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Voetbalclub	  	  SVA	  hee3	  een	  complex	  midden	  in	  een	  
agrarisch	  landschap.	  	  Uitgangspunt	  is	  geweest	  dat	  
het	  gebouw	  werd	  ingepast	  in	  deze	  typische	  
Assendel3se	  context.	  Voor	  deze	  opgave	  hee3	  	  ‘de	  
landbouwschuur’	  model	  gestaan.	  Zo’n	  schuur	  is	  
eenvoudig	  van	  vorm,	  func#oneel	  en	  construc#ef	  
efficiënt.	  In	  het	  ontwerp	  staan	  twee	  ‘schuren’	  haaks	  
op	  elkaar.	  Eén	  deel	  vormt	  het	  kleedkamergebouw,	  
het	  andere	  deel	  het	  kan#negebouw.	  Ondanks	  het	  
langgerekte	  voetbalcomplex	  zal	  het	  kan#negebouw	  
echt	  het	  middelpunt	  van	  de	  vereniging	  	  gaan	  vormen.	  
Contact	  vanuit	  dit	  gebouw	  met	  alle	  velden	  was	  één	  

van	  de	  belangrijke	  ontwerpuitgangspunten.	  De	  twee	  
‘schuren’	  zien	  er	  niet	  leYerlijk	  uit	  als	  
landbouwschuren.	  Door	  een	  	  bewuste	  
gevelmaterialisa#e	  en	  veel	  glas	  is	  het	  een	  echt	  
voetbalhuis.	  	  
Het	  kan#negebouw	  is	  abstract	  vormgegeven.	  Dit	  
gebouwdeel	  staat	  op	  een	  	  sokkel	  en	  is	  hiermee	  
prominent	  aanwezig.	  Het	  meest	  karakteris#ek	  aan	  
het	  ontwerp	  is	  de	  uitsnijding	  uit	  het	  volume	  van	  het	  
kan#negebouw.	  De	  beschuYe	  buitenruimte	  die	  
ontstaat	  vormt	  een	  prach#ge	  verbinding	  tussen	  het	  
A-‐veld	  	  en	  de	  kan#neruimte.	  Het	  kan#negebouw	  is	  

uitgevoerd	  in	  antracietkleurig	  baksteen	  metselwerk.	  	  
Het	  kleedkamer	  gebouw	  staat	  op	  maaiveldniveau	  en	  
is	  bescheidener	  vormgegeven.	  Kleine	  ramen	  in	  de	  
kleedkamers	  (privacy)	  en	  eenvoudige	  gevels.	  De	  
langsgevels	  van	  dit	  gebouw	  zijn	  uitgevoerd	  in	  een	  
genuanceerde	  gemixte	  baksteen.	  De	  kopgevels	  en	  de	  
entree	  van	  dit	  gebouw	  worden	  schijfvormig	  
uitgevoerd	  	  in	  dezelfde	  antracietkleurige	  baksteen	  als	  
het	  kan#negebouw.	  
	  	  
De	  twee	  gebouwen	  vormen,	  ondanks	  hun	  individuele	  
verscheidenheid,	  een	  totaal	  ensemble.	  
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