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INLEIDING

In de wijk Hillesuis zijn weinig sportvoorzieningen
aanwezig. De capaciteit van de aanwezige sportzalen is
onvoldoende. In het stedelijk Uitvoeringsprogramma Sport
gekoppeld aan het actie-programma Rotterdam Lekker
Fit! is budget opgenomen voor een nieuwe gymzaal aan
de Slaghekstraat. De gemeente Rotterdam heeft middels
een Open Oproep vijf architecten geselecteerd voor een
onderhandse aanbesteding voor de gymzaal.
Ons doel was een gymzaal te maken die uitnodigt om te
sporten én te komen kijken. Dit vraagt om een vriendelijk,
uitnodigend gebouw, al is het programma eigenlijk een
‘dichte doos’. Door de entree dubbelhoog te maken
hebben we het gebouw ‘geopend’ en is er vanuit de zaal
zicht naar buiten. Door heldere keuzes hebben we het
beste uit het budget gehaald. Zo hebben we ruimtelijke
extra’s gerealiseerd; de ruime hal en tribune zijn extra
verblijfsplekken. Het resultaat is een toegankelijk en
herkenbaar gebouw in de wijk, waar de kinderen, maar ook
de gymdocenten zich prettig voelen.

zicht vanuit de zaal naar de tribune en entree

LOCATIE

De locatie van het project is in de wijk Hillesuis,
deelgemeente Feijenoord. Het gebouw grenst aan de
Slaghekstraat, de Laantjesweg en aan het Vredesplein,
tegenover de Essalammoskee.
Het stedenbouwkundig weefsel is aangeheeld en
verhelderd door de eenduidige vorm en zorgvuldige
materiaalkeuze. De gevelbekleding is als het ware omhoog
getrokken om de zaal te openen en contact te maken
met de omgeving. Waar het gebouw de openbare ruimte
bepaalt zijn glazen hoeken; aan de Slaghekstraat en het
Vredesplein.
Door de schuine lijnen is het rechte gebouw dynamisch en
ontstaat er een beweging die je van de hoofdentree naar
het Vredesplein begeleidt.
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zicht vanaf het Vredesplein naar de Slaghekstraat

‘De gymzaal is prachtig geworden, echt een knappe prestatie gezien het budget
en de tijdsdruk. De materialisering/detaillering is heel fraai, zeer goed passend in/
reagerend op de omgeving én tegelijk heeft het gebouw voldoende eigenheid.
De opgave om een zeer onduidelijke stedenbouwkundige situatie met dit project
bepaalde logica te geven, is zeer goed gelukt.’
Maurice Bouwmans, Stedenbouwkundige Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
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Vanuit de entreehal zijn de kleedruimten bereikbaar via
eengele trap die uitkomt op een galerij. De galerij wordt
ook gebruikt als tribune voor toeschouwers. Boven de
kleedruimten is ruimte voor de installaties.

peilmaat

wbdbo 30 minuten

basisschool

balkon

toestelberging
vide

entree
hal

zij-entree

begane grond

N
5

entree

kleedruimten

verdieping

10m

installaties

- P = 0 = 20 mm + hoogste NAP
- Maaiveld ter plaatse van toegangsdeuren = P - 20 mm
- Terrein zit op ca. 1275+ NAP en 1350+ NAP
- Hoofddraagconstructie 30 min WBO
- Oost gevel schoolzijde 30 min WBDBO
-Bezettingsgraad: 60 personen
-
Scheidingswanden tussen verblijfsruimtes uitvoeren 
conform NEN 5077
-
Electrische installaties uitvoeren conform NEN 1010
-Vochtwering binnenvolgens NEN 2778
-Ventilatie conform NEN 1087
-geluid conform NEN 5077 en ISSO 24
- Constructie volgens tekeningen en berekeningen constructeur
- Epc-berekening, Rc-waarden en installaties volgens 
documenten installatieadviseur
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De gymzaal en de bijbehorende ruimten zijn gecombineerd
tot één rechthoekig volume. De zaal is gesitueerd aan de
zijde van het Vredesplein en de hoofdentree op de hoek
van de Slaghekstraat en de Laantjesweg. Vanaf deze entree
loopt een gang langs de kopgevel aan de Slaghekstraat,
naar de toiletten en de docentenruimte. Deze gang biedt
ook de zij-ingang voor leerlingen van de naastgelegen
basisschool de Pyramide. De entree en de zaal zijn
verbonden met glazen deuren, voor overzicht en een ruim
en veilig gevoel.
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GEVEL

De gevelbekleding van het gebouw bestaat uit smalle
stroken vezelcement. Deze zijn schuin bevestigd om de
beweging van de plint te versterken. Op maaiveld is de
gevel uitgevoerd in stootvaste, onderhoudsvriendelijke
geglazuurde bakstenen. Deze contrasteren met de matte
vezelcementplaat erboven. Verschillende kleuren, glans en
reliëf maken de kleurvlakken tactiel en verfijnd. De gevel
is een slimme combinatie; kostbaarder op maaiveldniveau,
daarboven een goedkoper materiaal met een chique
ogende unieke diagonale toepassing.
Er is veel aandacht besteed aan de detaillering om een
strakke overgang te realiseren tussen de verschillende
gevelvlakken. Goede aansluitingen zijn essentieel en
beeldbepalend. De detaillering is vlak, maar wel zo
uitgevoerd dat vervuiling en streepvorming worden
voorkomen.

de hoofdentree op de hoek van de Slaghekstraat en de Laantjesweg

kopgevel aan de Slaghekstraat

fragment van de langsgevel

zicht op de zaal, de entreehal en de tribune

INTERIEUR

De schuine lijnen in de gevel komen terug in het interieur.
De combinatie van wit, hout en fris geel maakt het interieur
vrolijk en uitnodigend. Het daglicht en het zicht naar buiten
en naar de entree draagt bij aan de prettige en veilige sfeer
in de zaal. Er is geïnvesteerd in het plafond; de installaties
zijn geïntegreerd in een akoestisch lamellenplafond voor
een rustige sfeer. Samen met de zachte wandbekleding
zorgt het voor een optimale akoestiek.
Het interieur is vriendelijk, maar kan tegen een stootje.
De duurzame materialen zijn vlak gedetailleerd voor een
eenvoudige schoonmaak en veilig gebruik. De houten
wandafwerking in de hal blijft mooi door de harde toplaag.

‘De gymzaal is in goed overleg ontworpen. Het project is uitgevoerd binnen het
beschikbare budget en de krappe planning, mede door de inzet van KoningEllis.
De gymzaal is zorgvuldig ingepast in een dichtbewoonde wijk. De gevels en het
interieur zijn met aandacht voor gebruiker en omgeving ontworpen. Het resultaat
heeft ons verrast’
Cees Boogaart en Rob ten Berge, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
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