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Situatie 1:1000



situatie



foto’s bestaande situatiefoto’s bestaand



begane grond bestaand
entree 2

entree 2
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1 entree  5,5 m2
2 voorruimte toilet  8 m2
3 toilet peuters  5 m2 
4 toilet personeel  2,5 m2
5 keuken  2,5 m2
6 voorraadkast  2,5 m2
7 speelzaal  67,5 m2

TOTAAL NETTO 93,5 m2
TOAAL BRUTO 106 m2



begane grond nieuw
entree 2

entree 1



begane grond nieuw
entree 2

entree 2

entree 1

1 entree 9 m2
2 gang 5,8 m2
3 kast 2,1 m2 (3,5m x 0.60m)
4 toilet peuters  5,6 m2 
5 toilet personeel  1,3 m2
6 keuken  5,1 m2
7 speelzaal  63,5 m2
8 kantoor 9,3 m2
9  speelhal 8,8 m2
TOTAAL NETTO 110 m2
TOAAL BRUTO 120 m2

10 buitenberging 6,75 m2
11 overdekte buitenruimte/terras 14 m2

tuin en terreinindeling ntb
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perspectief



gevels



perspectief interieur



perspectief interieur



entreegedeelte

toiletten peuters 

speelhal

voorraadkast

toilet personeel

keuken

entree, ontvangst

kantoor/werkplek



mogelijke indeling speelzaal
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Materiaal – en kleurenschema

ONDERDEEL  MATERIAAL KLEUR

EXTERIEUR
Gevelbekleding begane grond
tpv bestaande metselwerk houten latten, verticaal aangebracht naturel
Puien en kozijnen begane grond hout naturel 
Schuivende delen in pui hout naturel
Gevelbekleding boven de (bestaande) puien vezelcementplaat kleur ntb
Daktrim aluminium grijs
Beglazing veiligheidsglas transparant 
Luifel tpv entree en pui staal, rand van gemoffeld metaalplaat kleur ntb, licht
Buitenplafonds onder de luifels rockpanel kleur ntb
Buitenvloer (terras) kunststof delen, vlonder houtkleurig

INTERIEUR
Puien en kozijnen
Bestaande pui tussen school en speelzaal ws vervangen, hout, geschilderd in kleur kleur ntb
Binnenpui tussen entree en kantoor hout, vast glas kleur ntb
Binnenkozijn van entree naar speelhal hout, glazen deur wit RAL 9010
Binnenkozijn van kantoor naar speelhal hout, glazen deur wit RAL 9010
Binnenkozijn van hal naar gang hout, stompe deur kleur ntb
Binnenkozijn toilet hout, stompe deur kleur ntb

Wandafwerking 
Bestaande metselwerkwanden,
voorheen buitenwand stucwerk kleur ntb
Overige ruimtes stucwerk (afwasbaar) wit

muv keuken en toilet tegels kleur ntb

Vloerafwerking 
Alle ruimtes marmoleum kleur ntb

muv keuken en toilet tegels kleur ntb
muv entree schoonloopmat integreren grijs

NB uitgangspunt is vloerverwarming

Plafonds
Alle ruimtes systeemplafond wit



Planning


