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bestaande situatie
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bestaande situatie

Het bestaande pand ligt in het dorpscentrum van 
Niehove. Om ook in de toekomst het pand te kunnen 
gebruiken als dorpshuis en bijeenkomst locatie ligt er 
de wens het gebouw aan te passen op de huidige tijd. De 
ingrepen worden inpandig gedaan, waarbij autentieke en 
karakteristieke kenmerken van het pand bewaard blijven.



4 Begane Grond Bestaand schaal 1:100

begane grond

bestaande situatie

bestaande plattegrond schaal 1:100



5Begane grond variant-A schaal 1:100
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Heren
ca 5,5m2

Hal met bestaand toilet

Invalide- en

damestoilet
ca 10m2

ca 2,0m2 ca 13,5m2

begane grond

nieuwe situatie

nieuwe plattegrond schaal 1:100

Ten opzichte van de bestaande situatie worden de volgende 
ingrepen gedaan:

- vergroten keuken
- verplaatsen toiletten
- toevoegen invalidetoilet
- stijle trap aanpassen op huidige eisen



6 Verdieping bestaand schaal 1:100
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Grote zaal Podium

Kleedruimte

Onbenoemd

Vloer lager 

t.o.v. overige 

ruimten

Kantoor Bar

bestaande toog

bestaande dakkapel indeling ntb

bestaande plattegrond schaal 1:100

verdieping

bestaande situatie
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Verdieping nieuwe situatie - schaal 1:100

Bar
ca 13,5m2

Grote zaal
ca 108,5m2

flexibel podium

Kleed- / 

vergaderruimte
ca 11,5m2

Berging
ca 10,5m2

Berging en 

technische 

ruimte
ca 13,0m2

bestaande dakkapel indeling ntb

nieuwe toog

nieuwe plattegrond schaal 1:100

verdieping

nieuwe situatie

Ten opzichte van de bestaande situatie worden de volgende 
ingrepen gedaan:

- stijle trap aanpassen op huidige eisen
- ruimte flexibel indeelbaar maken
- verplaatsen bar
- verplaatsen kunstwerk
- toevoegen dakramen bij bar tbv daglicht
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impressie

verplaatsen kunstwerk stadsaanzicht
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Ruime flexibel indeelbare open zaal
Gebruik van bestaande kernaspecten, zoals Groningse bar
Indeling met transformeerbaar meubilair
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