PRESENTATIE RAAD
DE NIEUWE BRAAK
HELMOND
referentie mo\d40\2012.08

MFSA DE BRAAK

TEAM MOEDERSCHEIMMOONEN + FAULKNER BROWNS + CULD

FASE 01 EN 02

DE KADERS

addendum iPvE

DE CAMPUS

HUIDIGE
CAMPUS

DE AMBITIES
STEDELIJK + ACTIVITEIT

HERKENBARE
GEBOUWEN

UITNODIGENDE
ONTMOETINGSPLEK

ACTIEVE UITSTRALING
EN IDENTITEIT

OPTIMALE SYNERGIE
TUSSEN
DE GEBRUIKERS

GEZAMENLIJKE
IDENTITEIT
ZONDER DE
AFZONDERLIJKE
IDENTITEITEN TE
VERLIEZEN

ECOLOGIE + KLIMAAT + SOCIAAL

HITTESTRESS
VERMINDEREN

GROENBELEVING
VERHOGEN

DE BRAAK ALS
HERKENBARE PLEK

DE BRAAK ALS
ONTMOETINGSPLEK

MFSA ALS HART
§ netwerk verbindt aan alle zijde
§ 3 prominente eigenzinnige gebouwen zijn daarin verankerd

GEBOUWCONCEPT

normaal stadion, veel achterzijde

Park + gebouw smelten samen (noord & zuidzijde)

CONCEPT
LANDSCHAP
§ Vorm en beweging

§ Verbinding met omgeving

§ Centrale rondgang

§ verschillende identiteiten per hoek

CONCEPT
LANDSCHAP
§ Stevig groen kader door lanen
§ Basis van bosschages

§ Romantische verbijzondering op hoekpunten
met speciale bomen
Basis van bosschages

PINUS SYLVESTRIS
Basis van
bosschages

CARPINUS BETULUS

Romantische verbijzondering op hoekpunten

PAUWLONIA TOMENTOSA

QUERCUS PALUSTRIS

CONCEPT
LANDSCHAP
§ Trimbaan gekoppeld aan centrale rondgang
§ Meubilair met sportaanleiding verspreid over park

GEORGANISEERDE SPORT

RUNNING TRACK

TRIMBAAN

10 GRONDVORMEN VAN
ATHLETIC SKILLS MODEL

INTEGRATIEPRINCIPES ASM BINNEN MAAIVELD ONTWERP CAMPUS DE BRAAK
(TER VERDERE UITWERKING IN HET DO)

TOEKOMSTIGE
CAMPUS

MFSA

VORMCONCEPT
LANDSCHAP

VORMCONCEPT
LANDSCHAP

VORMCONCEPT
GEBOUWEN

praktijkSCHOOL OMO
Helmond Sport

HET GEBOUW

JVDI de Fysioclub
sporthal OMO
kleden sporthal
sv de braak

praktijkSCHOOL OMO
Helmond Sport

HET GEBOUW

JVDI de Fysioclub
sporthal OMO
kleden sporthal
sv de braak

de Fysioclub / JVDI
Helmond Sport
Praktijkschool Helmond / OMO
SV de Braak
Sport-/gymzalen OMO
parkeren uitsupporters

praktijkSCHOOL OMO

5 GEBRUIKERS
1 GEVEL

Helmond Sport
JVDI de Fysioclub
sporthal OMO
kleden sporthal
sv de braak

GEVELPRINCIPE VO

VO IMPRESSIES

VO IMPRESSIES

VO IMPRESSIES

VO IMPRESSIES

VO IMPRESSIES

HET GEBOUW

16 m²

kleedruimte

kleedruimte

was/ doucheruimte

kleedruimte

kleedruimte

was/ doucheruimte

5.3 m²

kraan (k)
800+p

16 m²

kleedruimte

5.3 m²

kleedruimte
16 m²

16 m²

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

kraan (k)
800+p

16 m²

was/ doucheruimte

5.3 m²

kraan (k)
800+p

16 m²

kleedruimte

5.3 m²

5.3 m²

kraan (k)
800+p

was/ doucheruimte

5.3 m²

was/ doucheruimte

16 m²

16 m²

kleedruimte

kraan (k)
800+p

kraan (k)
800+p

16 m²

was/ doucheruimte

5.3 m²

5.3 m²

kraan (k)
800+p

kraan (k)
800+p

was/ doucheruimte

5.3 m²

16 m²

kleedruimte

was/ doucheruimte

16 m²

kleedruimte
5.3 m²

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

16 m²

kleedruimte
kraan (k)
800+p

kleedruimte

5.3 m²

5.3 m²

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

15.9 m² (16)

kleedruimte

waardekluisje

40 m² (36)

tassenrek

5 m²

toilet M

23 m² (15)

beheerder/EHBO

5.3 m²

5.3 m²

9 m²

laag geplaatst

9 m²

9 m²

9 m²

9 m²

9 m² (15.6)

kraan (k)
800+p

aansluiting
wasmachine

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

was/ doucheruimte

vluchtroute

entree

13 m²

tochtportaal

32 m²

centrale entree

berg. beheer/wk

16 m²

massageruimte

22 m²

achterwand

opslag kleding sel.

22 m² (21)

horeca

laag geplaatst

toiletten H
18.7 m² (16)

kleedr. scheids

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

opslagruimte ballen/spelmateriaal

pantry

patchkast

uitgifteluik

12.8 m² (17)

25 m²

kleedruimte

25 m²

25 m²

kleedruimte

kleedruimte

toiletten D

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

waardekluisje

25 m²

kleedruimte

kleedruimte scheids
16 m²

2 m²

00

wc

kraan (k)
800+p

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

22.3 m² (24)

wedstrijdsecretariaat

23 m² (24)

instructieruimte

beheerder terrein
/werkplaats
27.5 m2 (25)

zaaldeel 1

14570

38.6 m² (27)

logistiek JO (warm)

wc

wc

doucheruimte
12 m²

12 m²

doucheruimte

250

14560

10.6 m²

wc miva

doucheruimte

wc miva

doucheruimte
10.6 m²

1061 m²

sporthal

zaaldeel 2

184 - 9 m² (175)

toestellenberging

250

wc

12 m²

wc

doucheruimte
12 m²

doucheruimte

14570

zaaldeel 3

18.5 m² (27)

toiletten D

31 m²

toiletten H

urinoirgoot

13.1 m² (13)

kleedruimte

25.6 m² (25)

vrijhouden vluchtroute

entree
was/ doucheruimte

waardekluisje

15.9 m² (16)

lift

kleedruimte
waardekluisje

verkeersruimte

circa 700 personen

entree
was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

waardekluisje

teamlocker
teamlocker
teamlocker

16 m²

4.3 m² (5)

toilet M

15.6 m² (10+9)

circa 1300 personen

R33
teamlocker
teamlocker

E-verdeelkast
(voetbal)

teamlocker
teamlocker
teamlocker
teamlocker

kleedruimte

25.6 m² (25)

kleedruimte

kraan (k)
800+p

25.6 m² (25)

5.3 m²

kleedruimte

was/ doucheruimte

25.6 m² (25)

watermeter

kleedruimte

loopruimte

25.6 m² (25)

uitgiftebalie

kleedruimte

HVK Oost

10 m²
10 m²

12 m²
5.8 m² (6)

10 m² (8)

tochtportaal

42 m² (1/2 x 90)

toestellenberging

entree

5.8 m² (6)

kleedr. docenten

kleedr. docenten

vluchtroute / portaal

toiletten H

toiletten D

zaaldeel 1

30 m²

5.2 m² (6)

30 m²
23 m²

opslag buiten
40 m²

462 m²

gymruimte

42 m² (1/2 x 90)

zaaldeel 2

toestellenberging

vluchtroute

vluchtroute

toilet D UIT
5.7 m2 (10)

toilet H UIT
9.0 m2 (11)
30 m²

kleedruimte

25.6 m² (25)

2e vluchtroute stadion (op
magneetvergrendeling; sturing
vanuit commandoruimte)

beregeningsinstall.
9.2 m2

europallet

europallet

ruimtebeslag
tractor
2,5x6,0x2,6m.

kalkopslag
H=2000

veldonderhoud
48 m2 (40)

kalkwagen
rugblazers
ander onderhoudsmateriaal

horeca UIT
9.3 m2 (11)

4255

ophoud
zone

7105

13810

loopruimte

3.2 m² (3)

achterwand
uitgiftebalie

techniek

werkkast

10 m²

tassenrek

kleedr. docenten

kleedruimte

bergingen onder tribune buiten
scope project, randvoorwaarden
worden aangereikt

kleedruimte
docentenruimte

vrijhouden vluchtroute

2.9 m² (3)

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

douche

76 x regulier

horeca (3m. balie)
14 m2 (13)

E-verdeelkast
(werkplaats)
00

2.9 m² (3)

douche

toilet H
25.7 m2 (19)

v.v. mat glas

toegang hulpdiensten (h=4,3m)
vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
gekoppeld aan noodontgrendeling
supportershome + commandoruimte
kleedruimte

toilet D
9.1 m2 (17)

vluchtroute

R45

toilet M UIT
3.8 m2 (5)

11668
2141

E-verdeelkast
(HVK totaal)

E-verdeelkast
(HVK West)

werkplein
65 m2

werkplaats techniek
concierge
berging
160 m2 (140 - 153)
ophoud
zone

3.2 m² (3)

241 x regulier

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat
122 x regulier + 6 x miva met begeleider

2 x groepsruimte 25 m2
1 x individuele ruimte 15

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

berging
alg. vorming
16 m2 (20)
leuning h=1200

E-verdeelkast
(school)

talent
83 m2 (75)

ruimtereservering t.b.v. uitbreiding stadion
kleedruimte

ophoud
zone

entree
entree

wasruimte
53 m2 (50)
indeling volgt vanuit
HS/SV de Braak
282 x regulier + 7 x miva met begeleider

opslag
- m2

lift

spec. instr.
62 m2 (64)

meterkasten
West

douche

hekwerk h=120
stripstaal
10 m² (7)

spelerstunnel
douche

mixed zone

deurhoogte
circa 1500mm

talent (spec. instr.)
80 m2 (64)

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

entree

docentenruimte

266 x regulier

techniek

(boilers)
13 m2 (15)

centrale
entree
31 m2

hekwerk

circa 400 personen
vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
sturing vanuit commandoruimte

30 m²

hekwerk h=120
stripstaal

31 m² (22 + 29)

loopruimte

techniek

16 x regulier

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

bergingen onder tribune buiten
scope project, randvoorwaarden
worden aangereikt

lockers voor
personeel

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

190 x business

toilet D
7.5 m2 (8)
kleedruimte staf
12 m2

toilet H
7.5 m2 (8)

loket

ophoud
zone

5666

284 x regulier

dugout
49 x premium business

leuning h=1200

kleed- was en toiletruimte uit
46 m2 (50)

patch/
MER
6 m2

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

uitgiftebalie

E-verdeelkast
(sport)

hekwerk

8 m² (16)

totaal 1225x

49 x premium business

dugout

leuning h=1200

mat glas

massageruimte
27 m2 (24)

oriëntatiefase
instr.
60 m2 (64)

vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
sturing vanuit commandoruimte

284 x regulier

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

kleed- was en toiletruimte 1e
59 m2 (60)

oriëntatiefase instr.
60 m2 (64)

fouilleerzone
5666

totaal 413x (uit)

reguliere zitplaatsen
2567 (-81)
MIVA + begeleider
20 + 20 (-16)
business
380
premium business
98
pers met tafel
20
pers
0
regulier UIT
419
MIVA + begeleider UIT
4+4
totaal 3532

fouilleerzone

5666

187 x regulier

190 x business

pantry

pauzeruimte
14 m2

deur v.v.
glasstrook

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

168 x regulier + 4 x miva met begeleider

toilet M
4 m2
behandelkamer
+doping/massage
18 m2

glas te
blinderen

deur v.v.
glasstrook

automatische schuifpui

tochtportaal
wastrog

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmathekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat
wegklapbaar
hekwerk
h=2400

en

ruimtereservering t.b.v. uitbreiding stadion

64 x regulier

326 x regulier

behandelkamer
16 m2

deur v.v.
glasstrook

deur v.v.
glasstrook

administratie
19.3 m2 (21)

werkkast
6 m2

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

backoffice
16 m2

deur v.v.
glasstrook

overleg/kolf
9.7 m2 (10)

kantoor stage
19.5 m2 (20)
pantry

dicht hekwerk h=2400

e

l
fouilleerzone

. dubbelstaafmat

320 x regulier

receptie
16 m2

toilet D
6.5 m2 (7)

kantoor owk leider
19.5 m2 (16)

wachtplek

leuning h=1200

behandelkamer
16 m2

toilet H
6.5 m2 (7)

opslag
7 m2

aansluiting
wasmachine

timeout ruimte
23.4 m2 (21)

pantry

70 x regulier

behandelkamer
16 m2

loket met schuifraam
(met spraakopening)

centrale

entree
41 m2 (23)

kantoor teamleider kantoor zorgteam
22.7 m2 (27)
27 m2

wastafel

toilet D
9.9 m2 (17)

behandelkamer
16 m2

wachtruimte
30 m2

automatische schuifpui

tochtportaal
pantry

toilet H
18.1 m2 (19)

vluchtroute

kleedruimte
18 m2

koffie

behandelkamer
17.7 m2 (18)

ijsbad

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

tochtportaal

vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
sturing vanuit commandoruimte

tr
e

horeca
13 m2

kleedruimte
20 m2

pantry

behandelkamer
17.7 m2 (18)

printer

uitgiftebalie

kan deze weg?

patchkast (wand)

backoffice
22 m2 (23)

schaal 1:200
E-verdeelkast
(fysio)

kantoor
22 m2 (23)

entree

BEGANE GROND
behandelkamer
17 m2

behandelkamer
22 m2 (23)

500 lt

loopruimte

achterwand

oefenruimte
200 m2

behandelkamer
17.6 m2

entree
500 lt

watermeter 2500x500
exacte positie iom
Brabant water

PLATTEGROND BEGANE GROND
gasmeter G40

R3
0

40

dicht
hekwerk
h=2400

achterwand

6.00

demarcatie gebruikers

legenda:
BVO - laag 00

JVDI (gemeente)
711 (west)
0 (stadion)
0 (oost)

711 m2

Helmond Sport (gemeente)

SV de Braak (gemeente)

praktijkschool (OMO)

sporthal (OMO)

gemeenschappelijk

BVO laag 00
BVO bijgeb.
(stadion)

projectnummer
projectnaam
opdrachtgever
formaat
schaal
tekenaar

291 (west)
118 (stadion)
234 (oost)

634 m2

30 (west)
30 (stadion)
969 (oost)

1029 m2

1085 (west)
0 (stadion)
0 (oost)

1085 m2

0 (west)
0 (stadion)
2670 (oost)

2670 m2

18 (west)
18 (stadion)
34 (oost)

70 m2

6065 m2
134 m2

zitbank MIVA

zitbank MIVA

pantry

fouilleerzone

0367-VO804-demarcatie gebruikers laag 00-v1
0367
MFSA de Braak
Gemeente Helmond

A0
1:200
JR
T +31 (0)10 413 2625
www.moederscheimmoonen.nl

datum
30.04.2021

circa 700 personen

200 m²

35 m²

bestuurskamer

uitgifteluik

hekwerk h=1200; stripstaal
oriëntatiefase instr.
64 m2

dakterras

196 m² (200)

kantine

30 m²

keuken
17 m² (19)

15 m²

magazijn

76 x regulier

14 m²

8 m²

13 m² (19)

daklicht

4 m²

toilet M
opslag algemeen

toiletten D

toiletten H

bar
kleedr.
8 m2 (10)

schacht
2300x800
E-verdeelkast

koeling

toilet M
4.2 m2 (6)

hekwerk h=1200; stripstaal
toilet pers
10 m2

14 m²

plafondkoof

overlegruimte

entree

plafondkoof h=2400

bevoorradingsdeur
en toegang MIVA

67 m²

tribune

138 zitplaatsen
vide

entree

241 x regulier

handmatige schuifpui

personeelsruimte + flexwerkplekken
78.4 m2 (55+22)

oriëntatiefase instr.
59 m2 (64)

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

122 x regulier + 6 x miva met begeleider

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

daklicht

hekwerk h=1200; stripstaal

plafondkoof h=2400

toilet D
12.7 m2 (12)

werkk.
4 m2

lift

handmatige schuifpui
met luchtgordijn

toilet H
12.2 m2 (13)

lift

oriëntatiefase instr.
60 m2 (64)

4 m²

koppelbalken conf. constr.
266 x regulier

handmatige schuifpui

10 x persplaatsen met tafel

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

190 x business

plafondkoof h=2400

koof 3000+vlr

rookscheiding n.t.b.

zone voor aanvullende installaties

schermgevel

252 m²

techniek (buiten)

vide

schermgevel
koppelbalken conf. constr.
16 x regulier

hekwerk h=1200;
stripstaal
hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

dugout

handmatige schuifpui

49 x premium business

handmatige schuifpui

koof t.b.v. rookgasafvoer
300x300 (inwendig)

glazen balustrade

koof 3000+vlr

overlegruimte
10.8 m2

stoelenberging
19.7 m2

werkkast

koppelbalken conf. constr.
camera platform

restaurant
78 m2 (75)

deur v.v. deur v.v.
glasstrook glasstrook

93 m2

452 m2
284 x regulier

dugout

49 x premium business

1062 m2

plafondkoof h=2400

lichtstraat

maximale uitbreidingsmogelijkheid supportershome

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

lichtstraat

aula
162 m2 (160)

175 m²

schermgevel
190 x business

lichtstraat

plafondkoof h=2400

10 x persplaatsen met tafel

handmatige schuifpui

schacht
650x1700

130 m2

balie/winkel
26.5 m2 (31)

supportershome

schermgevel

totaal 1225x

284 x regulier

handmatige schuifpui

23 m2

business lounge
386 m2 (180+182)

automatische schuifpui
daklicht

244 m2

keuken/afwas
75.3 m2 (80)

29 m²

totaal 413x (uit)

plafondkoof h=2400

BVO - laag 01
toiletten D
9.7 m2 (12)

0 (west)
0 (stadion)
244 (oost)
opslag
6.9 m2

entree
entree

0 (west)
0 (stadion)
452 (oost)
instructiekeuken
95.7 m2 (90)

techniek

187 x regulier

326 x regulier

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

handmatige schuifpui

hekwerk h=1200; stripstaal

toilet
1.3 m2

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

2950 m2
BVO laag 01

96 (west)
0 (stadion)
34 (oost)

gemeenschappelijk

1062 (west)
0 (stadion)
0 (oost)

praktijkschool (OMO)

1039 m2

Helmond Sport (gemeente)
E-verdeelkast
(keuken)

vluchtweg

legenda:

overleg klein
16.1 m2 (15)

68 m² (67)

168 x regulier + 4 x miva met begeleider

320 x regulier

plafondkoof h=2400

toiletten H
16.6 m2 (22)

overlegruimte groot
32 m2 (30)

kantoor JO

64 x regulier

70 x regulier

commandoruimte
15.5 m2 (20)

kantoren trainers
20 m2 (91)

garderobe

23 (west)
0 (stadion)
0 (oost)

JVDI (gemeente)

T +31 (0)10 413 2625
www.moederscheimmoonen.nl

A0
1:200
JR

schaal 1:200

opslag
pantry
opslag

pers
7.4 m2 (12)

spelershome
62 m2 (60)

kantoren
34 m2 (91)

hekwerk h=1200;
stripstaal

datum
30.04.2021
0367
MFSA de Braak
Gemeente Helmond
projectnummer
projectnaam
opdrachtgever
formaat
schaal
tekenaar

VERDIEPING 01

dichte panelenwand h=2400

demarcatie gebruikers
hekwerk over volledige hoogte
(tot dak); onderste 2 meter lexan,
daarboven dubbelstaafmat
reguliere zitplaatsen
2567 (-81)
MIVA + begeleider
20 + 20 (-16)
business
380
premium business
98
pers met tafel
20
pers
0
regulier UIT
419
MIVA + begeleider UIT
4+4
totaal 3532

sporthal (OMO)
glaswand h=2400

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

ruimtereservering t.b.v. uitbreiding stadion

710 (west)
0 (stadion)
329 (oost)
opslag
11,5 m2 (15)
E-verdeelkast
(HS)

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat
techniek
32.9 m2

techniek
12 m2 (11)

opslag HS
4.3 m2

hekwerk h=1200; stripstaal
hekwerk h=1200; stripstaal

SV de Braak (gemeente)
10096

PLATTEGROND VERDIEPING

glazen balustrade

ruimtereservering t.b.v. uitbreiding stadion

0367-VO805-demarcatie gebruikers laag 01-v1

koppelbalken conf. constr.

koppelbalken conf. constr.

koppelbalken conf. constr.

GEBOUWDEEL WEST
hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

70 x regulier

320 x regulier

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

326 x regulier

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

190 x business

49 x premium business

49 x premium business

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

76 x regulier

dugout

camera platform

10 x persplaatsen met tafel

10 x persplaatsen met tafel

hekwerk h=1200; stripstaal
commandoruimte
15.5 m2 (20)

hekwerk h=1200; stripstaal

handmatige schuifpui

handmatige schuifpui

plafondkoof h=2400

handmatige schuifpui

handmatige schuifpui

plafondkoof h=2400

plafondkoof h=2400

handmatige schuifpui

handmatige schuifpui

plafondkoof h=2400

handmatige schuifpui
met luchtgordijn

handmatige schuifpui

plafondkoof h=2400

plafondkoof h=2400

plafondkoof h=2400

koppelbalken conf. constr.

garderobe

werkk.
4 m2

lift

toilet M
4.2 m2 (6)

pantry

personeelsruimte + flexwerkplekken
78.4 m2 (55+22)

toilet pers
10 m2

plafondkoof

kleedr.
8 m2 (10)
oriëntatiefase instr.
64 m2

schacht
2300x800
E-verdeelkast

glazen balustrade

automatische schuifpui

overlegruimte groot
32 m2 (30)

kantoren trainers
20 m2 (91)

lichtstraat

lichtstraat

E-verdeelkast
(HS)

kantoren
34 m2 (91)

overleg klein
16.1 m2 (15)

koof 3000+vlr

deur v.v. deur v.v.
glasstrook glasstrook

toiletten D
9.7 m2 (12)
opslag
11,5 m2 (15)

opslag HS
4.3 m2
techniek
12 m2 (11)

toilet
1.3 m2

koof 3000+vlr

schacht
650x1700

daklicht

toiletten H
16.6 m2 (22)

overlegruimte
10.8 m2

lichtstraat

aula
162 m2 (160)

balie/winkel
26.5 m2 (31)

keuken/afwas
75.3 m2 (80)

instructiekeuken
95.7 m2 (90)

oriëntatiefase instr.
60 m2 (64)

opslag
6.9 m2

koppelbalken conf. constr.

koppelbalken conf. constr.

spelershome
62 m2 (60)

toilet D
12.7 m2 (12)

opslag

restaurant
78 m2 (75)

business lounge
386 m2 (180+182)

toilet H
12.2 m2 (13)
glazen balustrade

dichte panelenwand h=2400

glaswand h=2400

koof t.b.v. rookgasafvoer
300x300 (inwendig)

opslag

daklicht

techniek
32.9 m2

vluchtweg

pers
7.4 m2 (12)

hekwerk h=1200; stripstaal

hekwerk h=1200; stripstaal

dugout

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

190 x business

oriëntatiefase instr.
59 m2 (64)

stoelenberging
19.7 m2

E-verdeelkast
(keuken)

10096

VERDIEPING 01
schaal 1:200

49 x premium business

49 x premium business

dugout

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

190 x business

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

282 x regulier + 7 x miva met begeleider

76 x regulier

dugout

vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
sturing vanuit commandoruimte

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

190 x business

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

326 x regulier

11668

toilet H
18.1 m2 (19)

E-verdeelkast
(HVK totaal)

bergingen onder tribune buiten
scope project, randvoorwaarden
worden aangereikt

toilet D
9.9 m2 (17)

meterkasten
West

13810

spelerstunnel

l

vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
sturing vanuit commandoruimte

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

R34

00

4255

320 x regulier

300

R3

2141

circa 700 personen

entree

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

70 x regulier

mixed zone

toilet D
9.1 m2 (17)

toilet H
25.7 m2 (19)

7105

E-verdeelkast
(HVK West)

leuning h=1200

leuning h=1200

leuning h=1200

leuning h=1200

vluchtroute

vluchtroute

v.v. mat glas

kan deze weg?

kleedruimte
18 m2

behandelkamer
16 m2

behandelkamer
16 m2

receptie
16 m2

backoffice
16 m2

behandelkamer
16 m2

toilet M
4 m2

pantry

pauzeruimte
14 m2

massageruimte
27 m2 (24)

ijsbad

kleedruimte
20 m2

behandelkamer
16 m2

kleed- was en toiletruimte 1e
59 m2 (60)

lockers voor
personeel

kleedruimte staf
12 m2

kleed- was en toiletruimte uit
46 m2 (50)
toilet H
7.5 m2 (8)

toilet D
7.5 m2 (8)

techniek
(boilers)
13 m2 (15)

deurhoogte
circa 1500mm

2 x groepsruimte 25 m2
1 x individuele ruimte 15

opslag
- m2

indeling volgt vanuit
HS/SV de Braak
werkkast
6 m2

achterwand

behandelkamer
+doping/massage
18 m2

pantry

uitgiftebalie

horeca
13 m2

pantry

wastafel

loopruimte

watermeter 2500x500
exacte positie iom
Brabant water

gasmeter G40

uitgiftebalie

mat glas

berging
alg. vorming
16 m2 (20)

wasruimte
53 m2 (50)

horeca (3m. balie)
14 m2 (13)
werkplein
65 m2

E-verdeelkast
(werkplaats)

loopruimte

achterwand

lift
E-verdeelkast
(school)

centrale
entree
41 m2 (23)
behandelkamer
22 m2 (23)

kantoor
22 m2 (23)

backoffice
22 m2 (23)

behandelkamer
17.7 m2 (18)

deur v.v.
glasstrook

glas te
blinderen

overleg/kolf
9.7 m2 (10)

deur v.v.
glasstrook

patch/
MER
6 m2

deur v.v.
glasstrook

opslag
7 m2

oriëntatiefase instr.
60 m2 (64)

aansluiting
wasmachine

behandelkamer
17.7 m2 (18)
tochtportaal

BEGANE GROND

deur v.v.
glasstrook

deur v.v.
glasstrook

500 lt

behandelkamer
17.6 m2

toilet D
6.5 m2 (7)

kantoor teamleider kantoor zorgteam
22.7 m2 (27)
27 m2

timeout ruimte
23.4 m2 (21)

kantoor owk leider
19.5 m2 (16)

kantoor stage
19.5 m2 (20)

centrale
entree
31 m2

oriëntatiefase
instr.
60 m2 (64)

wastrog

toilet H
6.5 m2 (7)

koffie

wachtplek

wachtruimte
30 m2

pantry

pantry

patchkast (wand)

behandelkamer
17 m2

500 lt

E-verdeelkast
(fysio)

oefenruimte
200 m2

printer

loket met schuifraam
(met spraakopening)

loket

talent (spec. instr.)
80 m2 (64)
administratie
19.3 m2 (21)

spec. instr.
62 m2 (64)

talent
83 m2 (75)

werkplaats techniek
concierge
berging
160 m2 (140 - 153)

tochtportaal

automatische schuifpui

automatische schuifpui

entree

entree

schaal 1:200
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GEBOUWDEEL OOST
totaal 413x (uit)

hekwerk h=2500; v.v. lexan

totaal 1225x
hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat

64 x regulier

168 x regulier + 4 x miva met begeleider

187 x regulier

284 x regulier

hekwerk h=1200; stripstaal

284 x regulier

16 x regulier

hekwerk h=1200;
stripstaal

122 x regulier + 6 x miva met begeleider

261 x regulier

241 x regulier

hekwerk h=1200;
stripstaal

entree

hekwerk h=1200; stripstaal

entree
29 m²

werkkast
4 m²

bevoorradingsdeur
en toegang MIVA

maximale uitbreidingsmogelijkheid supportershome

175 m²

93 m2

schermgevel

supportershome

koppelbalken conf. constr.

techniek

68 m² (67)

hekwerk over volledige hoogte
(tot dak); v.v. lexan vlakvulling

entree

kantoor JO

rookscheiding n.t.b.

schermgevel

zone voor aanvullende installaties

overlegruimte
14 m²

koeling
15 m²

opslag algemeen
13 m² (19)

magazijn
17 m² (19)

toilet M
4 m²

G
dakterras

bestuurskamer

200 m²

35 m²

G

vide

toiletten D
8 m²

keuken
30 m²

toiletten H
14 m²

uitgifteluik

vide

bar

techniek (buiten)
252 m²

schermgevel

196 m² (200)

koppelbalken conf. constr.

koppelbalken conf. constr.

entree
kantine

138 zitplaatsen
lift

daklicht

tribune

schermgevel

67 m²

C

B

A

VERDIEPING 01
schaal 1:200

toegang hulpdiensten (h=4,3m)
vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
gekoppeld aan noodontgrendeling
supportershome + commandoruimte
totaal 1225x
284 x regulier

284 x regulier

16 x regulier

122 x regulier + 6 x miva met begeleider

261 x regulier

241 x regulier
38.6 m² (27)

toestellenberging

toiletten D

184 - 9 m² (175)

toiletten H

18.5 m² (27)

31 m²

toestellenberging

toestellenberging

42 m² (1/2 x 90)

42 m² (1/2 x 90)

toilet H UIT
9.0 m2 (11)

logistiek JO (warm)

toilet D UIT
5.7 m2 (10)

5.3 m²

kraan (k)
800+p

wc

kraan (k)
800+p

2 m²

waardekluisje

kleedruimte

waardekluisje

16 m²

kleedruimte
15.9 m² (16)

urinoirgoot

kleedruimte

was/ doucheruimte

kraan (k)
800+p

opslag kleding sel.

was/ doucheruimte

22 m²

5.3 m²

vluchtroute

5.3 m²

16 m²

ophoud
zone

waardekluisje

teamlocker

kraan (k)
800+p

dicht
hekwerk
h=2400

was/ doucheruimte
5.3 m²

beheerder terrein
/werkplaats
27.5 m2 (25)

was/ doucheruimte

entree

teamlocker

15.9 m² (16)

waardekluisje

toilet M UIT
3.8 m2 (5)

kleedruimte

waardekluisje

12 m²

16 m²

vrijhouden vluchtroute

kleedruimte

kraan (k)
800+p

fouilleerzone

vluchtroute / portaal

kraan (k)
800+p

achterwand

5.3 m²

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

22 m² (21)

was/ doucheruimte

horeca UIT
9.3 m2 (11)

circa 400 personen
vluchtroute stadion
v.v. magneetvergrendeling;
sturing vanuit commandoruimte

4.3 m² (5)

loopruimte

2e vluchtroute stadion (op
magneetvergrendeling; sturing
vanuit commandoruimte)

toilet M

loopruimte

uitgiftebalie

watermeter

horeca

veldonderhoud
48 m2 (40)
kalkopslag
H=2000

uitgiftebalie

HVK Oost

5.2 m² (6)

kalkwagen
rugblazers
ander onderhoudsmateriaal

ruimtebeslag
tractor
2,5x6,0x2,6m.

entree

187 x regulier

circa 1300 personen

hekwerk h=1200; v.v. dubbelstaafmat
168 x regulier + 4 x miva met begeleider

europallet

beregeningsinstall.
9.2 m2

achterwand

ophoud
zone

techniek

64 x regulier

europallet

bergingen onder tribune buiten
scope project, randvoorwaarden
worden aangereikt
vrijhouden vluchtroute

dicht hekwerk h=2400

hekwerk

wegklapbaar
hekwerk
h=2400

hekwerk h=120
stripstaal

hekwerk h=120
stripstaal

hekwerk

fouilleerzone

entree

totaal 413x (uit)

hekwerk h=2500; v.v. lexan

wegklapbaar
hekwerk
h=2400
500

R4

kraan (k)
800+p

kleedruimte scheids

waardekluisje

was/ doucheruimte

kleedruimte

was/ doucheruimte

kleedruimte

5.3 m²

16 m²

kleedr. scheids

massageruimte

9 m²

16 m²

16 m²

16 m²

kraan (k)
800+p

G
kleedruimte
waardekluisje

waardekluisje

was/ doucheruimte

25 m²

9 m²

teamlocker

kraan (k)
800+p
teamlocker

5.3 m²

G

kraan (k)
800+p
waardekluisje

kleedruimte

16 m²

was/ doucheruimte

25 m²

kleedruimte
16 m²

kraan (k)
800+p

kleedruimte
waardekluisje

waardekluisje

zaaldeel 3

zaaldeel 2

zaaldeel 1

zaaldeel 2

was/ doucheruimte

25 m²

9 m²

teamlocker

kraan (k)
800+p

kraan (k)
800+p

vluchtroute
waardekluisje

kleedruimte

kleedruimte

16 m²

was/ doucheruimte

25 m²

9 m²

kraan (k)
800+p

vluchtroute

kleedruimte

30 m²

E-verdeelkast
(sport)

waardekluisje

beheerder/EHBO

8 m² (16)

tochtportaal
3.2 m² (3)

3.2 m² (3)

2.9 m² (3)

douche

douche

douche

23 m²

5.8 m² (6)

toiletten D

docentenruimte

5.8 m² (6)

douche

2.9 m² (3)

toiletten H

15.6 m² (10+9)

werkkast
25.6 m² (25)

10 m²

10 m²

12 m²

kleedruimte

25.6 m² (25)

kleedruimte

kleedr. docenten

13.1 m² (13)

25.6 m² (25)

kleedruimte

25.6 m² (25)

25.6 m² (25)

kleedruimte

tochtportaal

23 m² (15)

opslag buiten

10 m² (8)

entree

C

B

A

BEGANE GROND

tochtportaal

13 m²

entree

schaal 1:200

wc

doucheruimte

40 m²

kleedruimte
16 m²

10.6 m²

12 m²

re
e

kraan (k)
800+p

teamlocker

5.3 m²

doucheruimte

12 m²

pantry

pantry

doucheruimte

wc

kleedr. docenten

doucheruimte

22.3 m² (24)

10 m²

wedstrijdsecretariaat

kleedruimte

25.6 m² (25)

uitgifteluik

wc miva

kleedr. docenten

16 m²

patchkast

was/ doucheruimte

wc

40 m² (36)

kleedruimte

wc miva
zitbank MIVA

5.3 m²

23 m² (24)

opslagruimte ballen/spelmateriaal

waardekluisje

was/ doucheruimte

10.6 m²

wc

instructieruimte

kleedruimte

32 m²

kraan (k)
800+p

doucheruimte

12 m²

centrale entree

teamlocker

waardekluisje

doucheruimte

tassenrek

E-verdeelkast
(voetbal)

16 m²

kraan (k)
800+p

zitbank MIVA

5.3 m²

verkeersruimte

lift

16 m²

en
t

kleedruimte

9 m² (15.6)

5 m²

30 m²

teamlocker

was/ doucheruimte

berg. beheer/wk

18.7 m² (16)

toilet M

6.00

kleedruimte

5.3 m²

tassenrek

was/ doucheruimte

toiletten H

12.8 m² (17)

waardekluisje

kleedruimte

toiletten D

waardekluisje

30 m²

16 m²

kraan (k)
800+p

14570

30 m²

kleedruimte

kraan (k)
800+p

250

kleedruimte

5.3 m²

14560

kleedruimte

laag geplaatst

was/ doucheruimte

250

10 m² (7)

14570
aansluiting
wasmachine

laag geplaatst

31 m² (22 + 29)

5.3 m²

docentenruimte

waardekluisje

was/ doucheruimte

techniek

5.3 m²

462 m²

1061 m²

zaaldeel 1

teamlocker

was/ doucheruimte

gymruimte

sporthal

9 m²

kraan (k)
800+p

5666

kleedruimte

5666

5.3 m²

5666

waardekluisje

was/ doucheruimte
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