
Logistieke	  kaders	  zeefgebouw	  SU	  
terrein	  

Laden/Lossen/doorgangen	  
! De	  deuren	  bij	  de	  hoofdingang	  zijn	  90	  cm	  breed.	  Het	  zijn	  vanaf	  de	  trap	  2x	  

een	  set	  van	  4	  deuren	  naast	  elkaar.	  
! Laden	  en	  lossen	  van	  productionele	  materialen	  is	  het	  beste	  aan	  de	  

achterkant.	  Er	  is	  een	  loading	  dock	  voor	  vrachwagens	  aanwezig.	  
! Aan	  de	  achterkant	  van	  het	  gebouw	  zijn	  4	  nooduitgangen.	  De	  middelste	  

(dubbele)	  nooduitgangen	  zijn	  het	  dichts	  bij	  de	  lift.	  De	  afmeting	  daarvan	  is:	  
160	  cm	  breed	  x	  210	  cm	  hoog.	  

! Aan	  de	  achterkant	  van	  het	  gebouw	  is	  de	  mogelijkheid	  om	  via	  2	  
nooddeuren	  te	  laden/lossen	  op	  de	  eerste	  verdieping	  (materialen	  die	  niet	  
in	  de	  lift	  passen).	  De	  afmeting	  voor	  de	  doorvoer	  is:	  165	  cm	  breed	  x	  210	  
cm	  hoog.	  Lossen	  direct	  achter	  de	  stage	  met	  verreiker/heftruck/bouwlift.	  

! Nooddeuren	  eerste	  verdieping	  balzaal,	  afmeting	  210	  cm	  breed	  x	  230	  
hoog.	  	  

Lift	  
! In	  het	  gebouw	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  een	  lift.	  

Afmeting	  142	  cm	  breed	  x	  135	  cm	  diep	  x	  245	  hoog	  (pas	  op	  doorvoer	  
deuren	  beneden	  zijn	  eerst	  lager)	  	  

Kaders	  grote	  zaal	  boven	  
! De	  ruimte	  van	  de	  grote	  bovenzaal	  is	  46	  meter	  lang	  en	  35	  meter	  breed.	  
! De	  afmeting	  tussen	  de	  palen	  (in	  de	  breedte)	  is	  12,63	  meter.	  Afmeting	  

tussen	  de	  palen	  in	  de	  lengte	  is	  4,94	  meter.	  	  
! Het	  hoogste	  punt	  van	  het	  dak	  is:	  11,80	  meter.	  De	  hoogte	  van	  de	  spanten	  

vanaf	  de	  grond	  zijn,	  8,4	  meter	  (laagste	  spand)	  

Kaders	  balzaal	  
! Afmeting	  balzaal	  is	  14,94	  meter	  breed	  en	  45,97	  lang.	  
! Hoogte	  spanten	  (in	  de	  breedte	  van	  het	  gebouw)	  vanaf	  de	  vloer,	  8,47	  

meter.	  

Kaders	  palenruimte	  beneden	  
! De	  hoogte	  van	  de	  verhoging/stage	  =	  80	  cm.	  	  
! De	  hoogte	  van	  het	  plafond	  (laagste	  punt	  4,30	  meter)	  	  


