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Langgerekt
De langgerekte uitbreiding zoekt in
vorm en afmetingen aansluiting bij het
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voor uitbreiding

onder: situatie
Het bestaande clubgebouw richtte zich
met name op het hoofdvoetbalveld.
De uitbreiding richt zich juist op het
hoofdcricketveld.

na uitbreiding
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hoofdvoetbalveld

hoofdcricketveld

hoofdcricketveld

hoofdvoetbalveld
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oud en nieuw
Alle kleedkamers zijn op de begane
grond gesitueerd.
De bestaande trap naar het terras
krijgt door de nieuwe uitbreiding extra
betekenis.
Het dak van de uitbreiding vormt
samen met het bestaande overstek een
aantrekkelijke visuele poort. Eenmaal
boven heb je een geweldig zicht over
de velden.
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aanleiding aanpassing clubhuis V.O.C.
DEVRIES en JagerJanssen verzorgden de uitbreiding van het bestaande
clubhuis van voetbal- en cricketclub V.O.C. Het project maakte onderdeel
uit van de Rotterdamse pilot ‘Architect aan Zet’, waarbij de architect
verantwoordelijk is voor zowel de technische als de ruimtelijke toetsing.
Het bestaande clubhuis van Rotterdamsche
Cricket- en Voetbal Vereeniging V.O.C. werd in
2004 gerealiseerd. Door gestage groei van het
aantal leden ontstond echter gaandeweg de
wens om meer kleedruimte en veldcapaciteit te
realiseren.
DEVRIES architectuur en interieurarchitectuur
en JagerJanssen architecten BNA maakten

»» Om te voldoen aan KNVB normen kwam de
club 6 kleedkamers te kort;
»» Er was een wens om te starten met
meisjesvoetbal;
»» Vanwege de vele commissies, cursussen
en overleggen was er een tekort aan
mulitifunctionele ruimtes;

het ontwerp voor de aanpassing. Zowel Marco

»» Het kantoor van de verenigingsmanager

[DEVRIES] als Rogier [JagerJanssen] voetballen

lag niet zo centraal dat deze gemakkelijk

bij V.O.C.

overzicht over de velden, entree en

Een aantal aanleidingen lag ten grondslag
aan de wens om het bestaand gebouw uit te
breiden:

Rode sjaal
De uitbreiding krult zich als een sierlijke
rode sjaal om het bestaande clubhuis.

parkeerplaats had;
»» Om de cricketfaciliteiten op interlandniveau
te brengen was uitbreiding gewenst om
umpires, pers en overige genodigden goed
te ontvangen;
»» Baropslag, plek van technische ruimte en
algehele routing was niet optimaal
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het ontwerp
Het voetbalseizoen beslaat grofweg een halfjaar, het andere halfjaar wordt
het complex gebruikt voor cricket. Het bestaande clubhuis richtte zich
voornamelijk op het hoofdvoetbalveld, dat haaks op het hoofdcricketveld
ligt. De uitbreiding richt zich juist voornamelijk op dit veld.

Rode sjaal
De uitbreiding krult zich als een sierlijke
rode sjaal om het bestaande clubhuis.

De uitbreiding richt zich op het
hoofdcricketveld en is ontworpen als een
sierlijke slinger, voortkomend uit en vervolgens
gedrapeerd om het bestaande clubhuis. Twee
trappen fungeren als logisch intermediair: de
bestaande entreetrap en de nieuwe trap die

onder: schema
Als twee paviljoens liggen het bestaande
en nieuwe clubhuis op de plint met
kleedkamers. Er tussen liggen terrassen
op verschillende hoogten, om zicht op
het veld voor meer mensen mogelijk te
maken.

vanaf het terras toegang geeft tot de velden.
Net als in het bestaande clubhuis zijn de
kleedkamers op de begane grond gesitueerd,
de entrees bevinden zich in de bakstenen plint.
Op het bestaande clubhuis ligt roodbruine
bitumen, op de uitbreiding werd rode kunststof
dakbedekking toegepast. In dakhelling en
overstek zoekt de uitbreiding nadrukkelijk
aansluiting bij bestaand.

clubgebouw VOC Rotterdam
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FEEËRIEKE ILLUMINATIE

toekomstige generaties
Met de nieuwe uitbreiding investeert V.O.C. in een duurzame ontwikkeling
van de club. De uitbreiding van het aantal kleedkamers en het toevoegen
van kwalitatief hoogwaardige multifunctionele ruimtes zal leiden tot een
optimaler en intensiever bezetting, meervoudig gebruik van de velden en
een maximale beleving.
De combinatie van zomersport Cricket en

omgevingsvergunning voor te leggen aan een

wintersport voetbal is op zichzelf al een goede

collega-architect. Architect Lex van Deudekom

manier om optimaal gebruik te maken van de

was bereid om deze collegiale toetsing

beschikbare ruimte.

[4-ogen-methode] op zich te nemen.

V.O.C. heeft uit oogpunt van maatschappelijk

De omgevingsvergunning werd binnen één dag

verantwoord ondernemen bewust de

verleend.

architectuuropdracht gegund aan twee van
haar leden. Zo verzekert de club zich van een
buitengewoon betrokken ontwerpteam.

boven: met Minister Blok
Ter inspiratie voor de Private
Kwaliteitsborging kwam minister Blok op
werkbezoek bij de gemeente Rotterdam.
In het bestaande clubhuis van V.O.C.
werd hij bijgepraat over het Rotterdamse
onderzoeksproject Architect aan Zet.
onder: collegiale toetsing met Lex
Lex van Deudekom [LEX-architecten]
nam de collegiale toetsing op zich.

toekomst van ons vak: Architect aan Zet
In overleg met de opdrachtgever werd
besloten om het project aan te dragen voor het
Rotterdamse onderzoeksproject ‘Architect aan
Zet‘. Binnen dit onderzoek verzorgt de architect
zowel de technische als ruimtelijke toetsing.
Binnen het onderzoeksproject dienden we
de ruimtelijke aspecten van de aanvraag voor

clubgebouw VOC Rotterdam
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doorvalbeveiliging:
stalen strips als
balusters hoh 950mm
met voorlangs een
doorgaand niet
overklauterbaar
strekmetaal
eea iom constructeur

lagen onder peil
antraciet
metselwerk
ventilatie ducofit
achter houten
delen

hergebruikte
enkele deur
kleur RAL 7021
glasvulling

ventilatie ducofit
achter houten
delen

Daas baksteen mix
Lintvoegen verdiept,
stootvoegen platvol

kanteldeur kleur RAL
7016

enkele deur
alu kozijn
vlakke
profielen
kleur RAL 7016
paneelvulling

Cape Cod
vertikaal in
afwisselende
breedtes
[178/140/64mm],
kleur RAL 3003

spelersbank
meegemetseld,
hoogte ntb
met betonnen
afdekker

doorgaande alu pui
met 3 schuivende
delen vv vlakke
profielen en
veiligheidsglas
kleur RAL 7016

enkele deur
alu kozijn vlakke
profielen
kleur RAL 7016
paneelvulling 7400 +

6400 +
6000 +

1000 boven vloer
1000 boven vloer

3363 +
2400 +

1000 mm

peil

gevel west
enkele deur
alu kozijn vlakke
profielen
kleur RAL 7016
glasvulling

Daas baksteen mix
Lintvoegen verdiept,
stootvoegen platvol

dubbele deur
alu kozijn vlakke
profielen
kleur RAL 7016
glasvulling

structural
glazing

Cape Cod vertikaal in afwisselende
breedtes [178/140/64mm], kleur
RAL 3003

7400 +
6400 +
6000 +

4363 +

1000 boven vloer

2400 +
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UITZICHT OVER DE VELDEN

PUI KAN IN DE HOEK
HELEMAAL OPENGEZET

MARMOLEUM CONCRETE
LIQUID CLAY

interieur

Met je neus op het veld
Vanuit het nieuwe clubhuis heb je een
geweldig zicht over de velden.
Aan de veldkant zijn grote schuivende
puien, ter plaatse van het terras kan zelfs
de hoek geheel worden geopend.

Het interieur, inclusief de vormgeving van de bar, maakte eveneens
onderdeel uit van de opdracht.
De rode Cape Cod delen lopen vanaf buiten

Rondom de bar en in de bestuurskamer is de

naar binnen. De rondgaande rode Cape Cod

volledige hoogte van het plafond ervaarbaar.

band in het interieur voelt aan als een luifel. Zo

De overige plafonds zijn vlak gehouden,

vervaagt de grens tussen binnen en buiten.

om ruimte te bieden voor constructie en

Interieurvoorstellen
De kleuren en materialen van het
interieur zijn zorgvuldig op elkaar en op
het exterieur afgestemd.

installaties.

Rondom de bar hebben we hout in
verschillende tinten geïntroduceerd, om
een warme verblijfskwaliteit te realiseren.

Mina Circle 2000 lumen 3000k

transparante fotoprint op
vouwdeur ntb
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EERSTE VERDIEPING
KLEUREN / MATERIALEN
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PLAFOND
KLEUREN / MATERIALEN

Marmoleum
Concrete Liquid Clay
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WARME MATERIALEN
ROND DE BAR

DEVRIES architectuur &
interieurarchitectuur
JagerJanssen architecten BNA
p/a
Vijverhofstraat 90
3032 SN ROTTERDAM
contact:
Alex Jager
alex@jagerjanssen.nl
010 750 79 59
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