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Wieywboyw verenigingsgebouw SC IRoyweeim 

V e r e n i g i n g s g e b o u w e n zijn s o m s l<leine 

a rch i tec ton ische j u w e e l t j e s . Een enl<el 

e lement kan het versch i l m a k e n , in di t 

geval het dak. En dankzi j een deel 

ze l fwe rkzaamhe id bij de in r ich t ing van 

het g e b o u w zijn de kos ten besche iden 

geb leven . 

Tekst: Dirk Dubbeling 

Analyse; Huls Boumkostenmanagement bv 

In het Overijsselse Rouveen (gemeente Stapiiorst) staat sinds kort 
een nieuw/ verenigingsgebouw naast de voetbalvelden van SC Rou-

, veen. Het tieeft een opvallend dak dat aan één zijde sterk omhoog 
wijst en vervolgens, na twee knikken, onder een flauwe helling af
loopt. Het gebouw staat op een nieuwe plek op het terrein, min of 
meer tegenover het vorige gebouw. Het tweede veld is na die ver
plaatsing het hoofdveld geworden. Het gebouw staat op een ver
hoogd terras. Aan de voorzijde van het gebouw, vanwaar je uitkijkt 
over het hoofdveld en het naastliggende veld, kraagt het dak uit. 
Hoe hoger, hoe verder de uitkraging. "Het vorige clubhuis was een 
eenvoudig gebouw en sterk verouderd',' vertelt projectarchitect Ro
nald Olthof van Iksvdd architecten. "Nu wilde de vereniging een ge
bouw met een duidelijk eigentijdse uitstraling. Dat is mede dankzij 
de vormgeving van de kap gelukt." 

Aansluiting op de omgeving 
Olthof: "We hebben de opdracht via een selectie op uitnodiging van 
de gemeente Staphorst verworven. Het bureau had al eerder sport
accommodaties ontworpen, zoals verenigingsgebouwen voor een 
andere voetbalvereniging en voor een hockeyclub. Verder een sport
hal en een brede school met een volleybalhal inclusief kantine. Wij 
zijn destijds gevraagd omdat aan de overkant van de weg een multi
functionele combischool met een sporthal staat die we een aantal 

jaren terug hebben ontworpen. De gemeente wilde graag dat het 
verenigingsgebouw en deze tegenoverliggende bebouwing archi
tectonisch aan elkaar verwant zouden zijn. Die wens was in het 
beeldkwaliteitsplan van de gemeente opgenomen en dat was dan 
ook de opdracht die alle bureaus meekregen." 
De dubbele school met sporthal heeft twee ver naar achteren door
lopende asymmetrische zadelkappen die kenmerkend zijn voor het 
gebouw. Olthof; "De scholen respecteren de lengterichting van het 
slagenlandschap, en de kappen versterken dat. Hoewel het vereni
gingsgebouw van SC Rouveen een stuk kleiner is dan die scholen 
met sporthal, hebben we ook hier dankzij de dakvorm het gebouw 
in zijn omgeving kunnen opnemen. Het gebouw ligt weliswaar in de 
breedte in het slagenlandschap, maar de twee knikken in de kap be
nadrukken in hoge mate de lengterichting van de verkaveling en de 
lengterichting van de twee hoofdvelden." 

Eigentijdse uitstraling 
Het gebouw is traditioneel gemetseld en de buitengevels zijn deels 
bekleed met hout. De kozijnen zijn van aluminium met een bijpas
sende houtkleur. Het dak is uitgevoerd zoals bij grote stallen; geïso
leerde antracietkleurige staalplaten van 20 m lang die in een keer 
konden worden doorgelegd. "In de kleedkamers kijk je tegen de 
witte onderzijde van de platen aan, maar in de rest van het gebouw 
is de onderzijde van het dak bekleed met houten latten. De binnen
wanden bestaan uit witte betonsteen. Dat resulteeri: gelijk in een 
goede afwerking." 
De eisen die de KNVB stelt ten aanzien van de omvang van de ruim
tes en de voorzieningen waren leidend in het ontwerp, maar wat de 
uitstraling betreft was het de vereniging die de keuzes heeft ge
maakt. Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond, verdeeld in 
drie zones: kleedruimtes, administratieruimtes en de kantine met 
keuken. "We hebben het gebouw zo op de kavel geplaatst dat de 
meer gesloten functies, zoals de kleedkamers, aan de straatzijde ge
legen zijn en de bestuurskamer, de kantine en het jeugdhonk alle
maal op de sportvelden uitkijken. De kleedruimtes voor mannen en 
vrouwen en drie scheidsrechtersruimtes zijn gelegen aan een spe
lersgang die de volledige lengte van het gebouw beslaat. Op de 
schopplaten op de kleedkamerdeuren is de nummering uitgelaserd. 
Aan de voorzijde van het gebouw liggen een aantal ruimtes voor 
personeel en administratie, te weten de bestuurskamer en een 
kamer voor het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast bevindt zich op
slagruimte voor materieel om het terrein te onderhouden. De derde 
zone, de kantine, de keuken en het jeugdhonk, zit op een hoek. Het 
jeugdhonk heeft een mooi uitzicht op twee velden. De kantine met 
keuken en het jeugdhonk moesten apart verhuurd kunnen worden 
aan derden voor bijvoorbeeld bijeenkomsten en feesten. Dat was 
een voorwaarde van de gemeente. Dat deel is daarom afscheidbaar 
van de rest van het gebouw." 

Zelfwerkzaamheid 
De gemeente betaalde voor de realisatie van het gebouw een basis
bedrag en de club legde een deel bij in de vorm van zelfwerkzaam
heid. "De leden hebben een deel van de afbouw zelf gedaan en zelf 
de inrichting verzorgd. De aanbesteding lag mede daardoor onder 
het bedrag dat we dachten nodig te hebben. Een van de leukste as
pecten van deze opdracht was dat de club onze inzet waardeerde en 
ons ook om advies bij de inrichting vroeg. Wij hebben die zelfwerk-
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Ronald Olthof, projectarchitect van het verenigingsgebouw van SC Rouveen. 

zaamheid zelfs gestimuleerd omdat ze daar voor open stonden. We 
hebben gesproken over de vloerafwerking, de barinrichting, de ar
maturen in het gebouw en de meubels in de bestuurskamer. De 
club heeft de adviezen zelf uitgewerkt. Er is gekozen voor een kera
mische tegelvloer met een houtlook en de houtstructuur van de 
buitenzijde is binnen doorgezet met HPL-beplating boven de 2.40 m 
op de wanden en houten latten tegen de onderzijde van het dak in 
dezelfde kleur als het hout dat buiten is toegepast." 

lelfwerksaamheid vao de ledein 

Onderkomens van sportverenigingen zijn vaak mooier ingericht 
dan de vorige generatie gebouwen. Dat is ook Olthof opgevallen. 
"Er is meer variatie in zitplekken, er zijn vaak speciale ruimtes voor 
doelgroepen, zoals voor jongeren en seniorleden." 
Het gebouw is niet de hele dag in gebruik, dus daar moet het ver-
warmings- en koelingssysteem op zijn afgesteld. "Daar moet je 
vooraf wel over nadenken. Zo moet bijvoorbeeld in de kleedkamers 
de vloer snel kunnen drogen om deze daarna te kunnen schoonve
gen. Dit gebouw heeft mede daarom vloerverwarming, maar ook 
wordt luchtverwarming toegepast, zodat de ruimtes snel opwar
men. Verder is er een zonneboiler aanwezig en liggen op een deel 
van het dak zonnepanelen." 

Spannend 
Voor Olthof was het spannend hoe het overstek aan de zijde van de 
sportvelden zou uitpakken. "Enerzijds is de functie ervan is dat je er 
droog kunt staan als het regent, anderzijds geeft het ook een rich
ting aan, een oriëntatie naar het hoofdveld. Dankzij de hoogte van 
het gebouw komt er voldoende licht binnen in de kantine en in de 
vergaderkamers. Achteraf gezien had het overstek nog wel verder 
mogen doorlopen omdat dit vrij hoog zit en misschien de regen net 
niet voldoende tegenhoudt bij harde wind." 

Ook was hij benieuwd hoe de binnengang van en naar de kleedka
mers er in werkelijkheid uit zou zien. "Het is een lange gang met 
een plafond dat sterk in hoogte varieert. Daardoor zou je de gang 
mogelijk als smal kunnen ervaren, maar omdat er veel daglicht bin
nenkomt via solartubes is het een prettige ruimte. Bovendien is het 
er breed genoeg om meerdere elftallen tegelijk naar binnen of naar 
buiten te laten lopen." 

Het eerste van SC Rouveen stond ten tijde van het schrijven van dit 
artikel achtste in de competitie van veertien teams, en moet bin
nenkort aantreden tegen Hardenberg '85 en Lutten SC. Ook span-
nendl 
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