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Rekkenbos-Noord en Rekkenbos-Zuid. 
Verhuur van twee moderne complexen in Rekken, gereed voor gebruik

Rekkenbos Noord en Zuid
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Het pittoreske stadje Rekken bevindt zich in 
het oosten van de provincie Gelderland, dertig 
kilometer onder Enschede en zestien kilometer 
boven Winterswijk. 

Even noordelijk van Rekken, aan de Panoven-
weg, staat het complex Rekkenbos bestaande 
uit de twee, vrijwel naast elkaar gelegen, ge-
bouwen Rekkenbos-Noord en Rekkenbos-Zuid. 
Beide gebouwen zijn in 2010 nieuw gebouwd 
en worden leeg opgeleverd. Alle nodige voor-
zieningen en infrastructuur zijn van hoge 
kwaliteit, aangesloten en functionerend. Er is 
momenteel geen gebruiker en beiden kunnen 
dan ook spoedig in gebruik worden genomen. 
De twee gebouwen worden in eerste instantie 
los van elkaar verhuurd.

Rekkenbos-Noord is een voormalig woonge-
bouw in twee lagen. De capaciteit met vieren-
veertig wooneenheden biedt mogelijkheden 
voor gebruik als verzorgings- of revalidatiecen-
trum, als huisvesting voor jeugdopvang, psy-
chiatrische- of verslavingszorg, voor sportop-
leiding of als instelling voor een vakopleiding.

Rekkenbos-Zuid betreft een schoolgebouw in 
twee lagen. Met name door de combinatie van 
lokalen, bespreekruimten, gemeenschappelij-
ke ruimten en keukenfaciliteiten is het gebouw 

geschikt voor maatschappelijke activiteiten in 
de educatieve, sociaal-medische, culturele of 
levensbeschouwelijke sfeer. Daarnaast is het 
bruikbaar als huisvesting met losse woonunits, 
voor een sportcentrum, recreatief activiteiten-
centrum of voor openbare dienstverlening. 

Beide complexen zijn omgeven door een 
afsluitbaar hekwerk. Er zijn lantaarns rond de 
gebouwen geplaatst voor een goede zicht-
baarheid en er zijn bewakingscamera’s rondom 
geplaatst. Tussen de twee gebouwen in be-

vindt zich een afgesloten sportveld. Beide ge-
bouwen zijn rondom omgeven door een ruim 
stuk eigen grond dat voor recreatieve doel-
einden geschikt kan worden gemaakt. Voor 
de medewerkers zijn er parkeerfaciliteiten en 
ruimte voor fi etsenstallingen beschikbaar.
Rekkenbos is omgeven door bossen en weilan-
den, wat een schitterend wandelgebied vormt.

Bestemming, faciliteiten en lokatie

Rekkenbos-Noord 

Rekkenbos-Zuid

Rekkenbos-ZuidRekkenbos-Noord Rekkenbos-Noord

N

Noord en ZuidRekkenbos

te huur
€ 115,- per m2
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Rekkenbos-Noord  I   begane grond

Rekkenbos-Noord is een woongebouw met vierenveertig wooneenheden op de eerste verdieping 
met eigen sanitair en slaapruimte. Op de begane grond bevinden zich gemeenschappelijke ruimten. 
Het gebouw, gelegen aan Panovenweg 14, biedt een prachtig uitzicht over de weilanden.

 Adres Panovenweg 14
 Huidige bestemming  Gezondheid/Wonen
 Bouwjaar  2010
 Kadastrale aanduiding  Gemeente Eibergen, sectie M, perceel 1124
 Oppervlakte gebouw  2.242 m2 BVO, incl. parkeren
 Aantal kamers  44 slaapkamers met deels eigen sanitair
 Overige ruimten  Woonkamer per groep met keuken, gezamenlijke badruimte(n), gezamenlijke was- en bergruimte en kantoorruimte. De begane grond van Rekkenbos-Noord bestaat uit een ruime entree met trappartijen en gemeenschappelijke leefruimten. 

NoordRekkenbos
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Rekkenbos-Noord  I   eerste verdieping Rekkenbos-Noord  I   gevelaanzicht

De eerste verdieping van Rekkenbos-Noord bestaat uit vierenveertig afzonderlijke woonunits met eigen sanitair en slaapruimte.
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Rekkenbos-Noord  I   doorsnede

Rekkenbos-Zuid is een leegstand schoolgebouw in twee lagen, gelegen aan Panovenweg 14a.

Adres  Panovenweg 14a
 Huidige bestemming  Maatschappelijk, recreatief

Bouwjaar  2010
 Kadastrale aanduiding  Gemeente Eibergen, sectie M, perceel 1457
 Oppervlakte gebouw 1.885 m2 BVO, incl. parkeren
 Overige ruimten  Begane grond en eerste verdieping: diverse leslokalen, waaronder de praktijkruimte met diverse RVS kookeilanden en   
  afzuig systeem, sanitaire ruimte, werkplaats en opslag. Hal/gang, diverse kantoren, trainingsruimte en sanitaire ruimten.

Rekkenbos Zuid
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Rekkenbos-Zuid  I   begane grond Rekkenbos-Zuid  I   eerste etage

De begane grond bestaat uit een aantal grote ruimten voor gemeenschappelijke doeleinden. Op de eerste etage bevinden zich diverse kleinere lokalen met verschillende afmetingen.

NEN2580 - WOONGEBOUW
Pluryn |Plattegrond begane grond

NEN2580 - WOONGEBOUW
Pluryn |Plattegrond eerste etage
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Rekkenbos-Zuid  I   gevelaanzicht

De begane grond bestaat uit een aantal grote ruimten voor gemeenschappelijke doeleinden.

Voor meer informatie of voor een afspraak kunt u contact opnemen met:

Elvestia Vastgoed Beheer B.V.

Monique Verweij
Bramenberg 26
3755 BZ Eemnes

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. De ontwikkelaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen 
in de website, plattegronden, tekeningen, maatvoeringen, impressies e.d.

Rekkenbos is een project van Elvestia Investments B.V. en Louwhof holding B.V.

Tel: +31 (0)356929000
Fax: +31 (0)356929010
Mobiel: +31 (0) 6 536 387 38

Email: monique.verweij@elvestia.nl
Website: www.elvestia.nl

GEVELAANZICHT WOONGEBOUW
Pluryn | Gevelaanzicht
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