 

Koeling 

Bron Buitenlucht - 

Warmte afgifte Hoge temperatuur vloerkoeling - 

Ventilatie 

Ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer – centraal (Zehnder ComfoAir E400) 

Uitvoering Luchtdichtheidsklasse LUKA B 

Lengte toevoerkanaal  3,9 m. 

PV-panelen 

PV-panelen 109 stuks / ≥ 310 Wp/paneel / sterk geventileerd / Z / 30° 

 

4.6 Resultaat en conclusie  

Met de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten beschreven in paragraaf 4.4 en 

4.5 wordt geconcludeerd dat voldaan kan worden aan de prestatie-eis conform het Bouwbesluit 

2012, zie tabel 4-3.  

 

Tabel 4-3: Resultaten EPC berekeningen 

Gebouw EPC-eis EPC score Conclusie 

Appartementengebouw  EPC ≤ 0,4 0,398 Voldoet 

 

In bijlage 3 zijn de berekeningen bijgevoegd. 
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5 Milieuprestatie – Duurzaam bouwen 

5.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 2012 en rekenmethode 

Afdeling 5.2 (artikel 5.9) van het Bouwbesluit vereist dat het milieueffect van nieuw te bouwen 

woonfuncties inzichtelijk wordt gemaakt. In dit geval is het milieueffect van het 

appartementencomplex berekend. Het milieueffect dient te worden berekend volgens de 

Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken.  

 

Een maat voor het milieueffect van een gebouw is de schaduwprijs. De schaduwprijs is het voor 

de overheid hoogste toelaatbare kostenniveau per eenheid emissiebestrijding. Voor de bepaling 

van de schaduwprijs van een gebouw moeten alle bouwmaterialen, bouwproducten en 

bouwelementen worden meegerekend. 

 

De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in een schaduwprijs per vierkante 

meter bruto vloeroppervlak per jaar (€/m2 BVO per jaar). De berekende waarde bedraagt ten 

hoogste 1. 

 

5.2 Rekenresultaten 

Voor de berekening van de milieuprestatie van het appartementencomplex is gebruik gemaakt 

van het rekenprogramma MPGcalc1.2. MPGcalc maakt gebruik van de Nationale 

milieudatabase(NMD) v2.3 voor de producten en materialen die geselecteerd kunnen worden. 

 

In de berekening is uitgegaan van een levensduur van 75 jaar en de schaduwkosten zijn 

gebaseerd op een bruto vloeroppervlak. 

 

Voor de bepaling van de schaduwprijs zijn alle bouwmaterialen, bouwproducten en 

bouwelementen opgegeven. Het appartementengebouw is als geheel in gevoerd en voor de 

grondgebonden woningen zijn de maatgevende woningen beschouwd.  

 

 Uit de resultaten blijkt dat het plan een milieuprestatie heeft van: 

• Appartementengebouw MPG = 0,68 €/m2 BVO per jaar; 

 

Voor het appartementengebouw wordt voldaan aan de gestelde eis in het Bouwbesluit. 

 

De MPG berekening is opgenomen in bijlage 4. 
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6 Daglichttoetreding 

6.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

In het Bouwbesluit worden in afdeling 3.11, artikel 3.74 en 3.75, voor verblijfsgebieden en 

verblijfsruimten eisen gesteld ten aanzien van de toetreding van daglicht. Voor woonfuncties 

zijn de eisen van toepassing zoals omschreven in tabel 6-1. 

 

Tabel 6-1 Daglichteisen [Aeq] 

Ruimte Daglichteis [Aeq] 

Verblijfsgebied 
≥ 10 % van de vloeroppervlakte van het 

betreffende verblijfsgebied 

Verblijfsruimte ≥ 0,5 m2 

 

6.2 Rekenmethode 

De equivalente daglichtoppervlakte dient bepaald te worden conform de NEN 2057 

“Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een 

ruimte, inclusief correctieblad C1:2011”. 

 

Bij het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte: 

a. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel 

liggen buiten beschouwing; 

b. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die loodrecht op het 

projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de 

perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de 

gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de 

afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar 

water, en; 

c. is de in rekening te brengen belemmeringshoek α, bedoeld in NEN 2057, voor elk te 

onderscheiden segment niet kleiner dan 20°.  

 

6.3 Berekeningen 

De daglichttoetreding is berekend voor een maatgevende appartement (A.06). De overige 

woningen worden minimaal gelijkwaardig geacht aan de berekende woning. Verder zijn de 

algemene woonkamer en ruimte voor de huismeester berekend.  

 

6.4 Uitgangspunten 

Het equivalent daglichtoppervlak (Aeq) is een grootheid die als maat voor de daglichttoetreding 

wordt gebruikt. Dit equivalent daglichtoppervlak wordt bepaald door het aanwezige 

raamoppervlak te corrigeren voor aanwezige belemmeringen, zoals tegenover gelegen 

gebouwen en overstekken. Dit betekent dat een klein raam zonder belemmeringen tot een gelijk 

Aeq kan leiden als een groot raam met veel belemmeringen. 
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Bij de bepalingsmethode worden conform de NEN 2057 de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

– het equivalente daglichtoppervlak (Aeq) wordt bepaald door het bruto glasoppervlak (= 

exclusief kozijnen) met de reductiefactoren Cb en Cu te vermenigvuldigen, die afhankelijk is 

van de hoeveelheid en grootte van de belemmeringen; 

– de minimale belemmeringsfactor Cb die ten gevolge van de minimale belemmeringshoek α 

van 20° moet worden toegepast, zelfs wanneer geen belemmeringen aanwezig zijn, is 0,80; 

– alleen de glasoppervlakken die zich boven 0,6 m van het vloerniveau van de ruimte 

bevinden, worden meegeteld; 

alleen de belemmeringen die zich bevinden in een horizontale hoek van 50º (alfa) 

respectievelijk 60º (bèta) ten opzichte van de normaal op het glasvlak en die zich bevinden 

boven een verticale hoek van 20º met het maaiveld hebben invloed op de daglichttoetreding. 

 

6.5 Rekenresultaten 

Uit de daglichtberekening blijkt dat kan worden voldaan aan de gestelde eisen. Hierbij dient wel 

krijtstreepmethode te worden toegepast. In de onderstaande tabel zijn de resultaten 

samengevat. Voor de uitgebreide berekening wordt verwezen naar bijlage 5. 

 

Tabel 2: Resultaten daglichtberekening verblijfsgebied niveau 

Appartement Verblijfsgebied Oppervlakte 

VG [m2] 

Gereduceerd 

oppervlakte middels 

krijtstreepmethode 

[m2] 

Eis 

Aeq 

[m2] 

Berekend 

Aeq [m
2] 

Beoordeling 

A.06 VG1 

Woonkamer/keuken, 

sk 1 en sk 2  

52,8 42,4 4,24 4,24 Voldoet 

Huismeester VG1 21,9 - 2,19 2,59 Voldoet 

Algemene 

woonkamer 

VG1 22,1 14,2 1,42 1,42 Voldoet 

 

Tabel 3: Resultaten daglichtberekening verblijfsruimte niveau van appartement A.06 

Verblijfsruimte Eis Aeq [m
2] Berekend Aeq [m

2] Beoordeling 

VR1 

Woonkamer/keuken 

0,5 1,33 Voldoet 

VR2 

Slaapkamer 1 

0,5 2,01 Voldoet 

VR3 

Slaapkamer 2 

0,5 0,91 Voldoet 
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7 Spuiventilatie 

7.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

In afdeling 3.7 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de spuivoorzieningen van een 

woonfunctie, zoals gegeven in tabel 6-1. 

 

Tabel 7-1: Spuiventilatie eisen woonfunctie 

Ruimte Eis capaciteit 

Verblijfsgebied ≥ 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte 

Verblijfsruimte ≥ 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte 

 

7.2 Rekenmethode 

De capaciteit voor de spuiventilatie moet worden bepaald conform NEN 1087:2001 “Ventilatie 

van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw”. 

 

7.3 Berekeningen 

Voor appartement A.06 is een berekening van de spuiventilatie gemaakt. Op basis van de 

resultaten kan geconcludeerd worden dat alle appartementen en woningen voldoen aan de 

vereiste spuiventilatie. De berekening is bijgevoegd als bijlage 6. 

 

Bij de bepaling van de spuicapaciteit is ervan uitgegaan dat alle ramen geheel geopend kunnen 

worden. 
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8 Beperking van galm 

8.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 2012 

In afdeling 3.3 ‘beperking van galm, nieuwbouw’ zijn de van toepassing zijnde prestatie-eisen 

beschreven. Artikel 3.13 beschrijft dat de totale geluidsabsorptie in een besloten 

gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie, die grenst  aan 

een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, niet kleiner is dan 1/8 van de inhoud 

van de ruimte in elk van de octaafbanden met middenfrequenties 250, 500, 1000 en 2000 Hz. 

Omgerekend betekent dit dat de nagalmtijd in elk van de genoemde octaafbanden niet groter 

mag zijn dan 1,3 seconden. 

 

De toevoeging van "voor het ontsluiten van een woonfunctie" houdt in dat het voorschrift niet 

van toepassing is op een verkeersruimte enkel bedoeld als vluchtroute of brandtrap. 

 

De prestatie-eisen zijn in voorliggende situatie van toepassing op de entreeruimte incl. 

trappenhuis en de besloten verkeersruimten.  

 

8.2 Rekenmethode 

De geluidabsorptie van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte wordt conform 

Bouwbesluit 2012 berekend volgens NEN-EN 12354-6. Basis voor de berekeningen is de 

toepassing van de formule van Sabine: 

 

𝑇 =  
1

6

𝑉

𝐴
 [𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛] 

  

met 

– T de nagalmtijd van de ruimte in seconden; 

– V het volume van de ruimte in m3; 

– A de totale absorptie in de ruimte in m2 O.R. 

 

8.3 Rekensituaties 

Het plan voorziet in een entreeruimte op de begane grond, een besloten verkeersruimte van 

niveau -1 tot de begane grond en een besloten verkeersruimte (gang) en trappenhuis op elke 

verdieping. De situatie wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 8-1 Beschouwde verkeersruimten 

 

8.4 Rekenresultaten zonder voorzieningen 

In onderstaande tabel 8-1 worden de rekenresultaten getoond indien geen geluidabsorberende 

voorzieningen worden aangebracht in de verkeersruimten. 

 

Tabel 8-1 Rekenresultaten zonder voorzieningen 

Ruimte 
Nagalmtijd [s] 

250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Entree incl. trappenhuis – BG 5,3 4,3 4,0 3,2 

Verkeersruimte BG 2,3 2,1 2,0 1,7 

 

Uit de rekenresultaten in tabel 8-1 blijkt dat zonder voorzieningen niet kan worden voldaan aan 

de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 omdat de berekende nagalmtijd in geen van de 

octaafbanden voldoet aan de maximaal toegestane nagalmtijd van 1,3 seconden. 

 

8.5 Geluidabsorberende voorzieningen 

Geluidabsorberende voorzieningen zijn noodzakelijk om aan de prestatie-eisen uit het 

Bouwbesluit 2012 te voldoen. Voor de berekeningen is uitgegaan van de toepassing van 

akoestische panelen of een afgehangen plafond aan de onderzijde van de bordessen bij de 

trappenhuizen en de verdiepingsvloeren van de algemene verkeersruimten. Voor een voorstel 

en de noodzakelijke akoestische kwaliteit van de voorziening wordt verwezen naar tabel 8-2. 
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Tabel 8-2 Geluidsabsorberende voorziening 

Materiaal 
Absorptiecoëfficiënt* 

250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Heradesign micro 25 mm – 

akoestische vulling (of gelijkwaardig) 
0,75 0,65 0,45 0,50 

Ecophon Focus Ds 20 mm – a.o.p. 

200 mm (of gelijkwaardig) 
0,85 0,85 0,85 1,0 

* In de tabel worden de absorptiecoëfficiënten getoond zoals gemeten in het laboratorium. Ten behoeve van de 

berekeningen is rekening gehouden met een praktijkcorrectie (factor 0,9) 

 

8.6 Rekenresultaten met voorzieningen 

In de onderstaande tabel 8-3 worden de rekenresultaten getoond indien de voorziening zoals 

genoemd in tabel 8-2 wordt toegepast. Voor de gedetailleerde berekeningen wordt verwezen 

naar bijlage 7. 

 

Tabel 8-3 Rekenresultaten met voorzieningen 

Ruimte 
 Nagalmtijd [s] 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Entree incl. trappenhuis – BG 
Ecophon Focus 

Heradesign micro* 
0,9 0,9 1,1 0,9 

Verkeersruimte BG Heradesign micro 0,5 0,6 0,7 0,6 

* Ter plaatse van de entreeruimte wordt een afgehangen plafond voorzien. Ter plaatse van de bordessen en het plafond 

bij het trappenhuis en in de gang wordt een akoestisch paneel direct tegen de verdiepingsvloer voorzien. 

  

Uit de rekenresultaten in tabel 8-3 blijkt dat hiermee ruimschoots wordt voldaan aan de 

prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. 

 

In de berekeningen is een voorstel gedaan voor materialisatie. Geconcludeerd wordt dat 

mogelijk ook met materiaaltoepassingen kan worden volstaan die een wat minder hoge 

geluidabsorptiecoëfficiënt realiseren of met een gelijkwaardige materiaal maar met minder m2. 

Indien voor een andere materialisatie wordt gekozen, wordt echter geadviseerd om het 

uiteindelijk gekozen product ter goedkeuring voor te leggen aan de akoestisch adviseur. 
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9 Interne geluidwering 

9.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

Artikel 3.16 en 3.17 van het Bouwbesluit stellen eisen aan de lucht- en contactgeluidisolatie 

tussen besloten ruimten en aangrenzende woonfuncties. De relevante onderdelen van dit artikel 

zijn in de onderstaande tabel 10-1 weergegeven. De volgende afkortingen zijn gebruikt: 

− VG is een verblijfsgebied; 

− NVG is een niet-verblijfsgebied; 

− GVR is een gemeenschappelijke verkeersruimte. 

 

Tabel 9-1 Prestatie-eisen lucht- en contactgeluidisolatie 

Besloten zendruimte: 
Besloten 

ontvangruimte 

Karakteristiek lucht-
geluidniveauverschil 

DnT,A,k [dB] 

Gewogen contact-
geluidniveau LnT,A 

[dB] 

VG/GVR/NVG, woonfunctie VG woning ≥ 52 ≤ 54 

VG/NVG, woonfunctie NVG woning ≥ 47 ≤ 59 

GVR NVG woning nvt nvt 

 

Verder geldt dat binnen de woonfunctie zelf tussen verblijfsruimten onderling een karakteristiek 

lucht-geluidniveauverschil van minimaal 32 dB dient te worden gerealiseerd. Het gewogen 

contact-geluidniveau bedraagt maximaal 79 dB. Deze eisen gelden niet wanneer de 

verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan of indien de ene verblijfsruimte rechtstreeks 

bereikbaar is vanuit de andere verblijfsruimte (bijvoorbeeld door middel van een deur). 

 

De totale lucht- en contactgeluidisolatie van een scheidingsconstructie wordt bepaald door de 

geluidisolatie van de functie scheidende wand of vloer (directe geluidoverdracht) en door de 

aansluitende constructies, zoals wanden, vloeren, binnenwanden, gevels en schachten 

(flankerende geluidoverdracht). Bij bijvoorbeeld twee boven elkaar gelegen vertrekken dient dus 

niet alleen de vloer een minimale opbouw te hebben om aan de eisen uit het Bouwbesluit te 

kunnen voldoen, maar is ook de opbouw van de aansluitende wanden en gevels van belang. 

 

De ontworpen constructies binnen het plan worden in de volgende paragrafen getoetst aan de 

eisen van het Bouwbesluit. Hierbij is gebruik gemaakt van de praktijkrichtlijnen NPR 5070 en 

NPR 5086. Deze praktijkrichtlijnen geven ontwerpvoorwaarden voor de lucht- en 

contactgeluidisolatie van een aantal veel toegepaste scheidingsconstructies in de woningbouw. 

De praktijkrichtlijnen gaan uit van een goede en correcte uitvoering van de constructies en 

detailleringen. 

 

9.2 Beoordeling opbouw functie scheidende constructies 

Woningscheidende wanden 

De steenachtige, woningscheidende wanden zijn opgebouwd uit 300 mm kalkzandsteen. 

Daarmee heeft de wand voldoende massa om te kunnen voldoen aan de prestatie-eisen uit het 

Bouwbesluit. 
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De steenachtige wanden tussen de appartementen en de gemeenschappelijke verkeersruimte 

van de woonfunctie zijn opgebouwd uit 300 mm kalkzandsteen. Daarmee hebben ook deze 

wanden in principe voldoende massa om te kunnen voldoen aan de prestatie-eisen uit het 

Bouwbesluit. De wanden hebben echter ter plaatse van de keuken nog een raam. Appartement 

16 heeft bovendien een woningtoegangsdeur die direct uitkomt in het verblijfsgebied van de 

woning. De aanwezigheid van deze akoestisch zwakkere schakels in deze woningscheidende 

wanden maakt dat de geluidwering feitelijk niet kan voldoen aan de eisen gesteld in het 

Bouwbesluit. Als gelijkwaardige oplossing is de zogenaamde ‘stadswerkmethode’ toegepast om 

aan te tonen dat RA;aanwezig ≥ RA;eis. Met toepassing van een geluidisolerend raam Rw + C ≥ 32 

dB (combinatie van beglazing en kozijn) en een geluidisolerende woningtoegangsdeur Rw,p ≥ 40 

dB wordt voldaan aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit.  

 

Woningscheidende vloeren 

In het plan worden de woningscheidende verdiepingsvloeren voorzien van een zwevende 

dekvloer. Daarom wordt ten zeerste geadviseerd om een contactgeluidisolatieverbetering van 

ΔLlin = +10 dB in het ontwerp te verdisconteren, bovenop de eis uit het Bouwbesluit. Dit 

resulteert in een LnT,A van + 44 dB in plaats van 54 dB (10 dB beter dan de contactgeluideis uit 

het Bouwbesluit). Indien de vloer inclusief zwevende laag wordt gedimensioneerd op de 

minimale eis uit het Bouwbesluit kan er bij het toepassen van een harde vloerafwerking voor 

bewoners een hindersituatie ontstaan. Door de hierboven beschreven 

contactgeluidisolatieverbetering te realiseren wordt deze potentiële hindersituatie zoveel 

mogelijk voorkomen. Daarnaast is het bijkomend voordeel dat harde vloerafwerkingen zonder 

tussenkomst van een akoestische verende laag aangebracht kunnen worden. In eventuele 

reglementen of splitsingsaktes mogen daarom geen voorwaarden hieromtrent worden 

opgenomen. 

 

De opbouw van de woningscheidende verdiepingsvloeren is als volgt: 

− Vloerafwerking; 

− 70 mm zandcementdekvloer; 

− 20 mm akoestische tussenlaag, bijvoorbeeld Rockfloor Base of gelijkwaardig; 

− 240 mm breedplaatvloer. 

 

Hiermee kan bij een juiste uitvoering worden voldaan aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit 

én aan onze geadviseerde aanvullende eis voor de contactgeluidisolatie van LnT,A van 44 dB. 

 

De dekvloer moet door middel van kantstroken los gehouden worden van al het opgaande 

werk. Een aandachtspunt voor de uitvoering is de vlakheid van de basisvloer. De basisvloer 

dient voldoende vlak te zijn in verband met het voorkomen van contactbruggen. Toepassing van 

een uitvlaklaag wordt daarom aanbevolen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de doorvoer 

van leidingen en het voorkomen van contactbruggen als gevolg van leidingen in de zwevende 

dekvloer. 

 

In afwijking van bovengenoemde vloeropbouw, wordt de vloer boven de kelder als volgt 

uitgevoerd: 
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- Vloerafwerking; 

- 70 mm zandcementdekvloer; 

- 190 mm drukvaste isolatie; 

- 240 mm breedplaatvloer. 

 

Met deze uitvoering wordt de flankerende geluidoverdracht tussen naastgelegen woningen 

alsook de geluidoverdracht van de kelder naar een bovenliggende woning beperkt. 

 

Aansluitingen op woningscheidende constructies 

Gevelconstructies 

De volgende gevelconstructies worden binnen het plan toegepast: 

- Steenachtige spouwmuur met een dragend binnenspouwblad van 214 mm kalkzandsteen 

en een steenachtig buitenspouwblad; 

- Steenachtige spouwmuur met een niet-dragend binnenspouwblad van 150 mm 

kalkzandsteen en een steenachtig buitenspouwblad. 

 

De dragende binnenspouwbladen dienen een massa van minimaal 350 kg/m2 te bezitten. Het 

214 mm kalkzandstenen binnenspouwblad voldoet daarmee aan de prestatie-eisen uit het 

Bouwbesluit. 

 

De niet-dragende binnenspouwbladen dienen tevens een massa van minimaal 250 kg/m2 te 

bezitten indien deze star verbonden zijn met de steenachtige woningscheidende wand. De 150 

mm dikke kalkzandstenen binnenspouwbladen voldoen hieraan. 

 

Niet-woningscheidende verdiepingsvloeren 

Bovenaan de woningscheidende wanden is een aansluiting noodzakelijk op een 

verdiepingsvloer met een massa van minimaal 400 kg/m2. De 240 mm dikke breedplaatvloeren 

voldoen aan deze massa-eis. 

 

Plat dak 

Dakvloeren dienen een massa van minimaal 300 kg/m2 te hebben. De 240 mm dikke 

breedplaatvloeren voldoen aan deze massa-eis. Hiermee wordt voldaan aan de eisen gesteld in 

het Bouwbesluit. 

 

Binnenwanden woningen 

De binnenwanden die aansluiten op de woningscheidende wanden worden uitgevoerd als 100 

mm gasbeton, 100 mm of 214 mm kalkzandsteen. De 100 mm gasbeton wanden en de 100 mm 

kalkzandstenen wanden worden flexibel aangesloten op de woningscheidende wanden en de 

onderzijde van de verdiepingsvloer. De 214 mm kalkzandstenen scheidingswanden (massa ≥ 

350 kg/m2) kunnen star worden verbonden. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het 

Bouwbesluit. 
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10 Installatiegeluid 

10.1 Prestatie-eisen Bouwbesluit 

In artikel 3.9 van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan het maximaal toelaatbare 

geluidniveau in woningen ten gevolge van technische installaties: 

 
Afdeling 3.2. Bescherming tegen geluid van installaties 
Artikel 3.9. Zelfde perceel  
1. Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor 

luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een 
lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende, op 
hetzelfde perceel gelegen, woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatie-geluidniveau van ten hoogste 30 dB(A). 

2. Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of 
warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de 
woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidniveau van ten 
hoogste 30 dB(A). 

 
10.2 Leidingschachten 

Voor situaties waarbij de leidingschacht aan verblijfsruimten van woonfuncties grenst, dienen de 

volgende maatregelen getroffen te worden (NPR 5075): 

– steenachtige schachtwanden met vuilwaterafvoer grenzend aan een verblijfsruimte 

uitvoeren met een massa van tenminste 150 kg/m2. Alle schachtwanden worden uitgevoerd 

als 100 mm kalkzandsteen. Geconcludeerd wordt dat hiermee voldaan wordt aan de 

prestatie-eisen; 

– steenachtige schachtwanden zonder een vuilwaterafvoer grenzend aan een verblijfsruimte 

uitvoeren met een massa van ten minste 80 kg/m2. Alle schachtwanden worden uitgevoerd 

als 100 mm kalkzandsteen. In dat geval wordt ook voldaan aan deze prestatie-eis; 

– leidingen alleen star bevestigen op een wand met een massa van minstens 400 kg/m² of 

t.p.v. verdiepingsvloeren of trillingsgeïsoleerd aan constructies met een massa van 

tenminste 200 kg/m²; 

– vloeren doorstorten ter plaatse van vloersparingen. 

 

In de schachten mag een geluidniveau van maximaal 70 dB(A) heersen ten gevolge van de 

diverse installaties. 

 

10.3 Sanitair 

Hierna volgen algemene richtlijnen voor het ontwerpen van de sanitaire installaties waarmee 

voldaan wordt aan de prestatie-eisen. 
 
Water- en afvoerleidingen 

– watersnelheid in alle leidingstukken beperken tot maximaal 2 m/s (koper, polybuthyleen), bij 

ALUPEX-leidingen met kniebochten dient de watersnelheid te worden beperkt tot maximaal 

1,5 m/s; 
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– waterslag voorkomen/beperken door toepassing van kunststofleidingen (polybuthyleen of 

gelijkwaardig), korte leidingtakken en het toepassen van (relatief) langzaam sluitende 

kranen. Voor maatregelen in een specifieke situatie wordt verwezen naar het ISSO-

researchrapport ‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ of ISSO-publicatie 30.3 

‘Waterinslag in tapwaterinstallaties’; 

– houdt rekening met geluidhinder door thermisch uitzetten en krimpen van leidingen; 

– afvoerleidingen uitsluitend bevestigen aan verdiepingsvloeren of zware wandconstructies 

met een oppervlaktemassa van tenminste 200 kg/m². Bevestiging eventueel in combinatie 

met trillingsisolerende beugels; 

– doorvoeren van afvoerleidingen door vloer- en wandconstructie heen flexibel uitvoeren, 

starre contacten mogen niet voorkomen. Als afdichting minerale wol of gelijkwaardig 

toepassen in combinatie met kit of dergelijke, geen harde schuimafdichtingen (PUR enz.) 

toepassen. 

 
(In)Regelcomponenten 

– statische voordruk maximaal 300 kPa; 

– afgaande leidingen watermeter en inlaatcombinatie uitsluitend bevestigen aan zware 

wandconstructies met een oppervlaktemassa van tenminste 200 kg/m²; 

– geen (inregel)afsluiter toepassen. 

 
Eindelementen 

– uitsluitend kranen toepassen die qua geluid voldoen aan de eis van een kenmerkend 

appendageniveau (Lap < 20 dB(A), gemeten volgens ISO 3822-1; 

– kranen aansluiten op watervoerende leidingen door middel van flexibele verbinden. 

 
(Opvang)Toestellen 

– toiletpot staand model trillingsisolerend opstellen/plaatsen. Hangend model toiletpot door 

middel van voorzetwandsysteem monteren. Bij montage moet op de achterwand een 

trillingsisolerend montagesetje worden toegepast; 

– baden en douches monteren/opstellen met gebruikmaking van de op de markt beschikbare 

trillingsisolerende montagesetjes. Aansluitingen op wandconstructies flexibel uitvoeren 

(afdichtingband en kit). 

 

10.4 Eigen gebouwinstallaties 

De eigen gebouwinstallaties worden in de berging van de eigen woning voorzien. De volgende 

maatgevende installaties zijn voorzien: 

- WTW-unit (ventilatiesysteem D); 

- Binnendeel lucht/water warmtepomp. 

De bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter beperking van het installatiegeluid 

vanwege deze installaties worden hieronder beschreven. 
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WTW-unit (ventilatiesysteem D) 

- bevestiging van WTW-unit tegen wand of plafond met een massa van minimaal 175 kg/m2.  

- scheidingswanden die direct grenzen aan een verblijfsruimte uitvoeren in minimaal 100 mm 

kalkzandsteen of gelijkwaardig. De scheidingswanden van de betreffende techniekruimte 

zijn steeds uitgevoerd in 100 mm kalkzandsteen; 

- overige scheidingswanden mogen lichter worden uitgevoerd bijvoorbeeld 100 mm 

gasbeton; 

- de toegangsdeuren van de technische ruimte en de meterkast (naar de 

gemeenschappelijke verkeersruimte) uitvoeren als een 40mm dikke multiplexdeur met 

rondgaande kierdichting (driezijdig); 

- de toegangsdeur van de berging naar de verkeersruimten binnen de eigen woning (app. 01, 

07 en 14) uitvoeren als een standaard (opdek)deur met afdichting onderspleet (valdorpel). 

Dus toe- en afvoerpunt in berging nodig voor luchtverversing; 

- eventueel bovenlicht of bovenpaneel uitvoeren met eenzelfde akoestische kwaliteit als de 

toegangsdeur berging; 

- WTW-unit zodanig selecteren dat in de middenstand voldaan kan worden aan de ventilatie-

eisen uit het Bouwbesluit; 

- het A-gewogen geluiddrukniveau in de berging mag niet meer bedragen dan 60 dB(A); 

- toepassen van geluiddempende slangen allen recht gemonteerd: 

o luchttoevoer (woningzijde) 1,5m; 

o luchtafvoer (woningzijde) 0,5m; 

o luchtafblaas (buiten) 0,5m. 

 

Binnendeel lucht/water warmtepomp 

- warmtepomp opstellen op vloer met oppervlaktegewicht van minimaal 400 kg/m2
. Het 

afveren van de warmtepomp op de vloer in combinatie met een zwevende dekvloer kan tot 

gevolg hebben dat de bewegingen van de warmtepomp versterkt kunnen worden en dus 

meer geluidoverdracht plaatsvindt via de vloer. In de bergingen wordt daarom een 

standaard cementdekvloer van 90 mm (zonder akoestische tussenlaag) voorzien en waarop 

de warmtepomp kan afgeveerd worden; 

- leiding met flexibele tussenstukken uitvoeren, leiding met beugels voorzien van rubber 

inlage bevestigen aan zware wandconstructies met een oppervlaktegewicht van minimaal 

200 kg/m2; 

- het A-gewogen geluiddrukniveau in de opstelruimte mag niet meer bedragen dan Lp,A 42 

dB(A) op 1 meter afstand van de warmtepomp. 

 

Buitendeel lucht/water warmtepomp 

De buitendelen van de warmtepompen worden op het dak geplaatst tussen as 9 en 15. Ten 

behoeve van de appartementen worden 20 buitenunits met een bronvermogen van 58 dB(A) 

voorzien. 

 

De geluidbelasting ter hoogte van de gevels van de onderliggende appartementen als gevolg 

van de installaties op het dak is bepaald met behulp van een akoestisch rekenmodel. In figuur 

10-1 is het rekenmodel grafisch weergegeven. Het betreft een mogelijke manier om de 

buitendelen op te stellen. 
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Figuur 10-1 Grafische weergave akoestisch rekenmodel 

 

De geluidbelasting als gevolg van de buitenunits bedraagt ten hoogste 33 dB(A) invallend op de 

gevel (deze geluidbelasting wordt berekend in het rekenpunt 07a, ter hoogte van appartement 

20). Uitgaande van standaard materialisatie voor de gevel (zie verder, paragraaf 11.7) kan 

ruimschoots worden voldaan aan het gestelde karakteristieke installatiegeluidniveau van 30 

dB(A). 

 

Indien er voor een andere opstelling van de buitenunits wordt gekozen, wordt geadviseerd om 

de gekozen opstelling ter goedkeuring voor te leggen aan de akoestisch adviseur. 

 

10.5 Liftgeluid 

In het woongebouw wordt een machinekamerloze lift toegepast. De liftschacht bestaat uit 214 

mm kalkzandsteen – luchtspouw – 300 mm kalkzandsteen. De 214 mm dikke 

kalkzandsteenwanden van de liftschacht mogen niet verankerd worden aan de bouwmuren. 

 

Door het toepassen van een “stille” lift, bijvoorbeeld van de firma Kone Monospace 500 wordt 

aan de eisen uit het Bouwbesluit voldaan. 
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Installatietechnische voorzieningen 

- Besturingsapparatuur 

De besturingsapparatuur van de liftinstallatie dient trillingsgeïsoleerd te worden opgehangen. 

Geadviseerd wordt dat de liftmachine wordt voorzien aan de zijde van de verkeersruimte. De 

opstelling dient zo te zijn dat deze een eigen frequentie heeft van ten hoogste 35 Hz; 

- Geleiding liftkooi 

De geleiding van de liftkooi en van het tegengewicht langs geleiderails moet plaatsvinden 

met leidstoffen voorzien van kunststofvoering of eventueel geleiderollen met rubber of 

kunststof loopvlak. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bevestiging en het 

stellen van de geleiderails; 

- Liftkooi 

Indien metaalplaat wordt toegepast over de vloer en wanden van de liftkooi dient deze te 

worden gedempt (“ontdreund”), voor zover directe aanstoting van de metaalplaat vanuit de 

kooi mogelijk is; 

- Liftdeuren 

Als liftdeuren (kooi- en schachtdeuren) dienen schuifdeuren te worden toegepast. Voor het 

sluiten en vergrendelen van de deuren moeten systemen worden toegepast die geen 

overmatig geluid produceren. Het sluitsysteem van de deuren dient een geleidelijk 

snelheidsverloop te hebben; 

- Liftmachine 

De liftmachine dient trillingsarm gemonteerd te worden op de bouwkundige constructie. 

Stijgsnelheid beperken tot 1 m/s. 
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11 Gevelgeluidwering 

11.1 Geluidbelasting 

De geluidbelastingen voor de beoordeling van de geluidwering van de gevels van de 

appartementen zijn bepaald in ons akoestisch onderzoek ‘Nieuwbouw appartementen Klimmen, 

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai’, documentnummer SLM013726.RAP002.AC.NG, 

versie 1, d.d. 7 december 2020. Hierin is geconcludeerd dat alleen vanwege de 30 km/u-weg 

Houtstraat een relevante geluidbelasting te verwachten is.  

 

11.2 Toetsingskader 

11.2.1 Prestatie-eis Bouwbesluit 

In afdeling 3.2 van het Bouwbesluit 2012, ‘bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw’, 

zijn de van toepassing zijnde prestatie-eisen beschreven.  

 

Voor dit bouwplan zijn geen hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld, bijvoorbeeld als 

gevolg van wegverkeerslawaai. Bijgevolg dient de karakteristieke gevelgeluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een woonfunctie, conform artikel 

3.2 van het Bouwbesluit 2012, ten minste 20 dB te bedragen. Wettelijk gezien is dus alleen de 

minimum-eis van toepassing in voorliggend bouwplan.  

 

11.2.2 Comfort-eis 

In ons akoestisch onderzoek ‘Nieuwbouw appartementen Klimmen, akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai’, documentnummer SLM013726.RAP002.AC.NG, versie 1, d.d. 7 december 

2020 is bij de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat aangegeven dat het aan te 

bevelen is de gevelgeluidwering af te stemmen op de geluidbelasting vanwege de enige 

relevante, maar niet-zoneplichtige Houtstraat. De geluidbelasting vanwege deze weg bedraagt 

ten hoogste 56 dB. Dit komt overeen met een comfort-eis van GA;k ≥ 23 dB(A). Navolgend vormt 

deze comfort-eis het uitgangspunt. 

 

11.3 Karakteristieke geluidwering 

Conform het Bouwbesluit wordt de karakteristieke geluidwering van de gevel bepaald conform 

de NEN 5077:2006+C3:2012. De NEN 5077 verwijst voor het bepalen van de A-gewogen 

geluidwering GA naar de NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het standaard referentiespectrum wordt 

gehanteerd dat kenmerkend is voor het geluid van de werkelijke bron. Voor een Nederlandse 

vertaling van de NEN-EN-ISO 717-1 wordt in de NEN 5077 verwezen naar de NPR 5079. 

 

Na de bepaling van de GA wordt de karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige 

scheidingsconstructie van een verblijfsruimte bepaald met behulp van formule 4 uit de NEN 

5077: 

 

𝐺𝐴,𝑘 =  𝐺𝐴 − 10 log (
0,16𝑉

𝑇0𝑆𝑟,𝑢
)  
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De karakteristieke geluidwering van de scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bestaande 

uit meerdere verblijfsruimten wordt bepaald met behulp van formule 5 uit de NEN 5077: 

 

𝐺𝐴,𝑘 = −10 log ∑ (
0,16𝑉𝑟

𝑇0𝑆𝑣𝑔,𝑢

10−(𝐺𝐴,𝑟/10))

𝑛

𝑟=1

 

 

11.4 Rekenmethode 

Voor de berekeningen is het computerprogramma BOA, versie 5.0.0 van dirActivity gehanteerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de NPR 5272, hierin is bovenvermelde rekenmethode 

opgenomen.  

 

Voor de akoestische prestaties van gevelelementen is gebruik gemaakt van de “Herziening 

rekenmethode geluidwering gevels” d.d. december 1989 van het Ministerie van VROM 

(“Herziening”), de NPR 5272 of van laboratoriumwaarden van leveranciers. Laboratorium-

waarden zijn in de berekening gecorrigeerd met -1,5 dB. 

 

11.5 Ventilatie 

In het ontwerp wordt uitgegaan van mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer. De 

luchttoevoer vindt plaats via mechanische toevoerpunten, de luchtafvoer vindt plaats via 

afzuigpunten in de keuken, badkamer, toilet en berging. 

 

11.6 Rekensituaties 

De berekeningen worden uitgevoerd voor enkele representatieve appartementen. De 

berekende situaties zijn onderstaand opgesomd: 

- appartement 03 (type A); 

- appartement 16 (type D). 

 

De conclusies voor deze representatieve appartementen worden vervolgens doorgetrokken 

voor alle appartementen. 

 

11.7 Materialisatie 

De in de berekening gebruikte isolatiewaarden zijn gebaseerd op de NPR 5272 ‘Geluidwering in 

gebouwen’. 

 

De navolgende opsomming pretendeert niet uitputtend te zijn. Wil men andere dan de 

genoemde materialen toepassen, dan adviseren wij om de desbetreffende fabrikant/leverancier 

middels een akoestisch meetrapport te laten aantonen dat de door hun geleverde materialen 

c.q. constructies qua geluidisolatie voldoen aan de in dit rapport gestelde waarden, zijnde de 

voor wegverkeergeluid gecorrigeerde eengetalswaarde voor de luchtgeluidisolatie inclusief 
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praktijkcorrectie RA;tr in dB(A). In geval van het glas wordt expliciet ook de te realiseren 

laboratoriumwaarde genoemd. 

 

Dichte delen 

Bij de berekeningen van de karakteristieke geluidwering van de gevelconstructies is voor de 

wandopbouw uitgegaan van de volgende opbouw en geluidisolatiewaarde: 

 

Code Omschrijving RA,tr 

mw51c Steenachtige spouwmuur met minerale wol, massa circa 400 kg/m2 51 

mw46d Gevel met houten binnenspouwblad 46 

mw44e Steenachtige wand, massa circa 200 kg/m2 44 

 

Kozijnen 

Bij de berekeningen van de karakteristieke geluidwering van de gevelconstructies is voor de 

kozijnen uitgegaan van de volgende geluidisolatiewaarde: 

 

Code Omschrijving RA,tr 

ko37b Kozijn, diverse materialen, 80-120 mm 37 

 

Beglazing 

Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevelconstructies is voor de 

glasconstructies uitgegaan van de volgende minimale geluidisolatiewaarde: 

 

Code Omschrijving 
Dikte 

[mm] 
RA,tr 

Laboratoriumwaarde 

Rw [dB] 

gs28e Standaard HR++ glas (opbouw 6-15-4 mm) 25 27 32(-1;-4) 

 

Naden 

De naden ter plaatse van de aansluiting van de kozijnen op de omringende constructies kunnen 

worden voorzien van een afwerking met kit aan één zijde. De RA-waarde van de naden komt 

overeen met 55 dB(A). 

 

Beglazingsrand 

Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevelconstructies wordt gerekend 

met een beglazingsrand, voor de afdichting van het glas in het kozijn, door middel van een 

kroonband 200 N/m. De RA-waarde van deze beglazingsrand komt overeen met 50 dB(A). 

 

Kierdichting 

De kierdichting is in belangrijke mate bepalend voor de uiteindelijk te realiseren geluidwering. Bij 

de uitvoering dienen de volgende uitvoeringsrichtlijnen in acht te worden genomen: 

– De kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift fabrikant te worden aangebracht 

waarbij vooral de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen; 

– De bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de maattoleranties, zoals die 

door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven; 

– Kromme/scheluw ramen en deuren kunnen nooit over de volle omtrek goed sluiten.  
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Code Omschrijving RA,tr 

kt45a Kierdichting 45 dB(A), hetgeen impliceert een goede dubbele dichting 45 

 

Hang- en sluitwerk 

De bewegende delen moeten zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingssysteem 

worden afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, 

zodat de bewegende delen ook in de toekomst goed aantrekken op de kierdichting en 

kromtrekken van ramen en deuren wordt voorkomen. Dit betekent onder andere dat op deuren 

een driepuntssluiting (inclusief loopslot) en op raamvleugels minimaal een tweepuntssluiting 

moeten worden toegepast. 

 

11.8 Rekenresultaten 

Het bepalen van de karakteristieke geluidwering overeenkomstig NEN 5077 is gebaseerd op 

nauwkeurig beschreven meetvoorschriften. Om uit te sluiten dat bij een eventuele 

controlemeting andere variabelen worden gehanteerd dan bij de berekening, zijn deze 

variabelen in navolgende tabel 12-1 gepresenteerd tezamen met de resultaten. In bijlage 8 zijn 

de gedetailleerde berekeningsresultaten weergegeven. 

 

Tabel 11-1 Overzicht rekenresultaten karakteristieke gevelgeluidwering wegverkeerslawaai in dB 

Verblijfsgebied/-ruimte 

 

CL-factor 

[dB] 

Cfs-factor 

[dB] 

Gevelopp. 

[m2] 

GA;k 

gewenst 

[dB] 

GA;k 

behaald 

[dB] 

App. 03 (type A) 

woonkamer, slaapkamer 2 -- -- 28,8 23 27,4 

woonkamer gevel balkon 0 -1 10,3 21 25,3 

slaapkamer 1 gevel balkon 

gevel 

0 

0 

-1 

0 

1,5 

9,7 

21 28,9 

slaapkamer 2 gevel balkon 

gevel 

0 

0 

-1 

0 

1,5 

5,8 

21 28,8 

App. 16 (type D) 

woonkamer -- -- 16,4 23 27,7 

woonkamer gevel balkon 0 2 16,4 21 27,7 

slaapkamer 1 -- -- 16,9 23 30,7 

slaapkamer 1 gevel balkon 

gevel 

0 

0 

2 

0 

7,2 

9,7 

21 29,7 

 

Uit de resultaten in bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat in alle verblijfsruimten wordt 

voldaan aan de gestelde comfort-eis zoals omschreven in paragraaf 12.2.2.  Er zijn hiertoe 

geen aanvullende / verzwaarde geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk, anders dan 

reeds voorzien in het ontwerp.  

 

Geconcludeerd wordt dat op basis van het ontwerp in alle appartementen een goed akoestisch 

binnenklimaat zal worden gerealiseerd. 
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Bijlage 1 
Thermische isolatie 

  



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen
Projectnummer SLM013726
Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014

Datum 14-12-2020

Onderdeel Keldervloer op grond

Sectie a opp Aa [m
2] 1

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]
Zandcementdekvloer 50 1,2 0,042

Betonvloer 300 2,00 0,450

Isolatie 132 0,036 3,667

Totale dikte 482

RTa [m
2K/W]
4,368 [m2K/W]

Sectie b opp Ab [m
2] 0

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]

RTb [m2K/W]
0,210 [m2K/W]

opp tot [m2] 1

RT' 4,37 [m2K/W]
RT" 4,07 [m2K/W]

Toeslag bevestigingshulpmiddelen nfa (aantal per m²) diameter [mm] λfa [W/m.K] ΔUfa [W/m²K]

N.V.T. 0,0000 [W/m²K]

β 0,050 Rsi 0,17 [m2K/W]
ΔU 0,012 [W/m²·K] Rse 0,04 [m2K/W]

ΔUa 0,000 [W/m²·K] a' 0,0

ΔUfa 0,000 [W/m²·K] Rt 4,07 [m2K/W]

ΔUr 0,000 [W/m²·K] Ut 0,25 [W/m²·K]

ΔUw 0,012 [W/m²·K] Rc 3,66 [m2K/W]

warmteweerstand van een (constructie)onderdeel RC 3,66 [m2K/W]

Opbouw constructie

Resultaat

Bovengrens van de totale warmteweerstand

Ondergrens van de totale warmteweerstand

Toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen ΔUfa, uiteindelijk verwerkt in ΔU



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen
Projectnummer SLM013726
Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014

Datum 14-12-2020

Onderdeel begane grondvloer boven berging

Sectie a opp Aa [m
2] 1

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]
Zandcementdekvloer 80 2 0,040

Isolatie t.b.v. zwevende dekvloer 190 0,040 4,750

Breedplaatvloer 240 2,00 0,450

Totale dikte 510

RTa [m
2K/W]
5,580 [m2K/W]

Sectie b opp Ab [m
2] 0

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]

RTb [m2K/W]
0,340 [m2K/W]

opp tot [m2] 1

RT' 5,58 [m2K/W]
RT" 5,25 [m2K/W]

Toeslag bevestigingshulpmiddelen nfa (aantal per m²) diameter [mm] λfa [W/m.K] ΔUfa [W/m²K]

N.V.T. 0,0000 [W/m²K]

β 0,050 Rsi 0,17 [m2K/W]
ΔU 0,010 [W/m²·K] Rse 0,17 [m2K/W]

ΔUa 0,000 [W/m²·K] a' 0,0

ΔUfa 0,000 [W/m²·K] Rt 5,25 [m2K/W]

ΔUr 0,000 [W/m²·K] Ut 0,19 [W/m²·K]

ΔUw 0,010 [W/m²·K] Rc 4,66 [m2K/W]

warmteweerstand van een (constructie)onderdeel RC 4,66 [m2K/W]

Opbouw constructie

Resultaat

Bovengrens van de totale warmteweerstand

Ondergrens van de totale warmteweerstand

Toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen ΔUfa, uiteindelijk verwerkt in ΔU



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen

Projectnummer SLM013726

Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014

Datum 14-12-2020

Onderdeel Interne wand van trappenhuis en algemene verkeersruimte grenzend aan bergingen

Sectie a opp Aa [m
2] 1

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]
kalkzandsteen 300 1 0,300

EPS 120 0,035 3,429

Gipsplaat 12,5 0,25 0,450

Totale dikte 432,5

RTa [m
2K/W]
4,439 [m2K/W]

Sectie b opp Ab [m
2] 0

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]

RTb [m2K/W]
0,260 [m2K/W]

opp tot [m2] 1

RT' 4,44 [m2K/W]
RT" 4,04 [m2K/W]

Toeslag bevestigingshulpmiddelen nfa (aantal per m²) diameter [mm] λfa [W/m.K] ΔUfa [W/m²K]

N.V.T. 0,0000 [W/m²K]

β 0,050 Rsi 0,13 [m2K/W]
ΔU 0,012 [W/m²·K] Rse 0,13 [m2K/W]

ΔUa 0,000 [W/m²·K] a' 0,0

ΔUfa 0,000 [W/m²·K] Rt 4,04 [m2K/W]

ΔUr 0,000 [W/m²·K] Ut 0,25 [W/m²·K]

ΔUw 0,012 [W/m²·K] Rc 3,59 [m2K/W]

warmteweerstand van een (constructie)onderdeel RC 3,59 [m2K/W]

Opbouw constructie

Resultaat

Bovengrens van de totale warmteweerstand

Ondergrens van de totale warmteweerstand

Toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen ΔUfa, uiteindelijk verwerkt in ΔU



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen

Projectnummer SLM013726

Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014

Datum 14-12-2020

Onderdeel Interne wand van gemeenschappelijke woonkamer en huismeester grenzend aan entree berging

Sectie a opp Aa [m
2] 1

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]
kalkzandsteen 100 1 0,100

PIR isolaite 100 0,020 5,000

Gipsplaat 12,5 0,25 0,450

Totale dikte 212,5

RTa [m
2K/W]
5,810 [m2K/W]

Sectie b opp Ab [m
2] 0

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]

RTb [m2K/W]
0,260 [m2K/W]

opp tot [m2] 1

RT' 5,81 [m2K/W]
RT" 5,41 [m2K/W]

Toeslag bevestigingshulpmiddelen nfa (aantal per m²) diameter [mm] λfa [W/m.K] ΔUfa [W/m²K]

N.V.T. 0,0000 [W/m²K]

β 0,050 Rsi 0,13 [m2K/W]
ΔU 0,009 [W/m²·K] Rse 0,13 [m2K/W]

ΔUa 0,000 [W/m²·K] a' 0,0

ΔUfa 0,000 [W/m²·K] Rt 5,41 [m2K/W]

ΔUr 0,000 [W/m²·K] Ut 0,18 [W/m²·K]

ΔUw 0,009 [W/m²·K] Rc 4,89 [m2K/W]

warmteweerstand van een (constructie)onderdeel RC 4,89 [m2K/W]

Opbouw constructie

Resultaat

Bovengrens van de totale warmteweerstand

Ondergrens van de totale warmteweerstand

Toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen ΔUfa, uiteindelijk verwerkt in ΔU



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen

Projectnummer SLM013726

Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014

Datum 14-12-2020

Onderdeel Traditionele gevelopbouw met baksteen

Sectie a opp Aa [m
2] 1

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]
kalkzandsteen 214 0,9 0,238

Minerale wol isolatie met cashering 131 0,032 4,094

Zwak geventileerde luchtspouw 40 0,09 0,450

Baksteen metselwerk 100 1 0,100

Totale dikte 485

RTa [m
2K/W]
5,052 [m2K/W]

Sectie b opp Ab [m
2] 0

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]

RTb [m2K/W]
0,170 [m2K/W]

opp tot [m2] 1

RT' 5,05 [m2K/W]
RT" 5,05 [m2K/W]

Toeslag bevestigingshulpmiddelen nfa (aantal per m²) diameter [mm] λfa [W/m.K] ΔUfa [W/m²K]

RVS spouwanker 4 4,00 17,00 0,0034 [W/m²K]

β 0,067 Rsi 0,13 [m2K/W]
ΔU 0,013 [W/m²·K] Rse 0,04 [m2K/W]

ΔUa 0,000 [W/m²·K] a' 0,0

ΔUfa 0,003 [W/m²·K] Rt 5,05 [m2K/W]

ΔUr 0,000 [W/m²·K] Ut 0,20 [W/m²·K]

ΔUw 0,010 [W/m²·K] Rc 4,56 [m2K/W]

warmteweerstand van een (constructie)onderdeel RC 4,56 [m2K/W]

Opbouw constructie

Resultaat

Bovengrens van de totale warmteweerstand

Ondergrens van de totale warmteweerstand

Toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen ΔUfa, uiteindelijk verwerkt in ΔU



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen

Projectnummer SLM013726

Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014

Datum 14-12-2020

Onderdeel Plat dak

Sectie a opp Aa [m
2] 1

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]
Breedplaat betonvloer 240 2 0,120

Isolatie 220 0,035 6,286

Bitumen of EPDM 4 0,20 0,020

Totale dikte 464

RTa [m
2K/W]
6,626 [m2K/W]

Sectie b opp Ab [m
2] 0

Materiaal (opbouw van binnen naar buiten) dikte [mm] λ [W/mK] Rm [m2K/W]

RTb [m2K/W]
0,200 [m2K/W]

opp tot [m2] 1

RT' 6,63 [m2K/W]
RT" 6,63 [m2K/W]

Toeslag bevestigingshulpmiddelen nfa (aantal per m²) diameter [mm] λfa [W/m.K] ΔUfa [W/m²K]

N.V.T. 0,0000 [W/m²K]

β 0,050 Rsi 0,10 [m2K/W]
ΔU 0,008 [W/m²·K] Rse 0,10 [m2K/W]

ΔUa 0,000 [W/m²·K] a' 0,0

ΔUfa 0,000 [W/m²·K] Rt 6,63 [m2K/W]

ΔUr 0,000 [W/m²·K] Ut 0,15 [W/m²·K]

ΔUw 0,008 [W/m²·K] Rc 6,11 [m2K/W]

warmteweerstand van een (constructie)onderdeel RC 6,11 [m2K/W]

Opbouw constructie

Resultaat

Bovengrens van de totale warmteweerstand

Ondergrens van de totale warmteweerstand

Toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen ΔUfa, uiteindelijk verwerkt in ΔU



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen
Projectnummer SLM013726
Onderwerp op basis van NEN 1068: 2012 incl. correctieblad 2014
Datum 14-12-2020
Onderdeel Ramen 

Onderdelen U-waarde oppervlakte UxA
(W/m2K) (m2) (W/K)

1 Uf langs 1 0,5544 0,5544

2 Uf dwars 1 0,8150 0,814968

3 Ug 1,1 3,3600 3,696

4 Psi 0,08 9,0000 0,72

Totaal = 4,729 5,785

Ucw = 1,22 W/m2K

Onderdelen U-waarde oppervlakte UxA
(W/m2K) (m2) (W/K)

1 Uf langs 1 0,2904 0,2904 0,09
2 Uf dwars 1 0,5433 0,543312 0,17
3 Ug 1,1 1,6900 1,859

4 Psi 0,08 6,9000 0,552 0,17

Totaal = 2,524 3,245

Ucw = 1,29 W/m2K

Onderdelen U-waarde oppervlakte UxA
(W/m2K) (m2) (W/K)

1 Uf langs 1 0,8448 0,8448 0,10
2 Uf dwars 1 1,0866 1,086624 0,12
3 Ug 1,1 5,5690 6,1259
4 Psi 0,08 9,0000 0,72 0,08

Totaal = 7,500 8,777

Ucw = 1,17 W/m2K

Onderdelen U-waarde oppervlakte UxA
(W/m2K) (m2) (W/K)

1 Uf langs 1 1,4784 1,4784 0,09
2 Uf dwars 1 1,6299 1,629936 0,10
3 Ug 1,1 10,3900 11,429
4 Psi 0,08 16,0000 1,28 0,08

Totaal = 13,498 15,817

Ucw = 1,2 W/m2K

Kunststof kozijn en HR++glas - 2-delig raam

Kunststof kozijn en HR++glas - 1-delig raam

Kunststof kozijn en HR++glas - 3-delige pui

Kunststof kozijn en HR++glas - 5-delige pui
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Bijlage 2 
Koudebrugberekeningen  
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Detail 1, Begane grondvloer op een kalkzandstenen wand. Ruimte links- en rechtsboven betreft 
de woningen. Ruimte onder de begane grondvloer betreft de onverwarmde bergingen.  

 

Figuur 1: Overzicht materialen binnenzijde [W/mK]  

 

Figuur 2: Berekende temperaturen binnenzijde [˚C] 
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Figuur 3: Berekende temperaturen binnenzijde [˚C] 

Het grijze vlak geeft aan waar de oppervlaktetemperatuur lager is dan 11,7 ˚C (dauwpuntstemperatuur), 
waardoor mogelijk oppervlaktecondensatie kan optreden bij condities binnentemperatuur = 18˚C, 
buitentemperatuur = 0˚C en f-factor 0,65. Oppervlaktecondensatie ontstaat daar waar het grijze vlak de 
binnenlucht raakt. 
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Detail 2, Begane grondvloer op een kalkzandstenen wand. Ruimte aan voorzijde betreft de 
woning, achterliggende ruimte betreft de verwarmde gang. Ruimte onder de begane grondvloer 
betreft de onverwarmde bergingen. 

 

 

Figuur 4: Overzicht materialen binnenzijde [W/mK]  

 
Figuur 5: Berekende temperaturen binnenzijde [˚C] 
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Figuur 6: Berekende temperaturen binnenzijde [˚C] 

Het grijze vlak geeft aan waar de oppervlaktetemperatuur lager is dan 11,7 ˚C (dauwpuntstemperatuur), 
waardoor mogelijk oppervlaktecondensatie kan optreden bij condities binnentemperatuur = 18˚C, 
buitentemperatuur = 0˚C en f-factor 0,65. Oppervlaktecondensatie ontstaat daar waar het grijze vlak de 
binnenlucht raakt. 
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Detail 3, Aansluiting van binnenblad op begane grondvloer. Ruimte links- en rechtsboven betreft 
de woningen. Ruimte onder de begane grondvloer betreft de onverwarmde bergingen.  

 

Figuur 1: Overzicht materialen binnenzijde [W/mK]  

 

Figuur 2: Berekende temperaturen binnenzijde [˚C] 
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Figuur 3: Berekende temperaturen binnenzijde [˚C] 

Het grijze vlak geeft aan waar de oppervlaktetemperatuur lager is dan 11,7 ˚C (dauwpuntstemperatuur), 
waardoor mogelijk oppervlaktecondensatie kan optreden bij condities binnentemperatuur = 18˚C, 
buitentemperatuur = 0˚C en f-factor 0,65. Oppervlaktecondensatie ontstaat daar waar het grijze vlak de 
binnenlucht raakt. 

 



 

35/40 — SLM013726 — Nieuwbouw appartementen Klimmen — SLM013726.RAP001.LK, versie 1.0 — 17 december 2020 

 

Bijlage 3 
Berekening energieprestatie 

  



Aanvraag omgevingsvergunning

7-12-2020 - SLM013726 appartementen Klimmen - 16-12-2020
Omgevingsvergunning 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving SLM013726 appartementen Klimmen - 16-12-2020

variant Omgevingsvergunning

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Klimmen

eigendom Onbekend

bouwjaar 2021

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype appartementengebouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 21

totaal aantal woningen in het project 21

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 17-12-2020

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden

verwarmde zone Appartementen Klimmen traditioneel, gemengd zwaar 1.431,00 20

verwarmde zone Huismeester/Woonkamer/Verkeersruimte traditioneel, gemengd zwaar 378,34 1

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 42,30 m

breedte van het gebouw 23,80 m

hoogte van het gebouw 9,50 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Appartementen Klimmen gehele gebouw standaard geveltype 0,42 (forfaitair)

Huismeester/Woonkamer/Verkeersruimte gehele gebouw standaard geveltype 0,42 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.
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Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Appartementen Klimmen

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Vloer boven berging - vloer op/boven mv; boven onverw. kelder - 436,5 m² - 90°
Vloer boven berging 436,54 4,50
 
Zuidgevel - buitenlucht, Z - 336,3 m² - 90°
Gevel 178,59 4,50 minimale belem.

Merk A (8 stuks) 21,12 1,40 0,60 nee minimale belem.

Merk B (12 stuks) 60,48 1,40 0,60 nee minimale belem.

Pui A (5 stuks) 39,35 1,40 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Pui A (3 stuks) 23,61 1,40 0,60 nee minimale belem.

Pui B (1 stuks) 13,19 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Westgevel - buitenlucht, W - 141,5 m² - 90°
Gevel 141,53 4,50 minimale belem.
 
Noordgevel - buitenlucht, N - 307,3 m² - 90°
Gevel 164,85 4,50 minimale belem.

Merk A (11 stuks) 29,04 1,40 0,60 nee minimale belem.

Merk B (10 stuks) 50,40 1,40 0,60 nee minimale belem.

Pui A (5 stuks) 39,35 1,40 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Pui A (3 stuks) 23,61 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Oostgevel - buitenlucht, O - 168,6 m² - 90°
Gevel 115,73 4,50 minimale belem.

Merk B (6 stuks) 30,24 1,40 0,60 nee minimale belem.

Pui C (2 stuks) 15,06 1,40 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Pui C (1 stuks) 7,53 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, HOR, dak - 505,4 m² - 0°
Dak 505,43 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Vloer boven berging - vloer op/boven mv; boven onverw. kelder

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 137,20 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,48 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 3,00 m

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,25 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,25 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,52 m

Transmissiegegevens rekenzone Huismeester/Woonkamer/Verkeersruimte

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Vloer op grond - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 29,0 m²
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Transmissiegegevens rekenzone Huismeester/Woonkamer/Verkeersruimte

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Vloer op grond 28,97 3,50

Gevel aan grond 8,60 3,50
 
Vloer boven berging - vloer op/boven mv; boven onverw. kelder - 142,2 m² - 90°
Vloer boven berging 142,15 4,50
 
Wand grenzend aan berging kelder - sterk geventileerd, wand - 59,2 m²

Vloer op grond 59,17 3,50
 
Wand grenzend aan berging BG - sterk geventileerd, wand - 45,7 m²

Gevel 32,70 4,50

Deur intern (2 stuks) 8,16 1,65 0,60 nee

Raam intern (1 stuks) 4,80 1,65 0,60 nee
 
Zuidgevel - buitenlucht, Z - 16,4 m² - 90°
Gevel 16,41 4,50 minimale belem.
 
Westgevel - buitenlucht, W - 66,9 m² - 90°
Gevel 56,37 4,50 minimale belem.

Merk A (3 stuks) 7,92 1,40 0,60 nee minimale belem.

Deur 2 (1 stuks) 2,64 1,65 0,00 nee minimale belem.
 
Noordgevel - buitenlucht, N - 48,3 m² - 90°
Gevel 22,90 4,50 minimale belem.

Merk B (1 stuks) 5,04 1,40 0,60 nee minimale belem.

Entree A (1 stuks) 16,11 1,40 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Deur 1 (1 stuks) 4,29 1,40 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0
 
Oostgevel - buitenlucht, O - 43,6 m² - 90°
Gevel 35,69 4,50 minimale belem.

Entree B (1 stuks) 7,87 1,40 0,60 nee minimale belem.
 
Dak - buitenlucht, HOR, dak - 111,8 m² - 0°
Dak 111,82 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Vloer op grond - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv) 3,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 2,77 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m

Vloer boven berging - vloer op/boven mv; boven onverw. kelder

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 137,20 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,48 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 3,00 m

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,25 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,25 m²K/W
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grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,52 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater app.

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - warmtepomp Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 4 kW SUZ-
SWM40 + E(H/R)ST20D (200 liter boiler)

ontwerpaanvoertemperatuur 35 < θsup ≤ 40°

energiefractie warmtepomp 1,000

aantal warmtepompen 20

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 1.016 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 109.559 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 5.478 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 8.348 MJ

opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen) 4,600

opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen) 1,600

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 20

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 6-8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht > 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,790

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee
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Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Appartementen Klimmen

Verwarmingsystemen

verwarming huis/woon/verkeers.

Opwekking

type opwekker lokale en centrale elektrische verwarming

aantal opwekkers 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 273 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 70.239 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 73.936 MJ

opwekkingsrendement - elektrische verwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

radiator- en/of convectorverwarming buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W > 50 ° 0,95

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Huismeester/Woonkamer/Verkeersruimte

Warmtapwatersystemen
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tapwater huis/woon

Opwekking

type opwekker elektrische opwekker

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5, 6)

toestel elektroboiler (75%)

aantal toestellen 1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 6.598 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - elektr. boiler (ηW;gen) 0,750

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 0-2 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 1,000

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant Zehnder ComfoAir E400

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken warmteterugwinning

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 3,9 m

rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,97

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 800,00 W (21 units)
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reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 291,200 W

Aangesloten rekenzones

Appartementen Klimmen

Huismeester/Woonkamer/Verkeersruimte

Koeling

koeling 1

Kenmerken opwekker

type opwekker compressiekoelmachine - elektrisch (incl. splitsystemen)

specificaties HT-afgiftesysteem

koudebehoefte koelsysteem (QC;nd) 58.677 MJ

opwekkingsrendement (ηC;gen) 4,000

Kenmerken koelsysteem

koeltransport water en lucht

distributierendement (ηC;dis) 1,00

Hulpenergie koeling

koude direct afgegeven aan binnenlucht of LBK nee

pompmotoren in gekoeld water circuits automatische toerenregeling ja

koudeopwekker met toerenregeling (ventilatoren en pompen) ja

koudeopwekker opwekkingsrendement inclusief standby hulpenergie nee

koudeopwekker tevens gebruikt voor verwarming ja

koudeopwekker koeltoren of verdampingscondensor nee

koudeopwekker droge koeler nee

Aangesloten rekenzones

Appartementen Klimmen

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 310 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 109 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 250.248 MJ
 

  hulpenergie
  

24.182 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 289.643 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 37.553 MJ
 

  hulpenergie
  

6.594 MJ
 

zomercomfort ESC;P 387 MJ
 

ventilatoren EV;P 23.509 MJ
 

verlichting EL;P 83.374 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 296.098 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 1.809,34 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 2.455,99 m²
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

77.636 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

50.719 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

32.129 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

96.226 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 25.704 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 232 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 419.392 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 421.808 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,398 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
 

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Bijlage 4 
Berekening milieuprestatie 

 



MPGcalc 1.2

Algemene gegevens

Projectnaam: Nieuwbouw appartementen Klimmen

Plaatsnaam: Maastricht

Variant: Appartementen gebouw

Status berekening: Aanvraag omgevingsvergunning

Versie productendatabase/NMD: 2.3

Gebouw

Appartementen gebouw

Categorie: woning nieuw; levensduur 75 jaar

Bruto vloeroppervlak: 2.146 m²

Fundering

1%

Gevels

23%

Binnenwanden

5%

Vloeren

39%

Daken

4%

Installaties

23%

Inrichting

4%

Resultaten

Schaduwprijs: € 109.482 / 2.... = 51,01 €/m² BVO

Emissies: € 108.641 / 2.... = 50,62 €/m² BVO

Uitputting: € 841 / 2.146 =  0,39 €/m² BVO

Schaduwkosten

Schaduwkosten

Bouwdeel per jaar per m² BVO

Fundering € 0,--

Gevels € 0,16

Binnenwanden € 0,04

Vloeren € 0,26

Daken € 0,03

Installaties € 0,16

Inrichting € 0,03

Totaal € 0,68

Milieu-effecten 

Schaduwkosten Milieu-effecten

Emissies € 108.641,-

Klimaatsverandering € 49.253,- 985.060 kg CO2 eq.

Aantasting ozonlaag € 2,- 0,0680 kg CFC-11 eq.

Humane toxiciteit € 32.531,- 361.451 kg 1.4-DB eq.

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 253,- 8.436 kg 1.4-DB eq.

Mariene aquatische ecotoxiciteit € 3.493,- 34.933.450 kg 1.4-DB eq.

Terrestrische ecotoxiciteit € 404,- 6.739 kg 1.4-DB eq.

Fotochemische oxidantvorming € 1.084,- 542 kg C2H4 eq.

Verzuring € 15.307,- 3.827 kg SO2 eq.

Vermesting € 6.314,- 702 kg PO4 eq.

Uitputting € 841,-

Uitputting abiotische grondstoffen € 2,- 10 kg Sb eq

Uitputting fossiele energiedragers € 839,- 5.246 kg Sb eq

Totaal € 109.482,-

Resultaat Bouwbesluit

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: € 0,68
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

16.01.005 Beton, prefab; AB-FAB [Fundatiebalken] 3,8 m 1000×1000 mm 157,01
11.01.001 Zand [Grondaanvullingen] 2.190,0 m³ 472,33

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

21.01.007 Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB [Spouwmuren, binnenblad] 52,7 m² 100 mm 190,62
21.01.007 Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB [Spouwmuren, binnenblad] 290,7 m² 250 mm 2.626,96
21.01.007 Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB [Spouwmuren, binnenblad] 252,0 m² 270 mm 2.459,06
21.01.00... kalkzandsteen elementen VNK [Spouwmuren, binnenblad] 672,6 m² 100 mm 993,14
21.01.00... kalkzandsteen elementen VNK [Spouwmuren, binnenblad] 252,4 m² 150 mm 559,13
21.01.00... kalkzandsteen elementen VNK [Spouwmuren, binnenblad] 782,8 m² 214 mm 2.473,67
21.01.00... kalkzandsteen elementen VNK [Spouwmuren, binnenblad] 996,6 m² 300 mm 4.414,73
22.01.008 Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG) 

[Systeemwanden, niet dragend]
98,6 m² 92,44

22.01.002 Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG) 
[Systeemwanden, niet dragend]

626,9 m² 649,39

21.01.006 Baksteenmetselwerk; KNB [Spouwmuren, binnenblad] 1.011,5 m² 100 mm 3.457,39
41.04.030 Isover Mupan Ultra XS [Isolatielagen] 744,4 m² 922,15
31.02.015 PVC op staalkern [Buitenkozijnen] 83,1 m² 561,07
31.07.021 HR++ (dubbel) glas; coating /  gasvulling (argon) , 4/ 16/ 4 mm [Buitenbeglazing] 332,4 m² 6.192,87
41.04.008 EPS [Isolatielagen] 65,2 m² 3,5 m²K/W 85,08

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

32.01.001 Staal; verzinkt+gemoffeld [Binnenkozijnen] 223,8 m² 864,20
32.02.003 Spaanplaat; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 217,0 stuk(s) 1.716,96
74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 496,8 stuk(s) 2.771,65
22.01.002 Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG) 

[Systeemwanden, niet dragend]
93,4 m² 96,78

31.04.015 Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer [Buitendeuren] 21,0 stuk(s) 2325×930 mm 327,61
32.01.008 Europees hardhout; gevingerlast /  gelamineerd; duurzame bosbouw 

[Binnenkozijnen]
6,3 m² 114 mm 10,68

31.04.002 Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 [Buitendeuren] 22,0 stuk(s) 106,07
31.04.003 Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen; bekleding:volkern; [Buitendeuren] 1,0 stuk(s) 18,53

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.00... Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/ 37; incl. wapening [Vrijdragende 
Vloeren]

6,0 m² 100 mm 28,28

23.01.00... Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/ 37; incl. wapening [Vrijdragende 
Vloeren]

2.665,5 m² 200 mm 24.724,92

43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 521,5 m² 50 mm 1.160,29
43.01.003 Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG) [Dekvloeren] 1.704,2 m² 90 mm 2.641,90
23.01.004 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Vrijdragende Vloeren]
1,9 m² 283 mm 4,54

23.01.00... Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/ 37,CEMIII; incl.wapening
 [Vrijdragende Vloeren]

731,9 m² 300 mm 4.479,47

23.02.003 Beton, prefab; AB-FAB [Balkon- en galerijvloeren] 120,5 m² 300 mm 1.527,56
23.01.024 Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [Vrijdragende Vloeren] 2.671,6 m² 6.961,08
45.02.005 Kalkstuc, pleisterwerk [Afwerklagen] 19,5 m² 6 mm 16,54
45.01.004 Akoestisch gipskartonplafond, enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG) 

[Verlaagde plafonds]
61,6 m² 123,94

45.02.006 Akoestische cellulose spuitpleister [Afwerklagen] 2,6 m² 16 mm 2,82
45.01.007 Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat met isolatie (NBVG) [Verlaagde 

plafonds]
61,6 m² 42,55

74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 114,7 stuk(s) 639,97
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Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

43.03.007 EPS [Isolatielagen] 659,5 m² 6 m²K/W 1.919,60
47.04.021 DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode) [Plat 

dakbedekkingen]
668,0 m² 639,68

47.04.007 Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld; [Plat dakbedekkingen] 27,4 m² 1 mm 255,76
47.06.006 Natuursteen; tegels [Afwerklagen] 93,0 m² 30 mm 1.570,89
31.11.009 Combinatie PVC/ Lood [Waterkeringen] 375,4 m 50×1,3 mm 276,03
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 168,0 m 70,05

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

61.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 1.809,5 m²gbo 486,93
61.03.002 aarding woningen [Aarding] 1.809,5 m²gbo 737,48
53.01.021 Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 

[Waterleidingen]
1.809,5 21,74

52.03.005 Polybuteen; W-bouw [Binnenrioleringen] 1.809,5 172,04
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 1.809,5 m²gbo 111,95
56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 1.809,5 m²gbo 2.213,83
56.01.002 Polyetheen/ polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 

[Warmtedistributiesystemen]
1.809,5 m²gbo 1.249,40

51.01.007 Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 [Warmteopwekkinginstallaties 
W-bouw]

21,0 stuk(s) 4.155,78

57.02.006 VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel 
[Luchtdistributiesystemen]

1.809,5 m²gbo 1.817,23

61.02.00... PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 
[Elektriciteitsopwekkingsystemen]

68,8 m² 11.726,13

74.01.001 Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir [Toiletten] 24,0 stuk(s) 112,32
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 24,0 stuk(s) 38,40
74.03.002 Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot [Douchevoorzieningen] 20,0 stuk(s) 672,87
73.02.001 Kunstharsgebonden; massief [Aanrechtbladen] 48,0 m 30 mm 638,40
73.01.002 Spaanplaat; kunststoflaag [Keukenkasten] 60,0 m 1.452,39

Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

24.02.001 Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes [Centrale trappen] 3,0 stuk(s) 144,57
66.02.001 Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag [Liftinstallaties] 33,0 stuk(s) 3.878,36
66.01.001 Staal; personenlift; gemoffeld [Liftcabines] 1,0 stuk(s) 131,56
34.01.006 Staal; gepoedercoat; spijlen [Balustrades] 160,0 m 347,58
34.02.007 Staal gecoat, rond 60 mm [Leuningen] 30,0 m 67,78
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Bijlage 5 
Daglichttoetreding 

  



Projectnaam: Nieuwbouw appartementen Klimmen Basisinvoer door: Kraal
Projectnummer: SLM013726 Aanpassing door:
Datum: 14-12-20 Datum:
Onderwerp: Berekening daglichttoetreding conform Bouwbesluit 2012

NEN 2057 versie 1 juni 2011 

Situatie Appartement A.06

Functie GO [m²] % VG van GO
Berekend Eis Toetsing

Woonfunctie 70,9
Totaal verblijfsgebied 42,4 60% 55% voldoet

Verblijfsgebieden (VG) Oppervlakte [m²] Gereduceerd Equivalente daglichttoetreding (Aeq) [m²]
oppervlak [m²] Berekend Eis Toetsing

VG1 52,9 42,4 4,24 4,24 voldoet

Verblijfsruimten (VR) Oppervlakte [m²] Gelegen in VG Equivalente daglichttoetreding (Aeq) [m²]
Berekend Eis Toetsing

VR1: woonkamer 30,4 VG1 1,33 0,50 voldoet
VR2: slaapkamer 1 15,3 VG1 2,01 0,50 voldoet
VR3: slaapkamer 2 6,3 VG1 0,91 0,50 voldoet

Daglichtopeningen
Netto glasoppervlakte van de daglichtopening Belemmeringsfactor Uitw. reductiefactor

VG VR Doorlaat Ad,i LTA CLTA α β ε Cb Abruto Anetto LTA Cu Aeq

[m²] [°] [°] [°] [-] [m²] [m²] [-] [-] [m²]
VG1 VR1: woonkamer Vast deel t.p.v. balkon 1,65 0,60 1 20 69 - 0,32 1 0,53
VG1 VR1: woonkamer Draaiend deel t.p.v. balkon 1,32 0,60 1 20 68 - 0,34 1 0,45
VG1 VR1: woonkamer Deur t.p.v. balkon 1,02 0,60 1 20 68 - 0,34 1 0,35
VG1 VR2: slaapkamer 1 2-delig raam 2,61 0,60 1 20 23 - 0,77 1 2,01
VG1 VR3: slaapkamer 2 1-delig raam 1,39 0,60 1 37 23 - 0,65 1 0,91

Daglicht NEN2057_Appartement.xlsx Printsheet 2.1



Projectnaam: Nieuwbouw appartementen Klimmen Basisinvoer door: Kraal
Projectnummer: SLM013726 Aanpassing door:
Datum: 14-12-20 Datum:
Onderwerp: Berekening daglichttoetreding conform Bouwbesluit 2012

NEN 2057 versie 1 juni 2011 

Situatie Huismeester

Functie GO [m²] % VG van GO
Berekend Eis Toetsing

Woonfunctie 24,4
Totaal verblijfsgebied 22,3 91% 55% voldoet

Verblijfsgebieden (VG) Oppervlakte [m²] Gereduceerd Equivalente daglichttoetreding (Aeq) [m²]
oppervlak [m²] Berekend Eis Toetsing

VG1 22,3 2,59 2,23 voldoet
Verblijfsruimten (VR) Oppervlakte [m²] Gelegen in VG Equivalente daglichttoetreding (Aeq) [m²]

Berekend Eis Toetsing
VR1: Huismeester 22,3 VG1 2,59 0,50 voldoet

Daglichtopeningen
Netto glasoppervlakte van de daglichtopening Belemmeringsfactor Uitw. reductiefactor

VG VR Doorlaat Ad,i LTA CLTA α β ε Cb Abruto Anetto LTA Cu Aeq

[m²] [°] [°] [°] [-] [m²] [m²] [-] [-] [m²]
VG1 VR1: Huismeester 2-delig raam 3,32 0,60 1 20 20 - 0,78 1 2,59

Daglicht NEN2057_Huismeester.xlsx Printsheet 2.1



Projectnaam: Nieuwbouw appartementen Klimmen Basisinvoer door: Kraal
Projectnummer: SLM013726 Aanpassing door:
Datum: 14-12-20 Datum:
Onderwerp: Berekening daglichttoetreding conform Bouwbesluit 2012

NEN 2057 versie 1 juni 2011 

Situatie Gezamenlijke woonkamer

Functie GO [m²] % VG van GO
Berekend Eis Toetsing

Woonfunctie 26,8
Totaal verblijfsgebied 14,9 55% 55% voldoet

Verblijfsgebieden (VG) Oppervlakte [m²] Gereduceerd Equivalente daglichttoetreding (Aeq) [m²]
oppervlak [m²] Berekend Eis Toetsing

VG1 26,8 14,9 1,49 1,49 voldoet
Verblijfsruimten (VR) Oppervlakte [m²] Gelegen in VG Equivalente daglichttoetreding (Aeq) [m²]

Berekend Eis Toetsing
VR1: Huismeester 26,8 VG1 1,49 0,50 voldoet

Daglichtopeningen
Netto glasoppervlakte van de daglichtopening Belemmeringsfactor Uitw. reductiefactor

VG VR Doorlaat Ad,i LTA CLTA α β ε Cb Abruto Anetto LTA Cu Aeq

[m²] [°] [°] [°] [-] [m²] [m²] [-] [-] [m²]
VG1 VR1: Huismeester Raam onder overstek 3,55 0,60 1 23 62 - 0,42 1 1,49

Daglicht NEN2057_Gezamenlijke woonkamer.xlsx Printsheet 2.1
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Bijlage 6 
Spuiventilatie 

 



Projectnaam Nieuwbouw appartementen Klimmen
Projectnummer SLM013726
Onderwerp Spuiventilatie op basis van NEN 1087:2001
Datum 14-12-2020

App A.06 Bouwlaag Oppervlakte Qv vereist Aeff. aantal gevels Qv gerealiseerd Voldoet wel/niet

VG VR Ruimtenaam [m2] [dm3/s] [dm3/s]

VG 1 VR 1 woonkamer 1e 30,4 91,1 1,94 1 194 Voldoet
VR 2 slaapkamer 1 1e 15,3 45,9 3,97 1 397 Voldoet
VR 3 slaapkamer 2 1e 6,3 18,9 1,99 1 199 Voldoet

52,0 311,8 790 Voldoet



 

39/40 — SLM013726 — Nieuwbouw appartementen Klimmen — SLM013726.RAP001.LK, versie 1.0 — 17 december 2020 

 

Bijlage 7 
Beperking van galm 



Projectnaam Appartementen Houtstraat te Klimmen
Projectnummer SLM013726
Berekend door CortA
Datum 10-12-2020
Ruimte Entree incl. trappenhuis - BG
Opmerkingen Volume [m3] 170,9

Berekening nagalmtijd

Meetgegevens

250 500 1000 2000
vloer,tegels 39 [m²] 0,01 0,02 0,02 0,03
wanden, kalkzandsteen/beton 107 [m²] 0,02 0,03 0,04 0,05
liftdeuren 3 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
deuren, hout 0 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
wanden en deuren, glas 50 [m²] 0,04 0,03 0,02 0,02
plafond, hard 39 [m²] 0,01 0,02 0,02 0,03

250 500 1000 2000
vloer,tegels 0,4 0,8 0,8 1,2
wanden, kalkzandsteen/beton 2,1 3,2 4,3 5,4
liftdeuren 0,4 0,3 0,3 0,3
deuren, hout 0,0 0,0 0,0 0,0
wanden en deuren, glas 2,0 1,5 1,0 1,0
plafond, hard 0,4 0,8 0,8 1,2

totaal m² open raam 5,3 6,6 7,2 9,0

RESULTAAT
Nagalmtijd [s] 5,3 4,3 4 3,2

Materiaal Oppervlak absorptiecoëfficiënt

Materiaal m² open raam

0
1
2
3
4
5
6

250 500 1000 2000
nagalmtijd [s]



Projectnaam Appartementen Houtstraat te Klimmen
Projectnummer SLM013726
Berekend door CortA
Datum 10-12-2020
Ruimte Verkeersruimte - BG
Opmerkingen Volume [m3] 168,4

Berekening nagalmtijd

Meetgegevens

250 500 1000 2000
vloer,tegels 65 [m²] 0,01 0,02 0,02 0,03
wanden, kalkzandsteen/beton 133 [m²] 0,02 0,03 0,04 0,05
liftdeur 3 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
wanden en deuren, glas 24 [m²] 0,04 0,03 0,02 0,02
deuren, hout 52 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
plafond, hard 65 [m²] 0,01 0,02 0,02 0,03

250 500 1000 2000
vloer,tegels 0,6 1,3 1,3 1,9
wanden, kalkzandsteen/beton 2,7 4,0 5,3 6,6
liftdeur 0,3 0,3 0,3 0,3
wanden en deuren, glas 1,0 0,7 0,5 0,5
deuren, hout 6,7 5,7 5,7 5,2
plafond, hard 0,6 1,3 1,3 1,9

totaal m² open raam 11,9 13,2 14,3 16,4

RESULTAAT
Nagalmtijd [s] 2,3 2,1 2 1,7

Materiaal Oppervlak absorptiecoëfficiënt

Materiaal m² open raam

0

0,5

1

1,5

2

2,5

250 500 1000 2000
nagalmtijd [s]



Projectnaam Appartementen Houtstraat te Klimmen
Projectnummer SLM013726
Berekend door CortA
Datum 10-12-2020
Ruimte Entree incl. trappenhuis - BG
Opmerkingen Volume [m3] 170,9

Berekening nagalmtijd

Meetgegevens

250 500 1000 2000
vloer,tegels 39 [m²] 0,01 0,02 0,02 0,03
wanden, kalkzandsteen/beton 107 [m²] 0,02 0,03 0,04 0,05
liftdeuren 3 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
deuren, hout 0 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
wanden en deuren, glas 50 [m²] 0,04 0,03 0,02 0,02
Ecophon Focus Ds 20mm, a.o.p. 200mm 13 [m²] 0,77 0,77 0,77 0,90
Heradesign micro 25mm + akoestische vulling 27 [m²] 0,68 0,59 0,41 0,45

250 500 1000 2000
vloer,tegels 0,4 0,8 0,8 1,2
wanden, kalkzandsteen/beton 2,1 3,2 4,3 5,4
liftdeuren 0,4 0,3 0,3 0,3
deuren, hout 0,0 0,0 0,0 0,0
wanden en deuren, glas 2,0 1,5 1,0 1,0
Ecophon Focus Ds 20mm, a.o.p. 200mm 9,6 9,6 9,6 11,3
Heradesign micro 25mm + akoestische vulling 18,2 15,7 10,9 12,1

totaal m² open raam 32,7 31,1 26,9 31,2

RESULTAAT
Nagalmtijd [s] 0,9 0,9 1,1 0,9

Materiaal Oppervlak absorptiecoëfficiënt

Materiaal m² open raam

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

250 500 1000 2000
nagalmtijd [s]



Projectnaam Appartementen Houtstraat te Klimmen
Projectnummer SLM013726
Berekend door CortA
Datum 10-12-2020
Ruimte Verkeersruimte - BG
Opmerkingen Volume [m3] 168,4

Berekening nagalmtijd

Meetgegevens

250 500 1000 2000
vloer,tegels 65 [m²] 0,01 0,02 0,02 0,03
wanden, kalkzandsteen/beton 133 [m²] 0,02 0,03 0,04 0,05
liftdeur 3 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
wanden en deuren, glas 24 [m²] 0,04 0,03 0,02 0,02
deuren, hout 52 [m²] 0,13 0,11 0,11 0,10
Heradesign micro 25mm + akoestische vulling 65 [m²] 0,68 0,59 0,41 0,45

250 500 1000 2000
vloer,tegels 0,6 1,3 1,3 1,9
wanden, kalkzandsteen/beton 2,7 4,0 5,3 6,6
liftdeur 0,3 0,3 0,3 0,3
wanden en deuren, glas 1,0 0,7 0,5 0,5
deuren, hout 6,7 5,7 5,7 5,2
Heradesign micro 25mm + akoestische vulling 43,7 37,9 26,2 29,1

totaal m² open raam 55,0 49,8 39,3 43,6

RESULTAAT
Nagalmtijd [s] 0,5 0,6 0,7 0,6

Materiaal Oppervlak absorptiecoëfficiënt

Materiaal m² open raam

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

250 500 1000 2000
nagalmtijd [s]
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Bijlage 8 
Gevelgeluidwering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020
1pg:

Lievense CSO

project SLM013726, Appartementen Klimmen
Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

04-12-2020

CortA

NPR 5272

gebouw App. 03 (type A)
Rekenmethode

Uitgevoerd door CortA

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 27.4 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 28.8

woonkamer, slaapkamers totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

woonkamer
10.3Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 25.3 dB

V 81.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.4 dB

Lp 26.6 dB 18.7 24.4 18.9 11.8 10.9Lp

37.3 31.6 37.1 44.2 45.1GA

gevel balkon
Su,gevel 10.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 25.3 dB

GA,gevel 29.4 dB 37.3 31.6 37.1 44.2 45.1

Lp,gevel 26.6 18.7 24.4 18.9 11.8 10.9

GA,g

Lp,gdB

29.4

26.6
Gi,g 23.3 21.6 30.1 40.2 39.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs -1.0 -1.0 -1.0-1.0 -1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 2.4 m

H 2.3 m

D 10.0 m

balkon half inspringend (1)

52.3wand 2.79 mw46d wand 48.2 46.5 36.0 42.0 47.0 53.0 60.0RAm2 0Gevel met houten binnenspwblad

44.9kozijn 1.66 ko37b kozijn 40.7 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 0Kozijn, div. materialen, 80-120 mm

29.7glas 5.88 gs28e glas 25.5 28.6 22.5 20.6 29.4 41.2 39.2RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

45.2kierterm 10.33 kt45a kierterm 41.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

slaapkamer 1
11.2Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 28.9 dB

V 40.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.7 dB

Lp 26.3 dB 18.4 24.0 18.7 12.2 11.1Lp

37.6 32.0 37.3 43.8 44.9GA



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020
2pg:

Lievense CSO

gevel balkon
Su,gevel 1.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 56.0 dB

GA,gevel 56.8 dB 60.6 61.6 64.6 68.6 75.6

Lp,gevel -0.8 -4.6 -5.6 -8.6 -12.6 -19.6

GA,g

Lp,gdB

56.8

-0.8
Gi,g 46.6 51.6 57.6 64.6 69.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs -1.0 -1.0 -1.0-1.0 -1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 2.4 m

H 2.3 m

D 10.0 m

balkon half inspringend (1)

56.8wand 1.50 mw51c wand 56.0 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 0Steen. spouwmuur 400 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

gevel
Su,gevel 9.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.9 dB

GA,gevel 29.7 dB 37.6 32.0 37.3 43.8 44.9

Lp,gevel 26.3 18.4 24.0 18.7 12.2 11.1

GA,g

Lp,gdB

29.7

26.3
Gi,g 23.6 22 30.3 39.8 38.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

52.7wand 4.88 mw51c wand 51.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 0Steen. spouwmuur 400 kg/m2

43.4kozijn 1.47 ko37b kozijn 42.6 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 0Kozijn, div. materialen, 80-120 mm

30.2glas 3.37 gs28e glas 29.3 28.6 22.5 20.6 29.4 41.2 39.2RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

43.5kierterm 9.72 kt45a kierterm 42.6 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

slaapkamer 2
7.3Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 28.8 dB

V 16.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.8 dB

Lp 27.2 dB 19.4 24.9 19.7 13.4 12.2Lp

36.6 31.1 36.3 42.6 43.8GA

gevel balkon
Su,gevel 1.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 53.0 dB

GA,gevel 53.0 dB 56.7 57.7 60.7 64.7 71.7

Lp,gevel 3.0 -0.7 -1.7 -4.7 -8.7 -15.7

GA,g

Lp,gdB

53.0

3.0
Gi,g 42.7 47.7 53.7 60.7 65.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs -1.0 -1.0 -1.0-1.0 -1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 2.4 m

H 2.3 m

D 10.0 m

balkon half inspringend (1)

53.0wand 1.50 mw51c wand 53.0 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 0Steen. spouwmuur 400 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020
3pg:

Lievense CSO

gevel
Su,gevel 5.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.8 dB

GA,gevel 28.8 dB 36.6 31.1 36.3 42.7 43.8

Lp,gevel 27.2 19.4 24.9 19.7 13.3 12.2

GA,g

Lp,gdB

28.8

27.2
Gi,g 22.6 21.1 29.3 38.7 37.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

50.6wand 3.27 mw51c wand 50.6 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 0Steen. spouwmuur 400 kg/m2

42.1kozijn 0.82 ko37b kozijn 42.1 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 0Kozijn, div. materialen, 80-120 mm

29.3glas 1.70 gs28e glas 29.3 28.6 22.5 20.6 29.4 41.2 39.2RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

41.9kierterm 5.79 kt45a kierterm 41.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020
4pg:

Lievense CSO

project SLM013726, Appartementen Klimmen
Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

04-12-2020

CortA

NPR 5272

gebouw App. 16 (type D)
Rekenmethode

Uitgevoerd door CortA

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 27.7 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.4

woonkamer, slaapkamer totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

woonkamer
16.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 27.7 dB

V 63.9 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.8 dB

Lp 27.2 dB 19.3 25.0 19.5 12.2 11.4Lp

36.7 31.0 36.5 43.8 44.6GA

gevel balkon
Su,gevel 16.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.7 dB

GA,gevel 28.8 dB 36.7 31.0 36.5 43.8 44.6

Lp,gevel 27.2 19.3 25.0 19.5 12.2 11.4

GA,g

Lp,gdB

28.8

27.2
Gi,g 22.7 21 29.5 39.8 38.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 2.0 2.0 2.02.0 2.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 3.1 m

H 8.3 m

D 10.0 m

balkon geheel inspringend

56.7wand 1.59 mw46d wand 55.6 46.5 36.0 42.0 47.0 53.0 60.0RAm2 0Gevel met houten binnenspwblad

44.9kozijn 2.60 ko37b kozijn 43.8 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 0Kozijn, div. materialen, 80-120 mm

29.1glas 10.70 gs28e glas 27.9 28.6 22.5 20.6 29.4 41.2 39.2RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

54.5wand 1.50 mw44e* wand 53.4 44.0 35.0 40.0 43.0 48.0 53.0RAm2 0Steenachtige wand 200 kg/m2

45.1kierterm 16.39 kt45a kierterm 44.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

GA;k 30.7 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.9

slaapkamer 1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

slaapkamer 1
16.9Su,ruimte m2 



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020
5pg:

Lievense CSO

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 29.7 dB

V 40.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.7 dB

Lp 26.3 dB 18.5 24.0 18.7 12.2 11.1Lp

37.5 32.0 37.3 43.8 44.9GA

gevel balkon
Su,gevel 7.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 51.5 dB

GA,gevel 51.5 dB 55.1 56.6 59.1 62.6 70.6

Lp,gevel 4.5 0.9 -0.6 -3.1 -6.6 -14.6

GA,g

Lp,gdB

51.5

4.5
Gi,g 41.1 46.6 52.1 58.6 64.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 2.0 2.0 2.02.0 2.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

>= 0.9absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 3.1 m

H 8.3 m

D 10.0 m

balkon geheel inspringend

54.0wand 5.70 mw51c wand 54.0 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 0Steen. spouwmuur 400 kg/m2

55.0wand 1.51 mw46d wand 55.0 46.5 36.0 42.0 47.0 53.0 60.0RAm2 0Gevel met houten binnenspwblad

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

gevel
Su,gevel 9.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.7 dB

GA,gevel 29.7 dB 37.6 32.0 37.3 43.8 44.9

Lp,gevel 26.3 18.4 24.0 18.7 12.2 11.1

GA,g

Lp,gdB

29.7

26.3
Gi,g 23.6 22 30.3 39.8 38.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

52.7wand 4.88 mw51c wand 52.7 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 0Steen. spouwmuur 400 kg/m2

43.4kozijn 1.47 ko37b kozijn 43.4 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 0Kozijn, div. materialen, 80-120 mm

30.2glas 3.37 gs28e glas 30.2 28.6 22.5 20.6 29.4 41.2 39.2RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

43.5kierterm 9.72 kt45a kierterm 43.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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