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vrije fietsplaatsen

hoog-laag rekken type Calabria

etage rekken type  Velo-Up

buggy

beheerdersruimte

res. ruimte voor etv. lockers

stadsplattegrond

postermuur

zelfreparatie ruimte

technische ruimte

plafond lager dan 2m

verwachte looproute

check-point
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1 halfsteens muur tussen kolommen, 
eerste deel blijft staan

2 halfsteens muur tussen kolommen
3 halfsteens muur om kluisjes
4 halfsteens muur inkorten
5 halfsteens muur 

8 houten kozijn met beglazing en deur en 
balie

9 keukenblok te verwijderen incl 
wandtegelwerk 

10 halfsteens muurtje met raamkozijn
11 houten kozijn met beglazing en deur
12 borstwering heelsteens en 

bovenliggend kozijn met raam
13 vloertegels verwijderen incl lijm

4

31
2 8

10

11

12

1600

9

te verwijderen muur, kozijn deur

13

5
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1 Randen aanhelen, herstellen met 2 componenten   
betonreparatiemortel.

2 Randen aanhelen, herstellen met 2 componenten   
betonreparatiemortel.
Bestaande roosters vervangen 
of bestaande roosters opnieuw thermisch verzinken.

2

1

2

DO v7.3
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detail B

16
25

1

2

1 Stalen kokerprofiel voor het opvangen en 
vergrendelen van het afsluithek. 

2 Hoekprofiel voor het afsluiten van het hekwerk.
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1150+

data

1 Opbouw wanden: kozijnen van meranti met HR++ 
beglazing.

2 Opbouw entreedeur meranti met HR++ beglazing 
Entreedeur afsluitbaar. Deur laten kieren aan de 
onderzijde (20-30 mm) ivm ventilatie.

3 Eerste 900 mm van de ramen aan de binnenzijde 
beplakken met bedrukte folie. Opdruk nog nader te 
bepalen.

4 Ventilatie rooster.
5 bureaublad 40 mm multiplex met HPL toplaag kleur 

nr 90.02.01
6 plint / afwerking zijkant vloer gerecyclede kunststof 

kleur antraciet.
7 Stalen kokerprofiel voor het opvangen en 

vergrendelen van het afsluithek. 
8 Celleband aanbrengen tussen kozijn en bestaande 

wand t.b.v. tocht.
9 Kitnaad aanbrengen tussen plint en bestaande vloer.

 Vloer opbouw :
10 dekvloer beton gevlinderd
11 elektrische vloerverwarming
12 bewapening / betonijzer 
13 Lewisplaten
14 balken frame hoh 600 mm van gerecyclede 

kunststof balken 
15 roofmate
16 bestaande vloer

5

A

A

B B

2

16
25

4055

1

900

14
16

3794

7

8 8

4

6

21

3

ventilatie ruimte 20mm

10
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13
6

100

3

1

7
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16
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15 14
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1

6
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1 Borstelgoot, levering derden na oplevering. 
2 Fietstransportband, levering derden na oplevering.

1

2

Bovenaan de trap tegen de wand een
Noodstop schakelaar, met beschermde

kraag en slagvast. IP65 of beter.
Aanbrengen op 1 meter hoogte t.o.v.

vloer.

Groene lijnen zijn indicatief,
cad informatie ontbreekt.

Onderaan de trap tegen de wand een
Noodstop schakelaar, met beschermde

kraag en slagvast. IP65 of beter.
Aanbrengen op 1 meter hoogte t.o.v. vloer.

Kabeldoos vooraansluiting
fietsstransportband, weerbestendig en

slagvast, - Industrie Kwaliteit.
IP65 of beter.
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DO v7.3

1 bestaande wand
2 nieuw te plaatsen wand metalstud met 

watervaste  gipsplaten 2x12 mm
3 dubbele deur, watervast multiplexhout 

40 mm, hoogte deur tot onderkant bestaande 
leidingen

Binnenzijde wanden bekleden met 
geluidsisolerende tandenschuim.
Naden en schoefgaten nieuwe wanden afsmeren/ 
verfklaar opleveren. 

1

3

2

10
00

bestaande wand

nieuwe wand watervaste gipsplaten 2x12mm 

op metalstud 

geluidsisolatie / tandenschuim  40 mm

1 nieuwe achterwand keuken met 
constructie hout voor bevst. bovenkasten

2 nieuwe wand met afsluitbare deur, deur 
30 mm boven vloer ivm ventilatie en 
voorzien van een dranger

3 nieuw te plaatsen keukenblok 
volgens tek. 47

4 bestaande deur draairichting  omzetten

Nieuwe wanden schroefgaten en naden 
afsmeren/schilder klaar opleveren.

1
3

2

4

2

1 Nieuwe kozijnen en deuren aanbrengen 
met hardstenen dorpel voor toiletgroep

2 Nieuwe deur en kozijn aanbrengen, deur 
voorzien van glasstrook (gehard glas)

Kozijnen zijn van massief hout 
duurzaamheidsklasse 2 of beter

Nieuwe deur van watervast multiplex 40 
mm afgewerkt met een HPL kleur U306 
EGGER rood

1

1



1

1 Diamond Board glasvezelversterkt gipsplaat 12,5 mm
2 Metal Stud profiel 70 of 75
3 Plint pvc antraciet  9x70
4 Kunststof / rubber strip ~ 15 mm dikt
5 Bekleding glasvezelversterkt polyester afgewerkt met 

een topcoating
6 Bestaande betonvloer

2

2

3

4

6

15

Metal Stud en Gipsplaten ≥15 mm van de 
vloer ivm kans op  plasvorming op de vloer

Godfried de Graaff A3 mm
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1
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2

5

4

6

15

Metal Stud en Gipsplaten ≥15 mm van de 
vloer ivm kans op  plasvorming op de vloer
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1 Alle kollommen, ook die deels in een muurvlek zijn 
opgenomen kl. RAL XXXX????

2 Bestaande kozijnen, deurposten en deuren  
worden NIET geschilderd, alleen schoon.

3 Nieuwe deuren en kozijnen schilderen in 
kl. RAL 7022

4 Alle kolommen, ook die in de wanden zijn 
opgenomen, schilderen in kl. RAL XXXX 

5 Wanden schilderen in kl. RAL 9003 of 2004 

Beschadigen in de wanden bijwerken.
Voor opbouw van het verfsysteem zie 
werkomschrijving punt 46.

wand schilderen in RAL 2004 
(oranje)

alleen
schoonmaken

wand schilderen in RAL 2004 (oranje)

wand schilderen in RAL 9003 (wit)
XXXX

XXXX

XXXX

wand schilderen in RAL 9003 (wit)

wand schilderen in RAL
9003 (wit)

wand schilderen in 
RAL 9003 (wit)

wand schilderen in RAL 
2004 (oranje)

wand schilderen in RAL 9003 (wit)

wand schilderen in RAL
9003 (wit)

3

3

3

3

3

3

3

3

wand schilderen in kl nr 
F2.10.70  (licht grijs bruin)
wand schilderen in RAL 
9003 (wit)

alleen
schoonmaken

3
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Plafond schilderen RAL nr 9003

Plafond lage deel schilderen in kl. RAL 2004 
(oranje)

Vloer vlakken onder fietsenrekken schilderen in 
RAL nr 7022 (warm grijs)

Rest van de vloer, buiten de vlakken onder de 
fietsenrekken, schilderen in RAL nr 7044

Beschadigen in vloer en plafond bijwerken
Voor opbouw van het verfsysteem zie 
werkomschrijving punt 46.

Vloeren afwerken met een 2 componenten 
Epoxy vloercoating in kleur met 2 tot 4 % 
antislipkorrels zie werkomschrijving punt 46.

plafond schilderen in RAL 
nr. 9003 (wit)

plafond laag deel schilderen
in kl. RAL 2004 (oranje)

vloervlak schilderen in Ral nr. 
7022 (warm grijs)

vloervlak schilderen in Ral nr. 
7022 (warm grijs)
vloervlak schilderen in Ral nr. 
7022 (warm grijs)

vloervlak schilderen in Ral nr. 
7022 (warm grijs)

vloervlak schilderen in 
Ral nr. 7022 (warm grijs)

vloervlak schilderen in
Ral nr. 7022 (warm grijs)

vloer schilderen in RAL
nr. 7044 (licht grijs)

plafond schilderen in RAL
nr. 9003 (wit)

zinken plafond voorportaal 
NIET schilderenvloer buiten afsluiting

NIET schilderen

vloer schilderen in RAL
nr. 7044 (licht grijs)

vloer schilderen in RAL
nr. 7044 (licht grijs)

vloer schilderen tot hier
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L a

a

rm

1150+

1600+

400+

1 keuken Bruynzeel Atlas
2 nieuwe te plaatsen wand, extra constructie hout 

inbrengen ivm ophanging bovenkasten
3 nieuw te plaatsen glazenwand met deur
4 deur 30 mm laten kieren vanaf de grond
5 draairichting bestaande deur omdraaien

1

A

A

600 835

1440

13
74 2

4

5

3

data

dubbele wandcontactdoos met randaarde 

enkele wandcontactdoos met randaarde 

schakelaar

bewegingssensor schakelaar

thermische brandmelder met 230v voeding

aansluitpunt data

kabelgoot bestaand

rm

close in
boiler

lichtarmatuur

koelkast

64

8

9 10

3

11

4

7

600600~130

1 keuken Bruynzeel Atlas
2 ventilatie luchtafvoer
3 kunststof blad Flash Black met geïntegreerde spoelbak
4 keukenmengkraan Grohe Costa L
5 open bovenkast
6 bovenkast
7 onder verlichting
8 achterwand Flash Black
9 gootsteen kast met close in boiler
10 onderkast met geintegreerde koelkast 
11 ventilatierooster

1

~44

17
0

32
70

1
70

1250

16
00

11
50

150

46
7

2

bestaande wand

nieuwe wand watervaste gipsplaten 2x12mm 

op metalstud 

geluidsisolatie / tandenschuim  40 mm

L

L LED downlight opbouw

LED spot

LED lichtstrip opbouw

DO v7.3



1 leidingwerk in de wand aanpassen op urinior
2 leidingwerk voor nieuw te plaatsen wastafel aanpassen en in 

de wand wegwerken, wand afsmeren/behangklaar afwerken
3 bestaande leidingwerk aanpassen op nieuwe keuken

2

1

3
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18078591504852

+ 2280 plafondhoogte 
43

1

6

1 Bestaande wanden en kozijnen
verwijderen.

2 Bestaande kozijn en deur verwijderen. 
Ontstane opening dichtzetten met watervaste 
gipsplaten 2x12mm op metalstud.

3 Bestaande kozijn handhaven en deur nieuwe 
deur inhangen. 

4 Nieuwe kozijn en deur aanbrengen met 
hardstenen dorpel.

6 Nieuwe deur aanbrengen afsluitbaar met 
nooddeuropening aan de binnenzijde.

7 Leidingwerk aanpassen voor urinoir.
8 Leidingwerk aanbrengen voor wastafel

10 Bestaande sanitair, spiegels ed verwijderen. 
11 Wanden en vloeren bekleden met 

glasvezelversterkt polyester afgewerkt met 
een topcoating in RAL kleur 3027 (rood). 
Vloeren voorzien van een extra laag ≤ 3mm 
dik topcoating

12 WC Sphinx 345 wandcloset wit  
Zitting Sphinx 345 standaard top-fix wit 

13 Sphinx 300 Urinoir watervrij wit
14 Wastafels Sphinx 420 fontein 40x23cm 

links wit met zelfsluitende wastafelkraan 
15 Dyson Handdroger, elktra in de wand 

aanbrengen volgens beschr. Dyson.
16 Zeepdispenser wandmontage.
17 Baby verschoningsplateau met kussen
18 Wandspiegel. 

Nieuw aan te brengen kozijnen zijn van massief hout 
duurzaamheidsklasse 2 of beter
Nieuw aan te brengen deuren zijn van watervast 
multiplex 40 mm afgewerkt met een HPL kleur U306 
EGGER, rood.
Bestaande leidingen doorspuiten.
Nieuwe water en elktra leidingen in de wanden 
verwerken, wand afsmeren/behangklaar afwerken.

7 8

11

13
14

500

15
00

14

1

2

4

111111

15

15

16 16

17

1818

1212

4
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845 1490 845

3409

14
50

13
36

schaal 1:50

bestaande wand

nieuwe wand watervaste gipsplaten 2x12mm 

op metalstud 

geluidsisolatie / tandenschuim  40 mm
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1

18078591504852
1 Wanden en vloeren bekleden met 

glasvezelversterkt polyester afgewerkt 
met een topcoating in RAL kleur 3027 (
rood).
Vloeren voorzien van een extra laag 
≤ 3mm dik topcoating

2 WC Sphinx 345 wandcloset wit  
Zitting Sphinx 345 standaard top-fix wit 

3 Bestaande inbouwreservoirs 
hergebruiken

5 Sphinx 300 Urinoir watervrij wit
6 Schaamschot, mee bekleden in polyester
7 Wastafels Sphinx 420 fontein 40x23cm 

links wit met zelfsluitende wastafelkraan 
10 Dyson Handdroger 
11 Zeepdispenser wandmontage
12 Baby verschoningsplateau met kussen
15 Wandspiegel 

Nieuw aan te brengen kozijnen zijn van massief 
hout duurzaamheidsklasse 2 of beter
Nieuw aan te brengen deuren zijn van watervast 
multiplex 40 mm afgewerkt met een HPL kleur 
U306 EGGER, rood.
Bestaande leidingen doorspuiten
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460 625
360 960
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bestaande wand

nieuwe wand watervaste gipsplaten 2x12mm 

op metalstud 

geluidsisolatie / tandenschuim  40 mmschaal 1:50
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Extra brandhaspel
haaks op kolom
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B B

1

1 Nieuwe locatie handbrandmelder
2 Nieuwe locatie brandhaspel
3 Nieuwe loactie bandblusser
4 Nieuwe locatie paneel codeslot

Overtollige in onbruikgeraakte  leidingen 
verwijderen.

2 3

4

keuken

res. ruimte
kluisjes

A A

1
2

3

4
2

500

73
0

1

3

noodverlichting geïntergreed in TL armatuur

vluchtweg aanduidling

brandslaghaspel

schuimblusser

handbrandmelder

sleutelkluis

EHBO-koffer

dome bewakingscamera, 6 stuks

codeslot
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noodverlichting geïntergreed in TL armatuur

vluchtweg aanduidling

brandslaghaspel

schuimblusser

handbrandmelder

sleutelkluis

EHBO-koffer
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1 Ventilatie inblaas wordt buis naar links blazend OF wordt 
verplaatst naar links van de deur

2 Bestaande luchtafvoerkanaal
3 Te verwijderen luchtafvoerkanaal
4 Nieuw aan te brengen deel  luchtafvoerkanaal
5 Niet meer in werking zijnde luchtgordijn, volledig verwijderen
6 Nieuwe beheerdersruimte ventileren dmv roosters

2

2

1

3

4

3

5

6
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data

L

L LED downlight opbouw

LED spot

LED lichtstrip opbouw

dubbele wandcontactdoos met randaarde 

enkele wandcontactdoos met randaarde 

schakelaar

bewegingssensor schakelaar

thermische brandmelder met 230v voeding

aansluitpunt data

kabelgoot bestaand

noodverlichting geïntergreed in TL armatuur

vluchtweg aanduidling

brandslaghaspel

schuimblusser

handbrandmelder

sleutelkluis

EHBO-koffer

rm

L a

a

rm

1150+

1600+

L

L

L

L

400+

L
L

L

L

L

L

L

L

11
50

+

L

da
ta

1

1

3

4

5

1 LED lijnstrip aan de onderkant lage deel 
in kleur groen

2 LED-TL armatuur 
3 LED Buitenverlichting brand ook na 

sluitingstijd stalling.
Opbouwspots direct achter rand 
monteren, zie detail A.

4 extra lichtsterkte bij de entree
5 monitor met camerabeelden in 

beheerdersruimte

2

1400

1400

dome bewakingscamera, 6 stuks

codeslot

maten wandcontact-
dozen keuken zie

tekening '47 keuken'
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A

A

DO v7.3

Zink plafond onder entree

Verlaagde rand zink plafond entreeLED spot direct achter rand verlaagde rand

Elektra leidingwerk tegen rand

Buitengevel

schaal 1:5
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