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1: Begane grond. 2: Eerste verdieping.
De entree van het complex wordt gevormd door een 
groot entreeplein op de sportcampus. Vervolgens 
bestaat de begane grond overwegend uit de sporthal 
met turnhal en de bijbehorende kleedkamers, voor 
zowel de binnen- als buitensport. Ook de dojo’s zijn op 
deze verdieping gepositioneerd. 

Op de verdieping valt meteen de centraal gelegen 
horeca op. Door zijn positie in het complex kijkt deze 
goed uit over enerzijds het zwembad en anderzijds de 
sporthal en danszalen. De positie op het zuiden van het 
zwembad zorgt voor een aangename bezonning.

programma van eisen. vlekkenplan.
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inpassing.

Stap 1: 
Gestapeld programma.

Stap 2: 
Massa in de terp.

Allereerst wordt het vlekkenplan in de 
hoogte gedimensioneerd en op elkaar 
gestapeld. Vervolgens wordt deze stapeling 
op de beoogde locatie gelegd. 

Door de massa in de terp te leggen ligt 
de voorzijde aan het maaiveld van de 
sportcampus, terwijl de achterzijde zich 
direct verbind met de bovenzijde van de terp. 
Zo kan de buitensport gebruik maken van 
de functies binnen en kunnen zwemmers 
gemakkelijk op de terp naar buiten.
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Stap 5: 
Insnijden van de terp.

Stap 4: 
Gebouw draaien.

Stap 6: 
Gevel om programma.

Het gebouw wordt gedraaid op haar plek. 
De aanleiding hiervoor is de bestaande 
draaiing in de polderstructuur. Hierdoor 
ontstaat een uitnodigende entree naar 
boven op de terp en opent het sportcomplex 
zich richting de Terpstraat.

Ook in de gedraaide variant wordt de terp 
ingesneden om zodoende tot een duidelijk 
en uitnodigend entreeplein te komen. 

Tot slot wordt om het sportcomplex een 
schil gelegd. Hiermee sluit het complex aan 
op de grote schaal van elementen van de 
sportcampus zoals de terp, atletiekbaan en 
schoolgebouw.
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2: Schil. 3: Patio’s.1: Binnengevel blokjes.

terrastuin bloementuin ligweideframegrijsgroene tinten bekleding
uitstraling

Het volume van het sportcomplex wordt uitgevoerd in een 
vriendelijke grijsgroene kleur. Om de diverse onderdelen 
van het rijke programma zichtbaar te maken, krijgt iedere 
functie zijn eigen subtiele variatie op het grijsgroene 
kleurpallet.

De schil om het gebouw bestaat uit twee onderdelen: een 
stalen frame met daarop een doorzichtige bekleding van 
strekmetaal. Door het frame een spannende okergele 
kleur mee geven, blijft deze goed zichtbaar door het witte 
strekmetaal.

Door het variërende bouwvolume te bekleden met een tweede 
rechthoekige schil, blijven er interessante tussenruimten 
open. Deze patio’s krijgen een eigen identiteit mee zodat 
zij op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Via 
de terrastuin kan men op het buitenterras geraken, in de 
bloementuin natuur bewonderen en op de ligweide genieten 
van zomers weer.
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