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201909-BO-FLUTTERT-BBouwaanvraag herbouw  pluimveestallen

Bedrijfsontwikkeling Grondhu enweg 14-14a te Bentelo

Pluimveebedrijf Bentelo B.V.
Grondhu enweg 14
7497NE BENTELO

Grondhu enweg 14-14a te Bentelo
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betonvloer Rc = 0,5 m2.K/W betonvloer Rc = 0,5 m2.K/W betonvloer Rc = 0,5 m2.K/W

belas ngen zonnepanelen, oplierbare plateaus, voerlijnen en drinklijnen belas ngen zonnepanelen, oplierbare plateaus, voerlijnen en drinklijnen belas ngen zonnepanelen, oplierbare plateaus, voerlijnen en drinklijnen
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te realiseren pluimveestallen
(daken geschikt voor zonnepanelen)

voorgevel

type 205, grijs gecoat

afgeschuinde kantgording
75x225 mm

geisoleerd dakpaneel GL 43/83
kleur, antraciet

zetwerk om kantgording
donker groen

afm. vlgs berekening constructeur

thermisch verzinkt

inlaatventiel
aantal en type n.n.b.

knikspant HEA profiel
volgens berekening constructeur
houten gordingen volgens berekening
sandwich dakplaten 150-30 mm kleur antraciet/ grijs

aluminium bakgoot
aan randgording

aluminium golfplafond platen

vertikaal sandwichbeplating

prefab betonpaneel d=200
HEA profiel volgens constructeur

betonvloer op zand
wapening volgens berekening
afwerking, afschot naar spoelput
e.e.a. in overleg met opdrachtgever

betonpoer op zand
wapening volgens berekening
ankerbouten instorten
betonelementen ondersabelen

aluminium golfplafond platen

spant IPE profiel
volgens berekening constructeur
houten gordingen volgens berekening
sandwich dakplaten 150-30 mm kleur antraciet/ grijs
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Voorgevel

Rechterzijgevel

Linkerzijgevel

Legenda
gevels: betonelementen, kleur grijs, naturel

gevelbekleding: sandwichbepla ng kleur zwart

gelamineerde houten spanten: houtkleur

windveren/dekstukken: gezet plaatstaal kleur zwart

loopdeuren en overheaddeuren: sandwichpanelen/ kunststof  met RVS/
aluminium omranding, kleur antraciet

dakbedekking: sandwich dakplaten, kleur antraciet/ grijs

winddrukkap luch nlaat zijkant: sandwichplaat kleur antraciet

Brandweer renvooi
Ontvluchten

Alle deuren van de stal en reeds aanwezige bebouwing kunnen
van binnenuit zonder gebruikmaking van losse voorwerpen,
zoals sleutels e.d. ten alle jd geopend worden.

Brandveiligheidsinstalla es

  Sproeischuimblusser
    - plaats en aantal i.o.m. plaatselijke brandweer.

Algemeen

Brandcompar ment = subbrandcompar ment
Beze ng minder dan 1 persoon per 30 m2
Gebruiksfunc e: lichte industrie

VLUCHTROUTE AANDUIDINGEN

Het betreffende voorschri  (ar kel 6.24 van het Bouwbesluit 2012) wordt
voor lichte industriefunc es niet aangewezen. Vluchtroute aanduiding is
niet noodzakelijk.

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK

BINNENOPPERVLAK:
Een zijde van een construc edeel die grenst aan de binnenlucht voldoet tenminste
aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

BUITENOPPERVLAK:
Een zijde van een construc edeel die grenst aan de buitenlucht voldoet tenminste
aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
deze eis is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

BELOOPBAAR VLAK:
Voor de bovenzijde van een personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan
die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1 fl en brandklasse D fl, beide
bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

VRIJGESTELD:
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de construc edelen van elke
afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde rookklasse en brandklasse
geldt, is die eis niet van toepassing.

DAKOPPERVLAK:
De bovenzijde van een dak van een gebouw is, bepaald volgens NEN 6063, niet
brandgevaarlijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer
hee  die hoger ligt dan 5 m boven meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het
dak tenminste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het
bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een
perceel die niet bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of
opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt
die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.

Achtergevel

Doorsnede A-A

Situa e
Schaal 1 : 1000
Sec e :L
Kad. Gemeente : Ambt-Delden
Kad. Nummer: 186, 447 & 448
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Details

Blusvoorzieningen:

  geboorde waterput (bluswatervoorziening / zie situa e)

  opstelplaats brandweer


