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Voor een eensluidend uittreksel, BREDA, 25 juni 2008
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Uitbreiding hotel De Borgh
een studie naar mogelijkheden 

03 juli 2008
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inleiding

Op verzoek van Kees Quispel is gestudeerd 
op uitbreiding van hotel De Borgh te 
Zevenbergen. 

De resulterende modellen dienen als basis 
voor het informatieplan dat tot doel heeft 
te onderzoeken in hoeverre de gemeente 
bereid is medewerking te verlenen aan 
het wijzigen van de bestemming van 
de onbebouwde strook grond aan de 
achterzijde van de grote sporthal.

Bestaande sporthal
48 × 33 m.

kleedkamers e.d.

Bestaand hotel met 
appartementen en 

penthouse
lift

3 lagen hotelkamers
en 3 appartementen

Kuringen

Molenbergstraat

Molenbergstra
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eigendom
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Bestaande sporthal
22 × 14 m.
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uitbreidings
varianten

Naast de gevraagde uitbreiding aan de 
achterkant [zie hiernaast: 01] hebben we 
2 aanvullende uitbreidingsmogelijkheden 
onderzocht middels een aantal modellen.

De rode lijn in de tekening laat de 
eigendomsgrens zien van hotel De Borgh. 

De onbebouwde strook aan de 
Molenbergstraat mag volgens het 
bestemmingsplan bebouwd worden. 
De bestemming van deze strook is 
echter momenteel bedoeld voor 
‘Maatschappelijke voorzieningen’  

Op de navolgende pagina’s worden de 
modellen per variant besproken.

02
uitbreiding ter plaatse van 

de grote sporthal

03
uitbreiding bovenop de 

kleedkamers

01
uitbreiding aan de 

achterkant
max. 11 meter hoogte
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01
uitbreiding aan de 

achterkant

Aan de achterkant is een strook van ca. 7 
meter beschikbaar binnen de bouwenvelop. 
De bestemming van deze strook is echter 
een andere dan de bestemming die 
benodigd is voor het realiseren van de 
hotelkamers.

De eerste laag met kamers kan worden 
gerealiseerd boven de nooduitgangen van 
de grote sportzaal.

Om eventuele uitbreiding te bereiken moet 
een 48 meter lange gang gerealiseerd 
worden over het dak van de kleedkamers. 
Tevens zullen er hotelgangen aangebracht 
moeten worden. Opties daarvoor zijn: 

- tussen de kamers en sporthal in

- in de sporthal

Er is gekozen voor 3 lagen met 
hotelkamers en niet met 2 lagen 
hotelkamers en één laag met te verhuren 
zaaltjes in verband met de bereikbaarheid 
en beperkte afmetingen van deze zaaltjes.

Het is aanbevelenswaardig om deze 
uitbreiding van het hotel wel te voorzien 
van een eigen lift. Hiermee kunnen tevens 
de verschillen in hoogte van de vloeren 
worden opgevangen.

Het dak van de kleedkamers waarover ook 
de ontsluitingsgang loopt kan een groene 
tuin worden waarop tevens de eigenaren 
van de appartementen uit kijken.

legenda

 Ontsluiting

 Containers

 Traditionele kamers

variant omschrijving #kamers voordelen nadelen
01A Configuratie van containers [2500 × ±6000 × 2950], hotelgang tussen 

sporthal en kamers. Bereikbaar middels een lange gang over het dak van de 
kleedkamers [v1]

45 over 3 
lagen

gemakkelijk te bouwen, eerste laag begint boven de 
nooduitgangen

bestemmingsplan wijzigen, lange gang, containermaat 
klein. Plangrens wordt met 20 cm overschreden op een 
hoogte van 2.20m

01B Configuratie van containers [2500 × ±7000 × 2950], hotelgang ligt in de 
sporthal. Bereikbaar middels een lange gang over het dak van de kleedkamers 
[v1]

45 over 3 
lagen

relatief gemakkelijk te bouwen ivm gang in sporthal, 
eerste laag begint boven de nooduitgangen

bestemmingsplan wijzigen, lange gang

01C Traditionele kamers [3600 × 5700], hotelgang tussen sporthal en kamers. 
Bereikbaar middels een lange gang over het dak van de kleedkamers [v1]

30 over 3 
lagen

gemakkelijk te bouwen, eerste laag begint boven de 
nooduitgangen

bestemmingsplan wijzigen, lange gang

01D Traditionele kamers [3200 × 7000], hotelgang ligt in de sporthal. Bereikbaar 
middels een lange gang over het dak van de kleedkamers [v1]

36 over 3 
lagen

relatief gemakkelijk te bouwen ivm gang in sporthal, 
eerste laag begint boven de nooduitgangen

bestemmingsplan wijzigen, lange gang

01A

01C 01D

01B
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02
uitbreiding ter plaatse van 

de grote sporthal

De huidige grote sporthal meet 48 × 33 
× 9,6 meter. Een ‘Olympische sporthal’ 
moet binnenmaten hebben van 44 × 24 
× 7 meter meten. Dit impliceert dat het 
mogelijk is om zowel aan de zij- als aan 
de kopzijde de sporthal kleiner te maken. 
Hiervoor in de plaats kunnen hotelkamers 
worden gerealiseerd.

Voordeel van deze varianten is dat je 
relatief gemakkelijk kunt aantakken op de 
bestaande hotelgangen. 

02A

02C

02B

variant omschrijving #kamers voordelen nadelen
02A Configuratie van containers [2500 × ±7000 × 2950] met hotelgang max. 2 meter, 

alles binnen de sporthal. Bereikbaar via bestaande hotelgang.
54 over 3 
lagen

gemakkelijk te bouwen, gemakkelijk aan te sluiten op 
bestaande hotelgangen, veel kamers mogelijk

bestemmingsplan wijzigen, sporthal wordt smaller

02B Configuratie van containers [2500 × ±7000 × 2950] ontsloten via bestaande 
hotelgang, alles binnen de sporthal. 

39 over 3 
lagen

gemakkelijk te bouwen, gemakkelijk aan te sluiten 
op bestaande hotelgangen, veel kamers mogelijk. Er 
ontstaat mogelijkheid tot het realiseren van een riante 
binnentuin

bestemmingsplan wijzigen, sporthal wordt kleiner

02C Configuratie van containers [2500 × ±7000 × 2950] met hotelgang max. 2 meter, 
alles bovenop een sporthal van 8 meter hoogte. Bereikbaar via bestaande 
hotelgang.

37 over 1 
laag

dak krijgt eigen kwaliteit, uitbreiding gaat nauwelijks 
ten koste van vrije ruimte binnen en buiten

bestemmingsplan wijzigen, lastig te bouwen, sporthal 
wordt lager

legenda

 Ontsluiting

 Containers

 Traditionele kamers
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03
uitbreiding ter plaatse van 

de grote sporthal

In reaktie op de variant met de lange 
ontsluitingsgang naar de hotelkamers aan 
de achterzijde van de grote sporthal is een 
model ontwikkeld met een uitbreiding van 
het aantal hotelkamers op het dak van de 
kleedkamers.

Dit model kan goed in combinatie met 
model 1 worden gerealiseerd.

Deze uitbreiding wordt over het bestaande 
ketelhuis heen gebouwd en loopt tot het 
einde van de bebouwingsgrens.

variant omschrijving #kamers voordelen nadelen
03A Configuratie van containers [2500 × ±7000 × 2950] met hotelgang max. 2 meter, 

alles binnen de sporthal. Bereikbaar via bestaande hotelgang.
24 over 2 
lagen

gemakkelijk te ontsluiten middels bestaande 
hotelgang, korte gang over het dak van de 
kleedkamers

bestemmingsplan wijzigen, constructief lastig

03
uitbreiding bovenop de 

kleedkamers

legenda

 Ontsluiting

 Containers

 Traditionele kamers
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En verder

Het aantal uitbreidingsmogelijkheden is 
legio, door slim te combineren kan zelfs 
worden uitgebreid met zo’n 130-140 
kamers. 

Tijd voor hersengymnastiek...
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