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21 SENIORENAPPARTEMENTEN  

 

In 2006 is dit appartementencomplex Sniederhof aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. 

Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen met veel voorzieningen zoals winkels, kerken, bank, 

gemeentehuis en postkantoor, dus bijzonder geschikt voor seniorenappartementen.  

Aan de achterzijde van het complex  bevinden zich parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.  

Bewoners met een eigen auto ontvangen een handzender voor de slagbomen van de parkeerplaats. 

Centraal glas en de algemene ruimten worden door Woningstichting Tubbergen schoongemaakt. 

Scootmobielen mogen niet in de centrale ruimtes worden geplaatst. 

Aan de rechterzijde is een opstelplaats voor de huisvuilcontainers. Aan de linker kant van het gebouw is de 

Burgemeester Smalstraat gesitueerd.  

Het ontwerp, ontworpen door Perik architectuur te Tubbergen, is gebaseerd op een V-vormig gebouw met 

centrale entree, bestaande uit een grote glazen gevel, aan de achterzijde.  

Vanuit de centrale entree zijn de appartementen op de begane grond bereikbaar. De appartementen op de 1
e
 en 

2
e
 verdieping zijn met de lift of de trap te bereiken.  

De postkasten en het beltableau bevinden zich eveneens bij de centrale toegangsdeuren. Er is een 

fietsenberging. Het gehele gebouw is voorzien van een platdak. 

In dit complex mag geen inwoning worden verschaft aan kinderen en/of jeugdigen. 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

 

Isolatie 

Voor het isoleren van de gevels is gebruik gemaakt van een isolatieplaat conform de eisen van de 
bouwvergunning. De woningen hebben energielabel A of B. 

Binnenwanden 

De dragende woningscheidende binnenwanden tussen de appartementen en de overige dragende 
binnenwanden zijn uitgevoerd in kalkzandsteen, de niet dragende binnenwanden zijn uitgevoerd in 
cellenbeton.  

Balkons 

De balkons van de 2 verdiepingsappartementen in de oostgevel (type 3 en 9), zijn uitgevoerd met een antislip 
loopvlak. 

Kozijnen, ramen en deuren 

De entreepuien zijn uitgevoerd in houten vliesgevelprofielen waarin zonwerende beglazing is geplaatst. Ten 
behoeve van het binnenklimaat zijn er te openen hardglazen jaloezieën in deze gevel geplaatst. 

De kozijnen en deuren grenzend aan de centrale hal zijn uitgevoerd in 30 minuten brandwerende houten 
kozijnen. 

De overige buitenkozijnen, ramen en deuren zijn uitgevoerd in kunststof. De buitendeuren en ramen zijn 
voorzien van de nodige vochtwerende stroken, condens- en tochtprofielen, slijtstrippen en degelijk hang- en 
sluitwerk. In de kozijnen zijn de nodige ventilatieroosters aangebracht. De onderdorpels van de centrale 
entreedeur en voordeur van het appartement zijn van kunststenen dorpels.  

Hang- en sluitwerk 

De buitendeuren en ramen zijn voorzien van hang- en sluitwerk die voldoen aan de in het bouwbesluit 
gestelde eisen met betrekking tot de inbraakwerendheidsklasse 2.  

De bedienbaarheid van de diverse buitendeuren geschied per woning/appartement middels één 
sleutelsysteem (inhoudende dat u met één sleutel alle buitendeuren kunt afsluiten). De deur van de 
hoofdingang en de deur van de fietsenstalling zal tevens passend zijn op dit sleutelsysteem. Bij iedere woning 
wordt een elektronische sleutel (token) geleverd, waarmee de hoofdingang elektrisch is te openen. 

Op alle binnendeuren van het appartement worden loopsloten aangebracht. De meterkast heeft een kastslot 
en de deuren van het toilet en de badkamer beschikken over een vrij- en bezet slot. De entreedeur van het 
appartement heeft aan de buitenzijde een greep en aan de binnenzijde een kruk. 

Binnenkozijnen en deuren 

In enkele appartementen is een schuifdeur geplaatst vanuit de woonkamer naar de slaapkamer. Er zijn geen 
stofdorpels toegepast alleen in de badkamer en toilet is een kunststenen rolstoeldorpel aangebracht. 

Keuken 

De appartementen zijn voorzien van een samengesteld hoekblok. Het blad is uitgevoerd in kunststof en 
voorzien van een ronde spoelbak en keukenmengkraan.  

Tegelwerk 

De vloertegels van de badkamer en toilet zijn antislip tegels. Wandtegels in het toilet zijn aangebracht tot 
ca.150 cm, met daarboven standaard spuitwerk. In de badkamer zijn de wandtegels aangebracht tot 
onderkant plafond. In de keuken zijn boven het aanrecht tegels tot ca. 150 cm aangebracht, met daarboven 
standaard spuitwerk. 

Glaswerken 

Er is isolerende HR ++ beglazing geplaatst in alle buitenkozijnen, ramen en deuren van de appartementen. 

Waar nodig is enkele beglazing geplaatst in de bovenlichten van de binnenkozijnen en in de kozijnen van de 
algemene ruimten.  

Veiligheidsbeglazing dan wel brandwerende beglazing is toegepast daar waar vereist. 
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Sanitair 
 
Toilet: 

Een closetcombinatie met laaghangend kunststof reservoir en een fonteincombinatie met fonteinkraan en 
chromen afvoer (muur)buis. 

Badkamer: 
Een wastafelcombinatie met wastafelmengkraan en chromen afvoersifon (muur)buis. Daarboven een 
kunststof planchet met spiegel, afmeting 40 x 57 cm. 

Een verhoogde closetcombinatie met laaghangend kunststof reservoir. Er zijn tevens 2 handgrepen geplaatst. 

In de douchehoek zit een thermosstatische douchemengkraan merk Grohe type 1000 met glijstang en 
voorzien van waterbesparende douchekop. 

Collectieve voorzieningen: 
Op de begane grond is een invalidentoilet gesitueerd.  

In de fietsenstalling op de begane grond is, t.b.v. de schoonmaakdienst een werkkast gesitueerd.  

Elektra 

Algemeen: 
In verband met de brandveiligheid wordt in de hal en de woonkamer een rookmelder aangebracht. De 
verlichting en aansluitpunten van de algemene ruimten worden aangesloten op de centrale meterkast. 

Belinstallatie: 
De appartementen zijn voorzien van een intercominstallatie bestaande uit: 

- Een drukknop met spreek-luistermodule bij de centrale entree voordeur 

- Een telefoontoestel met bedieningsknop voor het bedienen van de centrale entreedeur. 

De appartementen zijn tevens voorzien van een elektrische belinstallatie bij de voordeur van het 
appartement. 

Liftinstallatie 

Op de plattegronden is de plaats van de rolstoellift aangegeven. Hefvermogen 630 kg of 8 personen. 

Verwarming 

Per appartement wordt een HR combiketel geplaatst. De installatie wordt geregeld vanaf een 
handgeschakelde kamerthermostaat.  

Boren en spijkeren in de vloeren is in verband met lekkage niet toegestaan.  

Ventilatie 

Voor de luchtafvoer van het toilet, de keuken en de badkamer is een mechanisch ventilatiesysteem 
geïnstalleerd.  

De afzuigventielen zijn aangebracht in de keuken, het toilet en in de badkamer.  

In de keuken is een extra afzuigpunt ten behoeve van een motorloze afzuigkap. 

De unit in de berging van het appartement kan worden geschakeld in de keuken of in de badkamer. 

De algemene ruimten worden natuurlijk geventileerd. 
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De Appartementen 

Totaal bestaat het complex uit 9 verschillende types appartementen. Elk appartement heeft in de hal een 
opstelruimte voor een scootmobiel 

Type 1 (8x) is 78 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een overdekt terras / balkon. 

Type 2 (2x) is 98 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 2 
slaapkamers, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een overdekt terras / balkon. 

Type 3 (2x) is 94 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een overdekt terras / balkon. 

Type 4 (1x) is 72 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een terras. 

Type 5 (1x) is 58 m² groot en bestaat uit een hal, berging, woonkamer met open keuken,slaapkamer, badkamer 
v.v. douche/ wastafel en toilet en een terras. 

Type 6 (2x) is 77 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een overdekt balkon. 

Type 7 (3x) is 75 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een overdekt balkon. 

Type 8 (1x) is 98 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 2 

slaapkamers, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en een overdekt balkon. 

Type 9 (1x) is 93 m² groot en bestaat uit een hal, apart toilet, 2 bergingen, woonkamer met open keuken, 

slaapkamer, badkamer v.v. douche/ wastafel en toilet en 2 overdekte balkons. 

 

Begane grond 
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1e Verdieping 

2e Verdieping 
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