
Uitbreiding

N

Renvooi

Binnenwand nieuw, metal stud.

Vloerafwerking terrazzo, nieuw.

Vloertegels, bestaand.

Vloertegels nieuw.

Voorzetwand nieuw, metal stud.

30 minuten WBDBO.

30 minuten WBDBO zelfsluitend.

30 minuten WBDBO (alleen glas) zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend.

Gebouwentree.

P+1.234 Vloerpeil aanduiding bestaand.

Bestaande bouwkundige constructie.

(indien dragend zie gegevens constr.)

Gevelmetselwerk nieuw, voor uitvoering

en type zie kleur en materiaalstaat. 

Kalkzandsteen nieuw, indien dragend zie

tekeningen constructeur. 

Natuursteen nieuw, voor uitvoering en

type zie kleur en materiaalstaat. 

Naaldhout nieuw, zie ook kleur en

materiaalstaat. 

Multiplex nieuw, exacte uitvoering,

kwaliteit volgens bestek. 

Gipsvezelplaat nieuw, afwerking

volgens afwerkstaat. 

Isolatie nieuw, type volgens bestek,

Rc waarde als aangegeven. 

Staal nieuw. 

Beton prefab nieuw, zie ook

gegevens constructeur. 

Beton i.h.w.g. nieuw, zie ook

gegevens constructeur. 

Bestaand natuursteen.

Terrazzo nieuw, voor uitvoering en type

zie kleur en materiaalstaat. 

Bestaand metselwerk.

Hardhout nieuw, zie ook kleur en

materiaalstaat. 

* 30 minuten WBDBO. (gevelaanzicht)

*

Nieuwe vloerpeil aanduiding.

Maatvoering zwart, bestaande maatvoering

in het werk door aannemer te controleren. 

Maatvoering rood, maatvoering nieuwe onderde-

len. Indien ± dan is de maat met ± de restmaat. 

brandscheiding 60 minuten brandwerend

brandscheiding 30 minuten brandwerend

Bronvermelding informatie tekening

Fragmenttekeningen zijn leidend over 
overzichtstekeningen.

Peilmaten en hoogtemaatvoering afkomstig van 
originele archieftekeningen Blaauw:
20 - kelderplan, juli 1935
21 - plan beg. grond Vischmarkt, juli 1935
22 - plan 1e verd. Vischm. beg. grond Breestr., juli 1935
23 - plan 2e verd. Vischm. hoofdverd. Breestr., juli 1935
24 - plan 3e verd. Vischmarkt, juli 1935
25 - plan 4e verd. & zolderplan, juli 1935
26 - doorsneden AB & CD, juli 1935
27 - doorsneden EF & GH, juli 1935
28 - doorsneden JK, LM & PQ, juli 1935
29 - achtergevel en doorsnede NO, juli 1935
30 - doorsneden RS, TU, VW & XY, juli 1935
31 - gevel Koornbrugsteeg, juli 1935
32 - gevel Vischmarkt, juli 1935
33 - gevel Breestraat, juli 1935

Tekeningen op onderdelen aangepast volgens originele 
archieftekeningen Blaauw:
- constructie tekeningen,
- interieur tekeningen

Bestaande betonconstructie getekend zonder 
eventueel aanwezige stucwerklaag

Disclamer maatvoering

De maatvoering is overgenomen uit diverse bronnen, 
de stramienen uit DWG tekeningen 2014-10-13. Aan de 
informatie kan geen rechten worden ontleend. Alle 
maten dienen in het werk gecontoleerd te worden.
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Renvooi

Binnenwand nieuw, metal stud.

Vloerafwerking terrazzo, nieuw.

Vloertegels, bestaand.

Vloertegels nieuw.

Voorzetwand nieuw, metal stud.

30 minuten WBDBO.

30 minuten WBDBO zelfsluitend.

30 minuten WBDBO (alleen glas) zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend.

Gebouwentree.

P+1.234 Vloerpeil aanduiding bestaand.

Bestaande bouwkundige constructie.
(indien dragend zie gegevens constr.)

Gevelmetselwerk nieuw, voor uitvoering
en type zie kleur en materiaalstaat. 
Kalkzandsteen nieuw, indien dragend zie
tekeningen constructeur. 

Natuursteen nieuw, voor uitvoering en
type zie kleur en materiaalstaat. 
Naaldhout nieuw, zie ook kleur en
materiaalstaat. 

Multiplex nieuw, exacte uitvoering,
kwaliteit volgens bestek. 
Gipsvezelplaat nieuw, afwerking
volgens afwerkstaat. 

Isolatie nieuw, type volgens bestek,
Rc waarde als aangegeven. 

Staal nieuw. 

Beton prefab nieuw, zie ook
gegevens constructeur. 

Beton i.h.w.g. nieuw, zie ook
gegevens constructeur. 

Bestaand natuursteen.

Terrazzo nieuw, voor uitvoering en type
zie kleur en materiaalstaat. 

Bestaand metselwerk.

Hardhout nieuw, zie ook kleur en
materiaalstaat. 

* 30 minuten WBDBO. (gevelaanzicht)
*

Nieuwe vloerpeil aanduiding.

1200 Maatvoering zwart, bestaande maatvoering
in het werk door aannemer te controleren. 

1200 Maatvoering rood, maatvoering nieuwe onderde-
len. Indien ± dan is de maat met ± de restmaat. 

brandscheiding 60 minuten brandwerend

brandscheiding 30 minuten brandwerend

n.j.11 n.j.11

AZR06-EAZR06-EAZR06-EAZR06-EAZR06-E

n.s.03a

P = 0   b.k. terrazzovloer

J F

P +2.880 b.k. terrazzovloer

n.j.11 n.j.11

installatie verwarming 
via bestaande bank

bank met rooster 
handhaven tijdens de bouw 
beschermen en aanhelen 
waar nodig

terrazzo vloer, tot zijkant 
oorspronkelijk natuursteen 
band doortrekken

betontrap met terrazzo treden en stootborden, volgens detail 
terrazzo volgens kleur- en-materiaalstaat en detail.
Optrede is 180mm, aantrede is 230mm.

I H G D' C' C

350 545 350 2510 350 2510 350 2510 350 2510 350 2510 350 330 300 1905 300 1875 730 5270 300
16 x 230mm

18
0

X X

X X

725 350 2515 350 2510 350 2510 350 2510 350 2510 350 2510 350 2400 300 2605 350 2175 300

X XX XX X X X

X XP + 7.010 o.k. bestaande beton balk

P + 7.310 o.k. bestaande plafond
P + 7.160 o.k. bestaande beton balk

P + 3.780 b.k. bestaande natuursteenvloer

Bovenzijde nieuwe afgewerkte vloeren
gelijk met bovenkant aansluitende

afgewerkte bestaande vloer.

VP + 2.500 b.k. bestaande natuursteenlijst

plafond en verlichting volgens 
tekeningen 259-266_plafonds en 
verlichting, en kleur-en 
materiaalstaat

minimaal 200 mm tussen o.k. bestaand balk
en bovenkant regelwerk nieuw verlaagd plafond

trappenhuis: zie tekening fragment lift UO 052, 
doorsneden 051J en 051K

20
0

hart kozijn gelijk met hart
bestaande balken

zijkant kolom 
aanhelen, nieuwe stuk 
op bestaande 
multiplex, zie detail 

bestaande kolommen, balken, 
plafonds, plinten en wanden  
in het zicht stuc- en met nieuw 
schilderwerk volgens kleur- en 
materiaalstaat

Maatv. best. balken
zonder afwerking.

Maatv. best. balken
zonder afwerking. Maatv. best. kolommen

zonder afwerking.

b.k. kozijn gelijk met o.k. balk
volgens kozijnstaatn detail en 
tekeningen UO 051J en 051K

borstwering (incl. plint, 
aansl. natuusteenvloer, 
kolombekleding)herstellen 
als oorsprokelijke staat

P + 3.780 b.k. bestaande natuursteenvloer

P +2.880 b.k. bestaande natuursteenvloer

terrazzo vloer, tot zijkant 
oorspronkelijk natuursteen
doortrekken

Maatv. treden

nieuwe natuursteen plint, gelijk als 
bestaande aansluitende plint

terrazzo plint,volgens detail en 
kleur-en-materiaalstaat

230

P + 3.230 o.k. bestaande beton balk

VP + 240 

aanhelen,aansluiting tussen 
plafond, balk en borstwering 
onzichtbaar. stuc en 
schilderwerk volgens 
kleur-en-materiaalstaat

±1375

Schaduwvoeg d.m.v. aluminium U profiel in kleur, 
breed 15mm, hoog 15mm, onzichtbaar 
bevestigen, in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.

P + 6.340 o.k. bestaande beton balk

P + 6.590 o.k. bestaande plafond

houten leuning, volgens 
kleur-en-materiaalstaat

94
0

sloop  marmerplaat (niet 
oorspronkelijk alleen de 
benedenliggende plaat van 
kolom) 

15
50

15
±

88
5

benedenliggende deel van marmerplaat 
inkorten

afgewerkte plafond vlak als oorspronkelijke 
afgewerkte balk.

borstwering (incl. plint, 
aansl. natuusteenvloer, 
kolombekleding) als 
naastliggende oorsprokelijke 
borstwering t.p.v. vide

Stucwerk met schaduwvoeg d.m.v. aluminium U 
profiel in kleur, breed 15mm, hoog 15mm, 
onzichtbaar bevestigen, in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.
voor principe zie detail D270 H-1DOORSNEDE 050H.2

stuc wandlijst even hoog als 
oorspronkelijk natuursteen 
wandlijst

vrije hoogte trap minimaal 2100 mm 
voor het maken van de trap inmeten
en afstemmen met architect 

positie voorkant wand boven en 
onder de teslopen hellingbaan in 
het werk te controleren

wand:  voorkant wand gelijk met 
zijkant bestaande afgewerkte 
kolommen op begane grnd.

VP + 950 hoogte gelijk als borstwering as 15

sprong in de wand.
voorkant afgewerkte wand gelijk 
met voorkant bestaande 
afgewerkte naastliggende wand 
(op eerste verdieping) 

Stucwerk met schaduwvoeg d.m.v. aluminium U 
profiel in kleur, breed 15mm, hoog 15mm, 
onzichtbaar bevestigen, in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.
voor principe zie detail D270 H-1

90

oorspronkelijk 
geprofileerde natuursteen 
plint verplaatsen en 
hergebruiken
gelijk als aansluitende plint       

geprofieerde terrazzo 
schaduwvoeg tussen nieuwe en 
bestaande plint 

300

VP + 3.180 b.k. bestaande natuursteenlijst
b.k. stucafwerking gelijk met 
b.k. oorspronkelijk 
kolomafwerking

nieuwe stucwerk, voorkant 
stucwerk is voorkant 
terrazzo plint, volgens 
detail D270 H-1

P + 3.510 o.k. bestaande plafond

±
10

0
15

±
28

70
15

40

stabiliteit volgens opgave contructeurn.j.28ab

b.k. kozijn gelijk met o.k.  bestaande afgewerkte balk 

n.j.12a

b.k. kozijn gelijk met o.k.  bestaande afgewerkte balk 

VP + 2460 

VP + 240 

b.k. kozijn gelijk met o.k.  bestaande afgewerkte balk 

10
0

P = 0

VP+2.132  b.k. wandopening 
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A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

DOORSNEDE 050H.1

n.s.03a

AZR06-E AZR06-EAZR06-E AZR06-E

P + 3.780

P = 0   b.k. terrazzovloer

borstwering, natuursteen, dikte 
en breedte als naastliggende 
oorsprokelijke borstwering t.p.v. 
vide afgewerkte borstwering in 
hetzelfde vlak als 
oorspronkelijke afgewerkte balk

1945 2615 250 2610 250 2610 250 2610 250 2610 250 2630 300 2445 350 2200 300

350 545 350 2510 350 2510 350 2410 450 2410 450 2410 450 2410 450 1850 300 250 450 2405 350 2175 300

bestaande borstwering 
aanhelen.
afwerking op hetzelfde vlak als 
oorspronkelijke afgewerkte balk

VP +950 b.k. bestaande borstwering

P + 3.780 b.k. bestaande natuursteenvloer

VP +240

J FI H G

X X X XX X

balk conform met bestaande 
aansluitende balk exacte 
uitfuring volgens opgave 
constructeur

borstwering, natuursteen, dikte 
en breedte als naastliggende 
oorsprokelijke borstwering t.p.v. 
vide 

plafond en verlichting volgens 
tekeningen 259-266_plafonds en 
verlichting, en kleur-en 
materiaalstaat

minimaal 200 mm tussen o.k. bestaand balk
en bovenkant regelwerk nieuw verlaagd plafond

trappenhuis: zie tekening fragment lift UO 052, 
doorsneden 051J en 051K

20
0P + 7.010 o.k. bestaande beton balk

P + 7.310 o.k. bestaande plafond

P + 7.010 o.k. bestaande beton balk

P + 3.780 b.k. bestaande natuursteenvloer

Bovenzijde nieuwe afgewerkte vloeren
gelijk met bovenkant aansluitende

afgewerkte bestaande vloer.

VP + 950 b.k. bestaande borstwering

P + 6.340 o.k. bestaande beton balk

P + 2.880 b.k. bestaande natuursteenvloer

P = 0   b.k. terrazzovloer

D' C' C

P = 0   b.k. terrazzovloer

ventilatierooster 
sparingen n.t.b.

bestaande borstwering 
aanhelen en stuc als nodig. 
afwerking op hetzelfde vlak als 
aansluitendeen 
benedenliggende  wand

kozijn als oorspronkelijk 
situatie restaureren, volgens 
kozijnstaat. 
Hart wand is hart kozijn, gelijk 
met benedenliggende 
deurkozijn

bestaande dilatiatie niet in het 
zicht, balken aanhelen, stuc en 
schilderwerk volgens 
kleur-en-materiaalstaat

bestaande kolommen, balken, 
plafonds, plinten en wanden  
in het zicht stuc- en met nieuw 
schilderwerk volgens kleur- en 
materiaalstaat

b.k. stucafwerking gelijk met b.k. 
bestaande marmer in gang 

Stucwerk met schaduwvoeg d.m.v. aluminium U 
profiel in kleur, breed 15mm, hoog 15mm, 
onzichtbaar bevestigen, in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.
voor principe zie detail D270 H-1

VP + 2.500 b.k. bestaande natuursteenlijst

P + 3.780 b.k. bestaande natuursteenvloer

±
10

0
15

±
59

70
15

P + 6.590 o.k. bestaande plafond

P +2.610 o.k. bestaande plafond

plafond en verlichting volgens 
tekeningen 259-266_plafonds en 
verlichting, en kleur-en 
materiaalstaat

95
0

90

VP + 1340 b.k. borstwering

VP + 950 hoogte gelijk als borstwering as 15

borstwering, natuursteen, dikte 
en breedte als naastliggende 
oorsprokelijke borstwering t.p.v. 
vide 

Maatv. best. balken
zonder afwerking.

Maatv. best. kolommen
zonder afwerking.

terrazzo plint,volgens detail en 
kleur-en-materiaalstaat

terrazzo plint,volgens detail en 
kleur-en-materiaalstaat

terrazzo plint,volgens detail en 
kleur-en-materiaalstaat

nieuwe stucwerk, voorkant 
stucwerk is voorkant 
terrazzo plint, volgens 
detail D270 H-1

installatie verwarming 
via bestaande bank

bestaande rooster
bank handhaven tijdens de 
bouw beschermen en 
aanhelen waar nodig

- nieuw achterzetraam volgens detail
- herstelwerk neggen en vensterbank tpv  
bestaand achterzetraam
- alles bestaande onderdelen schilderen 
volgens kleur-en-materiaalstaat

aanhelen,aansluiting tussen 
plafond, balk en borstwering 
onzichtbaar. stuc en 
schilderwerk volgens 
kleur-en-materiaalstaat

stuclijst even hoog als 
oorspronkelijk natuursteen 
borstwering

Stucwerk met schaduwvoeg d.m.v. aluminium U 
profiel in kleur, breed 15mm, hoog 15mm, 
onzichtbaar bevestigen, in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.
voor principe zie detail D270 H-1

geprofieerde terrazzo 
schaduwvoeg tussen nieuwe en 
bestaande plint 

stuc wandlijst even hoog als 
oorspronkelijk natuursteen 
wandlijst

plafond en verlichting volgens 
tekeningen 259-266_plafonds en 
verlichting, en kleur-en 
materiaalstaat

VP + 3.250 b.k. bestaande natuursteenlijst

Stucwerk met schaduwvoeg d.m.v. aluminium U 
profiel in kleur, breed 15mm, hoog 15mm, 
onzichtbaar bevestigen, in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.
voor principe zie detail D270 H-1
Corresponderend met
bestaande natuursteen wandlijst. 

nieuwe stucwerk, voorkant 
stucwerk is voorkant 
terrazzo plint, volgens 
detail D270 H-1

VP+2.132  b.k. wandopening 

afgewerkte bortwering gelijk met 
zijkant bestaande afgewerkte 
kolom, afwerken als aansluitende 
wand.

afgewerkte bortwering gelijk met 
zijkant bestaande afgewerkte 
kolom, afwerken als aansluitende 
wand.

40 P +2.880 b.k. terrazzovloer

VP+2.132  b.k. wandopening 

n.j.28ab

b.k. kozijn gelijk met o.k.  bestaande afgewerkte balk 

Schaduwvoeg d.m.v. aluminium U profiel in kleur, 
breed 15mm, hoog 15mm, onzichtbaar bevestigen, 
in stucwerk opnemen.
Koppelingen in verstek, hele lengten gebruiken,
geen naden, kleur als kleur wandafwerking.
zie detail D270 V-1

VP +2.650 b.k. kozijn

A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

A 13-07-2020

30
34

±
41

46

A 13-07-2020
Ruimte A0.05, rondom as
H t/m F, tot wand in as 16'
incl. gevel Stadhuisplein is

tevens mock-up ruimte.

A 13-07-2020
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