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impressie 2521 tussen bebouwing



impressie interieur zwemzaal



huidige situatie in google mapslocatie Blokweer



stedenbouwkundig plan Hof en Singel, 04.05.2010

autoparkeren op kavel: 88 plaatsen
langsparkeren langs de weg: 12 plaatsen
fietsparkeren: 100 plaatsen



foto’s parkeerterreinlocatie Blokweer



foto’s sporthallocatie Blokweer



Huidige situatie
Kavel met sporthal en zwembad, met een gezamelijke 
entree en horecaruimte. Er zijn ca. 71 parkeerplaatsen op 
eigen terrein.

locatie Blokweer



+ +max. 50%
max. 10m.

Situatie na sloop
Na sloop van het zwembad, de horeca en de 
buitenbergingen, blijft de sporthal met kleedruimten en 
tribune over. Aan de zuid-oostzijde van het kavel staat een 
strook bomen. Uitgangspunt is om deze te behouden.

locatie Blokweer



+ +max. 50%
max. 10m.

Bestemmingsplan
Maximale 50% van het kavel mag bebouwd zijn, met een 
maximale bouwhoogte van 10 meter. Het kavel heeft een 
oppervlakte van ca. 7400 m2.

ontwerpopgave

Zwembad
Zwembad van 25x21 meter 
volgens het concept ‘2521 
Gewoon Zwemmen’.

Parkeren
100 autoparkeerplaatsen op 
het kavel.

12 autoparkeerplaatsen langs 
de Sportlaan.

programma



01. Plaatsen 
Entree en overstek aan de zijde van de Sportlaan, de 
verhuurbare ruimten in de plint van het 2521-volume 
liggen tegen de kleedruimten van de sporthal aan. 
Bebouwde oppervlakte is ca. 3201 m2.



02. Verdraaien
Verdraaiing van het 2521-volume evenwijdig aan de 
zuidoostgrens van het kavel. Hierdoor ontstaat een 
buitenruimte tussen de verhuurbare ruimten en de 
kleedkamergang van de sporthal, welke zorgt voor 
daglicht en uitzicht.



03. Verschuiven
Verschuiving van het 2521-volume in de richting van 
de sporthal. Het 2521-volume komt minder dicht op de 
omliggende bebouwing te staan en de doorgang tussen 
de groenstrook en het 2521-volume wordt groter.



04. Koppelen
Koppeling tussen het 2521-volume en de sporthal. 
Hierdoor wordt de buitenruimte tussen de 2 volumes een 
afgesloten buitenruimte, welke licht verschaft aan de 
verhuurbare ruimten en ruimtelijke kwaliteit toevoegd 
aan de entreehal.



05. 1 complex
Gezamelijke entreehal aan de Sportlaan met aanliggend 
de afgesloten buitenruimte. Dit nieuwe hart van het 
complex zorgt ervoor dat de sporthal en het zwembad 
samen kunnen functioneren als 1 complex. De bebouwde 
oppervlakte is ca. 3234 m2.



ontwerp buitenruimte

101 autoparkeerplaatsen

140 fietsparkeerplaatsen
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uitgangspunten terreininrichting

1. entreeplein
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uitgangspunten terreininrichting

2. parkeerterrein



vogelvlucht



entree



zicht vanaf de Sportlaan



impressie entreehal met achterliggend lichthof



interieur zwemzaal


