the green house

cepezed

cepezed

Het circulaire paviljoen The Green House biedt ruimte
aan een restaurant met een eigen urban farm, en een vergadercentrum. Het project is een initiatief van Strukton,
Ballast Nedam en Albron. Het circulaire architectonische
ontwerp is vervaardigd door cepezed.

situatie
1:2000

In 2014 kreeg cepezed de opdracht om van de voormalige
Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht een modern
rijkskantoor te maken. Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg daarbij
ook een oplossing voor de ruimte tussen de Knoopkazerne
en het naastgelegen hoofdkantoor van de Rabobank. Omdat
een definitieve bestemming voor deze locatie pas over vijftien
jaar aan de orde is, werd gezocht naar een tijdelijke invulling
die het terrein, dat anders braak zou blijven liggen, levendiger
kan maken. cepezed ontwikkelde een plan waarbij zowel de
functie als de architectuur gebaseerd zijn op circulariteit.
The Green House biedt onderdak aan een ‘circulair’ horecaconcept plus vergaderfaciliteiten. Conform de principes
van circulariteit is het gebouw (inclusief de fundering van
Stelconplaten en prefab betonblokken) geheel demontabel.
Over vijftien jaar kan het elders weer worden opgebouwd.
Ook bij de keuze van het materiaal is gestreefd naar hergebruik.
Het tweelaagse paviljoen is ontworpen als generiek bouwpakket met een demontabel staalskelet van gegalvaniseerde
profielen. De maatvoering is afgeleid van die van de rookglazen gevelpanelen van het voormalige kazernegebouw; deze
worden namelijk hergebruikt voor de tweede huid en de kas
van het paviljoen.
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Betonstraatsteen keiformaat
elleboogverband (hergebruik)

Betonstraatsteen dikformaat
halfsteensverband (hergebruik)

Natuursteen bloktrede
grijstinten met toevoeging, gevlamd graniet
300x300x3000mm.

Natuursteen verharing
grijstinten met toevoeging, gevlamd graniet
diverse maten in stroken gelegd

Trap fietsenstalling
Knoopplein

FIOD

FIOD

FIOD

FIOD

FIOD

FIOD

FIOD

FIOD

FIOD

108

Natuursteen middengrijs 750x300x80
type Croeselaan

FIOD

De vertical farming-kas van tachtig vierkante meter ligt op de
verdieping, naast de vergaderzalen. Hier worden groenten
en kruiden voor de restaurantkeuken geteeld. Een vide in het
paviljoen maakt de publiek toegankelijke kas goed zichtbaar
vanuit het restaurant beneden. Ook grote groenwanden dragen belangrijk bij aan de beleving van The Green House. Het
dak van het paviljoen is gevuld met zonnepanelen.

Houten plantbak
h=1000mm.

780
798

FIOD

De circulariteit van het gebouw zit hem ook in de keuze voor
de juiste vloer op de juiste plaats. Straatklinkers afkomstig
van een oude kade in Tiel vervangen de klassieke gestorte
begane grondvloer. Ze liggen op een verdicht zandbed met
vloerverwarming. De verdiepingsvloer bestaat uit geprefabriceerde houten elementen. Met het oog op de akoestiek in
het restaurant is de onderbeplating hiervan geperforeerd en
zijn de elementen gevuld met isolatie. Voor het dak viel de
keuze op een lichte staalplaat die eveneens is geperforeerd
en gevuld met isolatie.
Met een glazen vliesgevel is de plint van het paviljoen volledig transparant. Voor de dichte delen van de gevel op de
eerste verdieping zijn geprefabriceerde houtskeletbouwpanelen gebruikt. Deze zijn honderd procent recyclebaar en (H)
CFK-vrij.

Trap Croeselaan-Knoopplein

FIOD

Groenvakken
straatprofiel Montageweg

Hellingbaan en mindervalideroute
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Haag
Taxus baccata

FIOD

Standaard modulebrug

468
Grassenmengel / kruidenvegetatie
gecontroleerde
toegang tot
FIOD parkeren
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Demarcatie tijdelijke openbare ruimte

PEIL = 0

voertuigensluis FIOD

Plantvak vaste planten en siergrassen

450

speedgates
PEIL = 0

Nevenentree
Brandweer

Pauwolina tomentosa

20 dienstfietsen
dubbel geparkeerd

binnenplaats

PEIL = 0

7.1.1.2.5.2
halfopen werkplek
2 personen
12 m2

7.1.1.2.5.1
ankerpunt 10 personen
10 m2
7.1.1.2.5.5
rust/ en verblijfsruimte GCMK
42 m2

7.1.1.2.5.6
service
ruimte
GCMK
xx m2

390
1080+P
250 fietsen dubbel
geparkeerd

7.1.1.2.5.7
technische ruimte GCKK
xx m2

entreesluis

opgave deerns data
EFR
4,2x2,8m
(GCMK-1/0)

entree
fietsenstalling
en 24h-entree

toegangssluis
24 uurs entree

opgave deerns
noodstroom
generator
7,5 x 3m

opgave
deerns
traforuimte 2x
xx m2

opgave
deerns
LS-ruimte
20 m2

1.1.4.1
FACILITAIR
MAGAZIJN
50 m2

3.3.3
wasruimte
schoonmaak
15 m2

unit paviljoen
197 m2

scooters

3.1.6
opslagruimte
schoonmaak
25 m2

opgave deerns data
DAS C2000 4,1x4,6m
(-1/0/2)

e
opgave deerns data
EFR
4,2x2,8m
(GCMK-1/0)

1.1.2.1.1.1
bd) machineruimte B/CKC
20 m2

3.5.3
meubelopslag
vergadercentrum
30 m2

3.4.1.7
magazijn food
20 m2

3.4.1.8
magazijn
non-food
12 m2

3.5.1
werkkast
6 m2

3.5.3
meubelopslag
vergadercentrum
30 m2

3.1.8
opslagruimte catering
non-food
25 m2

Lichtzuil 1.00m.

unit paviljoen
60 m2

werknummer

000

1408

Parkeerplaats markering
witte betonsteen dikformaat

unit paviljoen
60 m2

Bollard
opdrachtgever

Strukton de Knoop

subverd.

3.2.3
side manager, 1 wpl+overl tafel
12 m2
3.2.2
backoffice, 4 wpl+archief
30 m2

Lichtmast 3.00m.

positie hek
knoopplein

1.1.2.1.1.2
magazijn
8 m2

1.1.2.1.1.3
bd) montagekamer b/ckc
30 m2

2x 3.2.5
open werkplekken, 2pers
12 m2

0m

1.1.2.1.1
.4
voice 6
m2

1.1.9.6.8
opslag serviceplein
60 m2

Parkeerplaats met elektrische oplaadpaal

1.1.4.4
OPSL. OG
15 m2

e

3.1.9
opslagruimte overig
25 m2

3.4.3.1
magazijn/pantry
tbv vergaderservice
25 m2

3.1.7
opslagruimte catering
koel/vries
40 m2

3.2.4
managers, 2 wpl+archief
15 m2

RVS lijngoot

werkkast
3.1.9
opslagruimte overig
25 m2

1080+P

3.2.4
managers, 2 wpl+archief
15 m2

Koelreuteria paniculata

Parkeerplaats mindervalide

(container)opsla
g units paviljoen
ongeklimatiseerd
en onafgewerkt

1.1.2.3.10
bd) wapenkamer
FIOD
30 m2
3.2.6
vergaderzaal, 8 pers
20 m2

corridor FIOD

PEIL=0

SER
opgave deerns
4,2x2,8m

opgave
deerns
olie-opslag
4,2x2,5 m

opgave deerns
zwakstroomruimte
4,5 x 2,5 m

3.3.1
opkomstruimte GK
50 m2

SER opgave deerns
2,8x4,2m

3.2.8
ankerpunt /
pantry GK
10 m2

FIOD

opgave
deerns
traforuimte 2x
xx m2

e

3.2.9
kantoor horeca
medewerkers
7,5 m2

3.4.1.9
werkplek
10 m2

MS verd.
xx m2

1.1.2.3.6
bd)opslagruimte
VAG team
20 m2

subverd.

1080+P
1.1.4.2
GESLOTEN WP
EXP 4P
24 m2

B

expeditie FIOD

entree FIOD

30 m2

Parkeerplaats ten behoeve van FIOD
geen markering

e

3.2.7
technische ser/mer
ruimte GK
opgave deerns
5 m2
MER

3.1.2
exp op- en overslag
25 m2

PEIL = 0

lucht
uitblaas

1080+P

FIOD

elektrische voeding

opgave deerns
UPS-ruimte
4,5 x 2,5m

1.1.4.3
LAAD- EN LOSRUIMTE EXP
xx m2

1080+P

FIOD

1080+P

PEIL=0
opgave deerns W
waterinkoop
15 m2 (begane
grond)

PEIL=0
3.1.5
ontvangstbalie exp
10 m2

2000

Phellodendron amurense

toevoerluik
installaties

PEIL = 0

FIOD

recirculatie units/koeling

7.1.1.2.5.8
toiletgroep GCMK
xx m2

PEIL=0

3.4.1.6
afval + emballage
20 m2

Hoofdentree
Brandweer

Boom profiel Montageweg

Verticale groene wand Forum

7.1.1.2.5.4
pantry GCMK
8 m2

PEIL=0

3.1.3
ruimte perscontainer
50 m2

LET OP!
begane grondvloer
verdiept op
maaiveldniveau
en kolom begane grond
onderbroken !

Boom parkeerplaats
Platanus acerifolia (hergebruik)

Zonncellen

1080+P

7.1.1.2.5.3
kleedruimte
d/h 12 m2

rolluik in gevel
meenemen tbv expeditie
zone 2

Daktuin bloem- en kruidenvegetatie
parkeerplaats FIOD
50 plaatsen

7.1.1.2.5.10
werkruimte GCKK
90 m2

3.4.3.1
magazijn
automatenservice
12 m2

subverd.

1.1.9.7.3.1
leslokaal automatisering B/CKC
50 m2

3.1.4
opslagruimte containers
55 m2

1.1.9.7.3.1
leslokaal automatisering B/CKC
50 m2

1.1.9.7.3.1
leslokaal automatisering B/CKC
50 m2
1.1.9.6.4
verg.zaal 8p
20 m2

1.1.9.7.3.2
opslag multi user
pc's 10m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

108

1.1.2.1.1.3
bd) montagekamer b/ckc
30 m2

Slagboom met paslezer (hergebruik)

50m

3.2.1
frontoffice, 2 wpl+archief
15 m2

1.1.9.7.3.1
leslokaal automatisering B/CKC
50 m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

Nevenentree
Brandweer
1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.7.9
gastwp 6m2

1.1.9.6.4
verg.zaal 8p
20 m2

1.1.9.6.11 serviceruimte serviceplein
18 m2

unit paviljoen
197 m2

100m

108
Rijrichting

entree croeselaan
ankerpunt
serviceplein
xx m2

Hoogtepeil

werk

De Knoop
Utrecht
Opstelplek brandweer

B

1.1.9.6.9
pantry
serviceplein
25 m2

stadium

BAFO

1.1.9.6.3
bd) landelijk facilitair contactcentrum

000

entree croeselaan
1.1.9.7.3.4
werkr onderst
autom. lok.
24 m2

25x

Straatkolk

1.1.9.6.3.1
wp fc 6m2

Verzonken lichtpunt verharding

Nevenentree
Brandweer

onderwerp tekening

Terreininrichting
Totaal
Uplighter boomspiegel Knoopplein

Hekwerk

schaal

1:500
formaat

B

A2
Overkapping rookruimte
Knoopplein

B
getekend

RBTT
Houten zitdek

datum

12-02-2015
(Brom-)fietsparkeren Croeselaan

gewijzigd

tekeningnummer

fase I - nu
circulair paviljoen op locatie
waar in fase III nieuwbouw komt

cepezed

fase III - 2033

T-103

The Green House heeft als primeur een stekkerloze keuken waarin eten bereid wordt zonder stroom maar met
energie-efficiënte ovens die gestookt worden met hernieuwbare brandstoffen. Met urban mining is een groot deel van
de inrichting gevonden en de nieuwe meubels die wel zijn
gebruikt zijn van gerecyclede materialen vervaardigd.
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1
kas
doorsneden nieuwe situatie
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1:600
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3
vide restaurant
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kassendak
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1kas
werkcafé
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stelconplaat 1995x995

stelconplaat 1995x995

stelconplaat 1995x995

P1

stelconplaat 1995x1995

stelconplaat 1995x1995

F0.01

- Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten:
vrije doorgang, dagmaten en drempelhoogten voldoen
aan de eisen zoals vermeld in art. 4.21, 4.22 en 4.27 van het Bouwbesluit 201

P +8350

36285

dakkap 500
gemoffeld
aluminium
RAL7021

fundering

37285

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
Legioblok
1600x800x800 folie
- damp-open
waterdichte
RAL9006
- prefab HSB element
plaatselijk voorzien van te
openen delen (naar binnen
draaiend)

stelconplaat t.b.v. trap/miva lift

verzamelleiding pluvia in
cannelure dakplaat
stelconplaat 1995x1995

:

Inpijn Blokpoel

rapportnr. :

02P006537-03-adv-01

datum

04-04-2017

:

in meerdere gangen aftrillen en verdichten.
- grondwaterstand niet hoger dan 0,50 m onder het

Legioblok 1600x800x800

- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element
plaatselijk voorzien van te
openen delen (naar binnen
draaiend)

te verdichten oppervlak, zonodig tijdelijk gws verlagen.

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

geprefabriceerde sanitaire unit
zefdragend, opgelegd op hoofddraagconstructie
- exacte detaillering iom leverancier en architect,
kleur antraciet, RAL7021

10

300

105

L150x150x12

Minimaal S235

70

1548

23 100

grondverbetering in de vorm van
hydraulisch menggranulaat 0/40

koppelplaten en L-stalen bevestigen met lijmankers Hilti HIT-V M16 8.8
Hilti HIT HY200 150mm inlijmen

: Flens profielen

Minimaal S355

: Kokers

Boutverbinding
Bouten en moeren

doorsnede F0.03

Oppervlakte behandeling

:

300

5
50 50 5

projectmanager

Rijksvastgoedbedrijf
-

RVB objectnummer

-

naam

Rijkskantoor De Knoop

bouwdeel

-

adres
postcode + plaats

Mineurslaan 500

bouwlaag

-

discipline

Constructie

project:

3521AG

doorlopende stalen L
aan balustrade ter
bevestiging aan
vloerrand en
opsluiting
vloerafwerking

project nummer

40.06200

naam
contactpersoon
adres

R-Creators VOF - Strukton, Ballast-Nedam en Facilicom
Westkanaaldijk 2, 3542 DA UTRECHT

projectnummer:

-

1e paviljoen
P +3480

1e paviljoen
P +3480

omschrijving wijziging:

datum:

getekend:

E
D

multiplex
vloerrandafwerking,
12mm wit afgewerkt

Pieters Bouwtechniek Delft BV
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES Delft
015-2190300
Postbus 1047
2600 BA Delft
info@pbt-delft.nl
www.pietersbouwtechniek.nl

550

betonnen zittreden, bekleed met
natuursteen. o: 500mm a: 866mm
details cf tekeningen Rijnboutt
P +1760

Utrecht

DBMO:

C

170 20 5

437
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400

542

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen
(naar binnen draaiend)

598

565
50 50 5

1e paviljoen
P +3480

P +1760

20 anders aangegeven)
(tenzij
86 86
300
10

(tenzij anders aangegeven)

opdrachtgever:
naam

logo:

718

1118

vloeropbouw eerste verdieping
- gewoven vinyl, LOOM+, FT 2208, 5mm
- WTH-vareno-1Ha 50mm
- betontegels 50mm
- kerto-ripa vloer 437mm
- verlaagd plafond, hygienisch, RAL9016

balustrade: RVS U-profielen,
uiterlijk gelijk aan trappepartij
Rijkskantoor

437

B

project:

kolom HEA180
gegalvaniseerd

A

definitief

ligger HEA180
gegalvaniseerd

opdrachtgever:

formaat:

Rijksvastgoedbedrijf

schaal:

A0
As indicated
04-07-2017

datum:

architect:

onderwerp:

projectleider:

R. de Bloeme

tekenaar:

R. de Bloeme

projectnr.:

315-105

Uitwerking fundering paviljoen

tekeningnr.:

A(21) 015

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

versie:

UO-6502

zetwerk afwerking RAL 7021

-

zetwerk afwerking RAL 7021
plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en
kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte
afstandhouder

7

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

300

310

300

20
86 86 125

100

100

100

800

395

300

800

105

opbouw gevel (Rc 4,5)
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van dichte deur (RAL 9006)

230

vloeropbouw begane grond t.p.v. keuken (Rc 3,5)
- Tarkett iD square, Patine Anthracite 5mm
- betontegels 50mm
- zandpakket met vloerverwarming 205mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

natuursteen type Croeselaan
details cf tekeningen Rijnboutt

175

dak: de vijfde gevel

100
395

100

vloeropbouw begane grond (Rc 3,5)
- klinkers 100mm
- zandpakket met vloerverwarming 160mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

50 5
205

260

100

P -1050
02 (MV Croeselaan)

bg paviljoen
P -890

4

natuursteen type Croeselaan
details cf tekeningen Rijnboutt

bg paviljoen
P -890

100

300

5

100

prefab units zoals de
lift en het toiletblok

10

6

410

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en
kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv
zwarte afstandhouder

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel P -1050
geanodiseerd aluminium RAL7021 02 (MV Croeselaan)

500
1000

PG

P1

A (21) 03

A (21) 04
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cepezed

P3

A (21) 05

10m
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1000
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500
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1000
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200

8

1000

1000

800

800

1

3

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

0m

360

175

715

360

805
395

10
715

720

100 160 100

175

360

90 9020125

definitief

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm, gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)

Rijkskantoor De Knoop

cepezed - Delft

gevel bestaat uit het
glas van de oude
Knoopkazerne; de
glasmaat bepaalde de
maatvoering van het
paviljoen

begane grond

542

1 : 20

P +2310

gegalvaniseerd persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

(warmgewalst/warmgevormd)

: Afmetingen en berekening volgens aannemer
: 8.8
40
50
: 4.6
(tenzij anders aangegeven.)

stripstalen balustrade,
gegalvaniseerd.
balusters 149mm h.o.h.
voorzijde balustrade
gelijk aan voorzijde
kolommen

628

65
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: Bouwbesluit 2012

: Afmetingen en berekening volgens aannemer
Lasdraad aanpassen aan staalkwaliteit.
Alle lassen
a
0.5x tf min. 5mm

(tenzij anders aangegeven)

staalskelet
doorsnede
F0.04

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen
(naar binnen draaiend)

Geldende voorschriften

L-stalen bevestigen met lijmankers Hilti HIT-V M16 8.8
Hilti HIT HY200 150mm inlijmen

draaivalraam 1250x2200mm
kozijnen RAL9006

multiplex
vloerrandafwerking,
12mm wit afgewerkt

zie details

Lasverbinding

:-

Minimaal S355

logo:

doorlopend stalen L-profiel
gegalvaniseerd

zie plattegrond

:

P +6945
dak paviljoen
opbouw gevel
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm, gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)

Voor aanvullende eisen zie bestek

P2

Staalkwaliteit

Ankers

1e paviljoen
P +3480

:

Gronddekking op aanlegniveau

542

stelconplaat 1995x1995

300

vloeropbouw eerste verdieping
- gewoven vinyl, LOOM+, FT 2208,
5mm
- WTH-vareno-1Ha 50mm
- betontegels 50mm
- kerto-ripa vloer 437mm
- verlaagd plafond, hygienisch,
RAL9016

Aanlegbreedte grondverbetering

naden luchtdicht met tape

Nooit dieper ontgraven dan eventuele bestaande fundering.

koppelplaten en L-stalen bevestigen met lijmankers Hilti HIT-V M16 8.8
Hilti HIT HY200 150mm inlijmen

minium vliesgevel,
elen en kliklijsten
7021
W/m2K, ZTA 0.30
rondom aan alle zijden
zwarte afstandhouder

Bouwbesluit 2012

grondverbetering met zand

stelconplaat 1995x995

L150x150x12

:

171

250

- ontgraven tot op de vaste grondslag.
- ook indien geen grondverbetering nodig is, ontgravingsniveau

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen

300

720

Grondverbetering:
- verdichten in lagen van max. 0,30m
- gelijkmatig verdichten in min. 4 gangen, overlappend en
kruislings trillen.
- energie trilslede 3 tot 5 kN.
- Controle grondverbeteringen onder bestrating d.m.v. handsonderingen.
Conusweerstand min. 6 MPa op 0,30m diepte (bij conusopp van 100mm2).
- Controle grondverbeteringen onder stelconplaten d.m.v.
plaatdrukproeven. ev2 minimaal 100MN/m2. de verhouding tussen
Ev2/ Ev1 ≤ 2,5

1660

10

Geldende voorschriften

De gegevens op deze tekening zijn gebaseerd op het geotechnisch advies dat verricht en opgesteld is
door

L150x150x12
gevelpanelen knoopkazerne

50

L150x150x12

300

HEB180

718

200

300
250

110

brievenbus, afmetingen en
aantal cf. opgave constructeur

Legioblok 1600x800x800

stelconplaat 1995x1995

300

RENVOOI FUNDEREN OP STAAL

dakrand paviljoen
P +7500

0
$3 noodoverstort

voeg vullen met krimparme mortel

50
250

50

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

800

250

slobgat voor 30mm vervorming

- voegen tussen Legioblokken vullen met een krimparme mortel
- ontgraven tot vaste grondslag, minimaal 500mm onder onderkant stelconplaten
- beton kwaliteit:
legioblokken:
minimaal C20/25
stelconplaten:
minimaal C20/25
- minimale belasting op stelconplaat 20ton (200kN)
- milieuklasse conform opageve leverancier
- grondverbetering conform rapport Inpijn Blokpoel aanvullen met hydraulisch menggranulaat 0/40

200

250

300

50

665
200

100 50

ouw gevel (Rc 4,5)
mp-open waterdichte
RAL9006
50 HSB element 50
fab

250

amelleiding pluvia in
nelure dakplaat

P +6945
dak paviljoen

250

voegen aangieten met krimparme mortel K50

250

90

opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135 geperforeerd,
cannelurevulling tbv akoestische absorptie

naden luchtdicht met tape

50

260

2x 2 lijmankers Hilti HIT-V M20 8.8
Hilti HIT HY200 700mm inlijmen

200

200

1255

600
50

d
an
erb
dv
win

(te controleren door aannemer)

OPMERKINGEN:

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedekking in
het zicht op gevel

naden luchtdicht met tape

Legioblok
1600x800x800

Peil = 3444 +NAP

HWA in HSB-element

995

150
160
135

400

legioblok
1200x400x400

P2

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element
en dakkap tbv ventilatie spouw

dakrand paviljoen
P +7500

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedeking in het
zicht op gevel
HE180A

2x2 lijmankers Hilti Hit-V M20 8.8
HILTI HIT HY200 150mm inlijmen
400

P1

- Voor alle bouwfysica- en brandveiligheidspecificaties: zie rapportages DGMR
- Voor alle constructieve specificaties: zie documenten Pieters Bouwtechniek
- Voor alle W+E+T installatiespecificaties: zie documenten Strukton Workspher
- Voor alle stedenbouwkundige specificaties: zie documenten Rijnboutt

opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135 geperforeerd,
cannelurevulling tbv akoestische absorptie

229

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

100

dakrand paviljoen
P +7500

300

PD

PV-cellen

SIPS gevelelementen

135

bekleding dakopbouw
lamellenroosters RAL7021
hoeken in verstek

517

grond verbetring 500mm uit stelconplaten

- Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
- Alle maten in mm
- Tekening volgens tekeningenlijst 1015-P S 02
- Peilmaten zijn gerelateerd aan bovenkant afgewerkte vloer begane grond van
- P = 0 = 3444 mm + NAP = bovenkant afgewerkte vloer begane grond van Rij
- Netto vloeroppervlakten volgens NEN 2580

circulaire elementen

dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135
500

stelconplaat 1995x1995

P3

stelconplaat opbouw
1995x995

stelconplaat 1995x995

458

F0.02

stelconplaat 1995x1995

Legenda

400

stelconplaat 1995x995

270

stelconplaat 1995x995

200

PG

stelconplaat 1995x995

gevelfragmenten
1:50
gevelfragmenten
1:50

1

2
3
4

5
6
7

8

hergebruikt kassendak,
voorzien van te openen delen,
opgelegd op gegalvaniseerde
tralieliggers
geprofileerd stalen dakplaat,
geperforeerd, cannelurevulling
tbv akoestische absorptie
hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
gemonteerd tegen traliespanten
geprefabriceerde houten
vloerelementen met daarop
hergebruikte stoeptegels en
droogsysteem vloerverwarming
en -koeling
hergebruikte stoeptegels in kas
aluminium vliesgevel, zonder
PUR of kitverbindingen
hergebruikte klinkers op
verdicht zandbed met
vloerverwarming en -koeling,
drukvaste isolatie
fundering van stelconplaten en
betonnen legioblokken

1

2

3

3

5
4

6

6

7

8

cepezed

0m

1m

7

8

2m

cepezed

colofon
pv-panelen voorzien het paviljoen
van een groot aandeel van de
energiebehoefte

glazen platen afkomstig van de
oude Knoopkazerne vormen de
gevelbekleding

project
The Green House
adres project
Croeselaan 16, Utrecht
opdrachtgever
Strukton, Ballast Nedam, Albron
architect
architectenbureau cepezed, Delft
(projectteam: Ronald Schleurholts, Jaap Bosch, Ruben
Molendijk, Robertus de Bruin, Mathieu de Danschutter)
interieurarchitect
Coster Design, Arnhem

biobased materialen ook in de
houtskeletbouw gevelelementen

adviseur constructies
Pieters Bouwtechniek, Delft
adviseur installaties e&w,
Strukton Worksphere, Maarssen
bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid
DGMR, Den Haag
realisatie
Strukton, Ballast Nedam

biobased houten vloer voor de
1e verdieping. het toiletblok en
de lift zijn losse units die eruit
worden getild voor nieuw gebruik

staalskelet bestaat uit een
vierkant grid en is volledig
remontabel.

vloer bestaat uit mooie
hergebruikte klinkers

projectduur
oktober 2016 – maart 2018
bvo
680m²
fotografie
cepezed | Lucas van der Wee
beeldmateriaal
architectenbureau cepezed
voor meer informatie en hoge resolutie beelden
Voor beelden met hoge resolutie en meer informatie over het
project kunt u contact opnemen met onze PR-afdeling;
015 2150000 | pr@cepezed.nl

the green house staat op
standaard betonblokken die weer
worden hergebruikt

cepezed

