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BOUWKAVEL
Manderveenseweg 70 te Manderveen

Kadastrale gemeente:  Tubbergen
Burgerlijke gemeente:  Tubbergen
Sectie:    B
Nummer:    3713

Bron:  PDOK

Locatie - luchtfoto
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Bestaande situatie 
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Plattegronden - bestaand

Bestaande plattegronden - 1:200

BEGANE GROND VERDIEPING

schaal 1:200
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SITUATIE VLEKKENPLAN 
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Vlekkenplan

Vlekkenplan 01 - 1:200

keukenbar
vergaderruimte/
spreekkamer/
rustruimte

= bestaande indeling handhaven

huiskamer praktijkruimte t.b.v.
- fysiotherapie
- huisartsenpost
- prikpost

wachtruimte

instructieruimte
onderbouw

trap gespiegeld trap gespiegeld

instructieruimte
bovenbouw

atelierruimte

Hart “De Huiskamer“

Zorg & Welzijn

Sport & spel

Onderwijs Onderwijs

BEGANE GROND VERDIEPING

opmerkingen:

in deze opzet zijn de functies die zeer kosten 
verhogend zijn om te verplaatsen zoveel mogelijk 
gehandhaafd.

huiskamer 

- gesitueerd op de hoek richting parkeerplaatsen, goede  
  sociale controle op pp en entree
- huiskamer deelt vergaderruimte met onderwijs.

onderwijs

- apart geclusterd met onderwijs bovenbouw door 
  gespiegelde trap

zorg & welzijn

-  de ruimte is apart van de rest van het gebouw  
   toegankelijk door entree in tochtportaal
-  voorstel: een multifunctionele praktijkruimte voor:
   fysio, huisartsenpost, prikpost.
-  de vlek voor zorg & welzijn kan aan de entree zijde 
   nog uitgebreid worden.
-  fysio grenst niet aan gymzaal! Noodzaak?

sport en spel

- geen aanpassingen  
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BEGANE GROND - 1:200

Zorg & Welzijn
ca. 161m2

- wachtruimte 18m2
- prikpost 0m2

- fysiotherapie 88m2
- huisartsenpost 40m2

- rustruimte 15m2

Algemeen
ca. 20m2

- toilet 12m2
- MIVA 4m2

- werkast 4m2

Sport & spel
ca. 455m2

- sporthal 225 m2
- materiaal berging 135 m2

- kleed- en wasruimte 83 m2
-scheidsrechtersruimte 12 m2 

Sport & Spel
ca. 455m2

- sporthal 225 m2
- materiaal berging 135 m2

- kleed- en wasruimte 83 m2
-scheidsrechtersruimte 12 m2 

Hoofdentree

uitgang sportvelden
Sport & Spel

bestaande footprint

buitenruimte 
onderwijs

Hart “De Huiskamer“
ca. 190m2

- entree 20 m2
- huiskamer 75 m2

- bar 15 m2
- keuken 25 m2

- vergaderruimte/
spreekkamer 21 m2

-ruimte voor leestafel/
vergadertafel 25 m2 Onderwijs

ca. 120m2

- instructie onderbouw
90 m2

- gespreksruimte 15m2
- lerarenkamer 15m2
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Vlekkenplan

Vlekkenplan 01 - 1:200
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bestaande footprint

= handhaven

Onderwijs
ca. 165m2

- instructie bovenbouw 110 m2
- kantoorr. + bergr. 55m2
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Perspectieven
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Massastudie
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoer-
ing en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, 
inrichting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. 
Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen 
rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.

Copyright
© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van 
onze opdrachtgever of Building Design Architectuur Zenderen.
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