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Bijlage A: Procesbeschrijving Da Vinci Huis 

Een SADT-schema van het Da Vinci Huis proces is weergegeven in figuur 1, de verschillende 

stappen worden hieronder toegelicht.  

Processtap 1: ontwerp samenstellen in configurator 

Een Da Vinci Huis proces wordt geïnitieerd door een woninguitvraag van een opdrachtgever. Hierbij 

worden meestal meerdere partijen uitgenodigd om een antwoord aan te bieden op een 

woningbouwvraagstuk. De input voor dit proces kan per uitvraag verschillen, soms bestaat deze 

enkel uit eisen waaraan de woningen moeten voldoen, in andere gevallen is reeds een voorlopig 

ontwerp bekend. In hoofdlijnen kan gesteld worden dat de input meestal bestaat uit een 

inschrijfleidraad, ontwerpvoorschriften, programma van eisen, bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitsplan en budget. Soms kan daaraan worden toegevoegd een technische omschrijving, 

gewenste planning, voorlopig ontwerp en eventueel aanvullende informatie. Deze processtap kan 

worden onderverdeeld in vier sub-stappen:  

 Stap 1.1: In de configurator worden woningblokken aangemaakt, hierbij kunnen het aantal 

kavels en de beukbreedtes van de kavels worden opgegeven; 

 Stap 1.2: Aan elk van de kavels kan een referentietype worden toegekend, de woningen 

worden vervolgens volledig naar wens geconfigureerd volgens de keuzeopties die de 

configurator biedt; 

 Stap 1.3: Er wordt gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan het programma van eisen en 

het budget van de opdrachtgever. De bouwkosten worden vergeleken met het budget wat 

de opdrachtgever heeft vastgesteld, het ontwerp kan hiertoe meerdere malen worden 

aangepast tot een tevreden ontwerp ontstaat. De configurator voert vervolgens een 

controle uit op de eisen van het Bouwbesluit; 

 Stap 1.4: Het ontwerp wordt door uit de configurator geëxporteerd, dit resulteert in een 

architectonisch BIM-model in Revit-formaat en 2d-tekeningen van het ontwerp 

(plattegronden, doorsneden en aanzichten), tevens worden een rapportage van de controle 

aan de voorschriften van het Bouwbesluit en een inschrijfbegroting in Excel-formaat uit de 

configurator geëxporteerd. 

Processtap 2: ontwerp optimaliseren 

Eisen en wensen van opdrachtgevers kunnen nogal uiteen lopen, de keuzeopties in de configurator 

zullen daarom niet altijd toereikend zijn om aan alle eisen en wensen van een opdrachtgever te 

voldoen. Naast alle keuzeopties biedt het concept daarom ook de mogelijkheid tot maatwerk 

oplossingen. Om de hoeveelheid maatwerk binnen de perken te houden, dient de configurator in de 

ogen van Hurks 90% van de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers te kunnen 

ondervangen. In theorie betekent dit dat met de aangeboden keuzeopties in ieder geval 90% van 

de eisen en wensen van een specifieke opdrachtgever met behulp van de configurator verwerkt 

kunnen worden in een plan. Om ook te voldoen aan de overige eisen en wensen (in theorie 

maximaal 10%) wordt het samengestelde ontwerp vervolgens door een architect handmatig, 

buitenom de configurator geoptimaliseerd. De optimalisaties bestaan voornamelijk uit cosmetische 

aanpassingen aan de schil van de woning. De stap kan worden onderverdeeld in vijf sub-stappen:
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Figuur 1: SADT-schema van het Da Vinci Huis proces.  
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 Stap 2.1: De resterende eisen en wensen worden door een architect verwerkt in het ontwerp, 

dit gebeurd in zowel het BIM-model als in de 2d-tekeningen. 

 Stap 2.2: Tegelijk met stap 2.1 wordt door Hurks in kaart gebracht welke locatieonderzoeken 

dienen te worden uitgevoerd. Dit kan per project verschillen, soms worden in het 

bestemmingsplan aanvullende eisen gesteld, in andere gevallen zijn onderzoeken reeds 

uitgevoerd.  

 Stap 2.3: Afhankelijk van het type uitvraag kan door Hurks reeds in deze fase een algemeen 

tijdsschema voor de voorbereidings- en uitvoeringsfasen worden opgesteld.  

 Stap 2.4: Nadat het ontwerp door de architect is geoptimaliseerd, worden de gevolgen van de 

optimalisaties in termen van kosten door de calculator van het Da Vinci Huis uitgerekend. De 

inschrijfbegroting die eerder uit de configurator is geëxporteerd wordt hiervoor handmatig 

nagelopen en waar nodig aangepast.  

 Stap 2.5: De totale aanbieding wordt in deze stap opgesteld, de directie bepaalt onder andere 

de definitieve aanbiedingsprijs, maar ook overige documenten zoals de technische omschrijving 

worden hier samengesteld. 

Processtap 3: plan indienen / presenteren bij opdrachtgever 

Het volledige plan bestaande uit het ontwerp, algemeen tijdsschema, begroting en technische 

omschrijving wordt afhankelijk van het type uitvraag bij de opdrachtgever gepresenteerd of 

ingediend.  

Processtap 4: project gunnen 

Na een beoordelingsperiode wordt (uitgaande van het gunstigste geval) het project door de 

opdrachtgever aan Hurks gegund. De opdracht voor de uitvoering wordt vastgelegd in een contract 

en het project is vanaf dit punt prijsvast, dit betekent dat de kosten van eventuele 

ontwerpwijzigingen voor rekening komen van de opdrachtgever, fouten of tekortkomingen in de 

inschrijfbegroting komen voor rekening van Hurks.  

Processtap 5: project voorbereiden 

Nadat de opdracht voor het project is afgegeven gaat de voorbereiding van start. Binnen het 

concept werkt Hurks samen met vaste ketenpartners, vanaf deze fase worden ook zij bij het 

project betrokken. In hoofdlijnen draait deze fase om het uitvoeringsgereed maken van het 

ontwerp, deze stap kan worden onderverdeeld in zes sub-stappen: 

 Stap 5.1: Het eerder opgestelde algemene tijdsschema wordt door Hurks gedetailleerder 

uitgewerkt, dit resulteert in een voorbereidingsplanning, uitvoeringsplanning en een 

gegevensbehoefteplanning. 

 Stap 5.2: Het ontwerp wordt uitgewerkt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning 

bouwen, deze stap bestaat uit een aantal sub-stappen:  

 

o Stap 5.2.1: De verschillende locatieonderzoeken worden uitgevoerd, hiervoor wordt een 

externe partij ingeschakeld. De onderzoeken bestaan onder andere uit verkennend 

bodemonderzoek om de kwaliteit van de bodem vast te stellen, historisch onderzoek en 

sonderingen ten behoeve van het bepalen van de draagkracht van de grond. Eventueel 

kunnen in deze stap nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden indien dit is vereist. 
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o Stap 5.2.2: De Twee Snoeken stelt de diverse documenten met betrekking tot het 

ontwerp op die voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen zijn vereist. 

o Stap 5.2.3: De constructeur stelt de diverse documenten met betrekking tot de 

constructie op die voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen zijn 

vereist, tevens verzorgt de constructeur een constructief BIM-aspectmodel van de 

fundering. 

o Stap 5.2.4: Hurks stelt de diverse documenten met betrekking tot de uitvoering op die 

voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen zijn vereist. 

 

 Stap 5.3: Nadat alle vergunningsstukken zijn opgesteld worden deze door de 

opdrachtgever via het omgevingsloket ingediend bij de betreffende gemeente. Voor de 

vergunning geldt een periode van 8 weken tot deze wordt verleend en nog eens 6 weken 

tot deze onherroepelijk wordt verklaard. Deze tijd wordt gebruikt om de werkvoorbereiding 

te kunnen voltooien. 

 Stap 5.4: Hurks maakt prijsafspraken en stelt contracten op met de verschillende 

ketenpartners. De meeste hiervan zijn door middel van samenwerkingscontracten reeds bij 

het concept betrokken, op projectniveau dienen echter soms aanvullende afspraken 

gemaakt te worden. 

 Stap 5.5: De werkvoorbereiding bestaat in hoofdlijnen uit het opstellen van werk- en 

productietekeningen, het gebruik van BIM speelt in dit proces een belangrijke rol. Onder de 

ketenpartners betrokken bij het concept bevinden zich ook bimmende ketenpartners, deze 

maken in deze stap intensief gebruik van BIM. De stap is onder te verdelen in een aantal 

sub-stappen: 

 

o Stap 5.5.1: De bimmende ketenpartners krijgen het ontwerp in de vorm van het 

architectonische BIM-model en het 2d-tekenwerk aangereikt en zoeken in de database 

het overeenkomstige aspectmodel van hun discipline erbij. De database bestaat uit een 

verzameling BIM-aspectmodellen per discipline en per keuzeoptie. Onder een BIM-

aspectmodel wordt hier een model verstaan met daarin verwerkt enkel de bouwkundige 

elementen van een betreffende discipline, bijvoorbeeld een model met enkel de 

installaties. Alle keuzeopties in de configurator moeten daarom op voorhand door de 

bimmende ketenpartners zijn uitgewerkt. 

o Stap 5.5.2: De optimalisaties die eerder zijn doorgevoerd in het ontwerp, moeten indien 

nodig ook door de bimmende ketenpartners in hun aspectmodellen worden verwerkt. 

Omdat optimalisaties hoofdzakelijk enkel aan de schil van de woning worden 

doorgevoerd, hoeven niet alle ketenpartners altijd hun model aan te passen. Het idee is 

echter wel dat alle bimmende ketenpartners aan de hand van de technische 

omschrijving en een overzicht van alle aanpassingen t.o.v. de standaard, controleren of 

aanpassingen aan hun aspectmodel nodig zijn en zo ja, dat zij deze verwerken. In figuur 

2 zijn enkele voorbeelden van aspectmodellen gegeven. 

o Stap 5.5.3: De aangepaste aspectmodellen worden door Hurks gecontroleerd op 

volledigheid, eventuele fouten en clashes tussen elementen uit verschillende modellen. 

Indien nodig worden de modellen aan de hand van de resultaten van de controles 

opnieuw aangepast.  
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o Stap 5.5.4: Alle ketenpartners stellen de benodigde werk- en productietekeningen op, 

de aspectmodellen vormen hiervoor de basis.  

 

 Stap 5.6: Alle niet op de bouwplaats te vervaardigen elementen worden geproduceerd, 

hierbij valt te denken aan kanaalplaten, prefab dak elementen, kozijnen, etc. 

 

 

Figuur 2: Enkele voorbeelden van aspectmodellen, links het architectonische aspectmodel zoals dat uit de 
configurator wordt geëxporteerd, in het midden het bijbehorende aspectmodel van de dragende kalkzandsteen 
wanden en rechts het bijbehorende aspectmodel van de installaties. 

Processtap 6: project uitvoeren 

Nadat alle elementen zijn geproduceerd en de vergunning onherroepelijk is verklaard wordt gestart 

met de uitvoering. Tijdens de uitvoering zijn dezelfde ketenpartners betrokken. Voor de uitvoering 

wordt momenteel een bouwtijd van 65 dagen per woning gehanteerd, in de toekomst zal deze 

verder worden teruggebracht. 

Processtap 7: project opleveren 

Nadat de uitvoering gereed is wordt het project opgeleverd aan de opdrachtgever en kan de 

daadwerkelijke gebruiksfase van start gaan. 
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Bijlage B: Oorzaak gevolg diagram van de geconstateerde 
knelpunten 

In figuur 3 is het oorzaak gevolg diagram weergegeven van de geconstateerde knelpunten.  
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Figuur 3: Oorzaak gevolg diagram van de geconstateerde knelpunten. 
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Bijlage C: Voorschriften Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het 
bouwkundige ontwerp van toepassing op het Da Vinci Huis 

In de hierna volgende tabellen zijn de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 weergegeven, die 

betrekking hebben op het bouwkundig ontwerp en die gelden voor nieuwbouw met een (overige) 

woonfunctie. Bij ieder voorschrift is in de ‘soort’ kolom tevens aangegeven of het betrekking heeft 

op een statisch (S) of dynamisch (D) onderdeel van de Da Vinci woning.   

N.B. (1) In de tabellen zijn geen functionele eisen weergegeven, een functionele eis wordt in het 

Bouwbesluit benoemd in een zogenaamd aansturingsartikel, aan deze eis wordt voldaan wanneer 

aan de daarvoor geldende en eveneens in het aansturingsartikel benoemde prestatie eisen is 

voldaan. Het benoemen van enkel deze prestatie eisen volstaat hier dus.  

N.B. (2) Daar waar in een artikel in het Bouwbesluit wordt verwezen naar informatie in een 

aansturingstabel, is in de tekst in deze bijlage reeds de informatie uit die aansturingstabel 

opgenomen.   

Tabel 1: Overzicht van de op het Da Vinci Huis van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot het 
bouwkundig ontwerp. 

Afdeling 2.3. Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 

Artikel Soort Omschrijving 

2.17.1 S Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare 
afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger l igt dan een aansluitende 
vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. 

2.17.4 S Het eerste l id geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan: 

a. een trap, en 

b. een hell ingbaan. 

2.18.1 S Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste l id, heeft een 
hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer. 

2.18.3 S In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een afscheiding als bedoeld 
in artikel 2.17, eerste l id, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam 
een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer. 

2.19.1 S Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen waardoor 
een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,2 m. 

2.19.2 S In afwijking van het eerste l id heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 
2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer 
van een hell ingbaan geen openingen waardoor een bol kan passeren met 
een doorsnede groter dan 0,1 m. 

2.19.3 S De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een 
hell ingbaan en een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 is niet groter dan 
0,05 m. 

2.19.4 S De bovenregel van een in artikel 2.17 bedoelde afscheiding heeft geen 
onderbreking van meer dan 0,1 m. 

2.20.1 S Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 of een constructieonderdeel dat, 
installatie die of onderdeel van een installatie dat aan of naast een 
dergelijke afscheiding is geplaatst, heeft, ter voorkoming van het 
overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een 
vloer, een tredevlak of een vloer van een hell ingbaan. 
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Afdeling 2.4. Overbrugging van hoogteverschillen 

Artikel Soort Omschrijving 

2.27.1 S Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een 
vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, 
toiletruimten, badruimten, of voor bezoekers bestemde vloeren, vloeren 
van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of tussen een 
van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een vaste 
trap of een vaste hell ingbaan. 

Afdeling 2.5. Trap 

Artikel Soort Omschrijving 

2.33.1 S Een trap als bedoeld in artikel 2.27, heeft afmetingen die voldoen aan de 
volgende eisen: Minimum breedte van de trap is 0,8 m. Minimum vrije 
hoogte boven de trap is 2,3 m. Minimum aantrede ter plaatse van de 
klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede is 0,22 m. 
Maximum hoogte van een optrede is 0,188 m. Minimum breedte van het 
tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak is 0,05 m. 
Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten 
loodrecht op de voorkant van dat vlak is 0,23 m. Minimum afstand van de 
klimlijn tot de zijkanten van de trap is 0,3 m. 

2.33.2 S Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. 

2.34 S Een trap als bedoeld in artikel 2.27, sluit bij de bovenste trede, over de 
breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 
0,8 m x 0,8 m. 

2.35 S Een trap als bedoeld in artikel 2.27 voor het overbruggen van een 
hoogteverschil van meer dan 1 m en met een hell ing ter plaatse van de 
klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De 
bovenkant van de leuning l igt, gemeten boven de voorkant van een 
tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 
1 m. 

Afdeling 2.12. Vluchtroutes 

Artikel Soort Omschrijving 

2.102.1 S Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint 
een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de 
openbare weg. 

2.102.4 D De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten 
minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat 
gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 m.  

2.107.8 S Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 
0,85 m en een hoogte van ten minste 2,3 m. Dit geldt niet voor zover de 
vluchtroute over een trap voert. 

Afdeling 3.7. Spuivoorziening 

Artikel Soort Omschrijving 

3.42.1 D Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie 
van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit 
zijn afgestemd. 
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3.42.2 D Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie 
van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit 
zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen 
is een beweegbaar raam. 

3.43 S Een opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 3.42, eerste l id, 
l igt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten 
loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. 
Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie l igt, grenst aan een openbare 
weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot 
het hart van de weg, dat water of dat groen. 

Afdeling 3.11. Daglicht 

Artikel Soort Omschrijving 

3.75.1 D Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente 
daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan 10% 
van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied. 

3.75.2 D Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente 
daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5 m2. 

3.75.3 S Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het 
eerste en tweede lid: 

a. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op 
een ander perceel l iggen, buiten beschouwing; 

b. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op 
een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van 
minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens l iggen, buiten beschouwing, 
waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie l igt, 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°. 

Afdeling 4.1. Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

Artikel Soort Omschrijving 

4.2.1 D Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 18 m2 aan niet-
gemeenschappelijk verblijfsgebied. 

4.2.2 D Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is 
verblijfsgebied. 

4.3.1 D Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m2. 

4.3.2 D Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste 1,8 m.  

4.3.3 D Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.  

4.3.4 D In ten minste een verblijfsgebied l igt een verblijfsruimte met een 
vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. 

4.3.6 S Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een hoogte boven de 
vloer van ten minste 2,6 m. 
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Afdeling 4.2. Toiletruimte 

Artikel Soort Omschrijving 

4.9.1 S Een woonfunctie heeft ten minste 1 toiletruimte. 

4.11.1 S Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van 
ten minste 0,9 m x 1,2 m. 

4.11.3 S Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid, heeft boven 
die vloer een hoogte van ten minste 2,3 m.  

Afdeling 4.3. Badruimte, nieuwbouw 

Artikel Soort Omschrijving 

4.18 S Een gebruiksfunctie heeft ten minste een badruimte. 

4.19.1 D Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van 
ten minste 1,6 m² en een breedte van ten minste 0,8 m. 

4.19.5 S Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde l id, heeft 
boven die vloer een hoogte van ten minste 2,3 m. 

Afdeling 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw 

Artikel Soort Omschrijving 

4.22.1 S Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije 
hoogte van ten minste 2,3 m. Dit geldt voor een doorgang naar: 

a. een verblijfsgebied; 

b. een verblijfsruimte; 

c. een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.25; 

d. een badruimte als bedoeld in de artikelen 4.18 en 4.25; 

e. een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31; 

f. een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.35, en 

g. een ruimte voor het bereiken van een lift. 

Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende 
terrein naar een in dit l id bedoelde ruimte. 

4.23.1 S Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4.22, 
loopt door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een 
vrij hoogte van ten minste 2,3 m. Dit geldt niet voor zover de 
verkeersroute over een trap voert 

4.27.2 S Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van 
een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende 
terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de 
afgewerkte vloer, overbrugd door een hell ingbaan. Het hoogteverschil 
tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m. 

Afdeling 4.7. Opstelplaatsen 

Artikel Soort Omschrijving 

4.38.1 S Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats 
voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. 

4.38.2 S Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, 
waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt 
niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke 
voorziening voor verwarming. 
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4.38.3 S Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, 
waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt 
niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke 
voorziening voor warm water. 

4.39.1 S en opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.38, eerste l id, 
heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 0,6 m. 

4.39.2 S en opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38, eerste l id, 
heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6 m x 0,6 m. 

Afdeling 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw 

Artikel Soort Omschrijving 

4.22.1 S Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije 
hoogte van ten minste 2,3 m. Dit geldt voor een doorgang naar: 

a. een verblijfsgebied; 

b. een verblijfsruimte; 

c. een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.25; 

d. een badruimte als bedoeld in de artikelen 4.18 en 4.25; 

e. een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31; 

f. een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.35, en 

g. een ruimte voor het bereiken van een lift. 

Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende 
terrein naar een in dit l id bedoelde ruimte. 

4.23.1 S Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4.22, 
loopt door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een 
vrij hoogte van ten minste 2,3 m. Dit geldt niet voor zover de 
verkeersroute over een trap voert 

4.27.2 S Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van 
een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende 
terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de 
afgewerkte vloer, overbrugd door een hell ingbaan. Het hoogteverschil 
tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m. 

 

Afdeling 4.7. Opstelplaatsen 

Artikel Soort Omschrijving 

4.38.1 S Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats 
voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. 

4.38.2 S Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, 
waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt 
niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke 
voorziening voor verwarming. 

4.38.3 S Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, 
waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt 
niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke 
voorziening voor warm water. 

4.39.1 S en opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.38, eerste l id, 
heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 0,6 m. 

4.39.2 S en opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38, eerste l id, 
heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6 m x 0,6 m. 
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Bijlage D: Python script voor het filteren van elementen 

Het volgende Python script filtert het BIM-model op bouwkundige elementen: 

1. import clr   
2. clr.AddReference('ProtoGeometry')   
3. from Autodesk.DesignScript.Geometry import *   
4.    
5. # Import ToDSType(bool) extension method   
6. clr.AddReference("RevitNodes")   
7. import Revit   
8. clr.ImportExtensions(Revit.Elements)   
9.    
10. # Import DocumentManager and TransactionManager   
11. clr.AddReference("RevitServices")   
12. import RevitServices   
13. from RevitServices.Persistence import DocumentManager   
14. from RevitServices.Transactions import TransactionManager   
15.    
16. from System.Collections.Generic import *   
17.    
18. # Import RevitAPI   
19. clr.AddReference("RevitAPI")   
20. import Autodesk   
21. from Autodesk.Revit.DB import *   
22.    
23. doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument   
24. uiapp = DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication   
25. app = uiapp.Application   
26.    
27. #The inputs to this node will be stored as a list in the IN variable.   
28. dataEnteringNode = IN   
29. elements = []   
30. currentelements = []   
31.    
32. filter = PrimaryDesignOptionMemberFilter()   
33. collector = FilteredElementCollector(doc).WhereElementIsNotElementType()   
34.    
35. for i in collector:   
36.     if i.Category != None and i.Category.HasMaterialQuantities:   
37.         elements.append(i)   
38.    
39. for i in elements:   
40.     if filter.PassesFilter(i) or i.DesignOption == None:   
41.         currentelements.append(i)   
42.    
43. OUT = currentelements   
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Bijlage E: Voorbeeld inschrijfbegroting uit het hulpmiddel 

Op de volgende pagina’s is een voorbeeld gegeven van de complete inschrijfbegroting zoals die 

momenteel met het hulpmiddel kan worden gegenereerd. De hier gehanteerde prijzen zijn fictief.  
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