
SV, de HAZENKAMP

sectie HONKBAL

DIENST VOLKSHUISVESTING & MILIEU
afd. BOUWKUNDE
sectie Planontwikkeling



sv. 'De Hazenkamp'

clubhuis en kleedkamers.

- dak:

sectie Honkbal

Opzet van clubhuis en kleedkamers.

Het gebouw is opgesplitst in twee bouwdelen. Deze spitsing komt voort uit de functie van het
betreffende bouwdeel enerzijds en het karakter anderzijds.* kleedkamers + berging- Dit zijn de noodzakelijke ruimtes voor het beoefenen van

de sport. De ruimtes in het bouwdeel zijn zo sober mogelijk gehouden.* clubhuis. Dit bouwdeel wordt gebruikt als kantine voor de honkbal sectie en voor
andere activiteiten van de vereniging Hazenkamp. Vanuit de kantine kunnen de
wedstrijden op het base-bal of soft-bal veld gevolgd worden. Natuurlijk wordt in de
kantine 'nagezeten en nageborreld". Het clubhuis wordt daarnaast gebruikt voor
Íeesten en vergaderingen. Het hoofdzakelijk een sociale functie en moet een warme
sfeervolle ruimte zijn. En de enige ruimte met grote raamopeningen.

De twee bouwdelen zijn dusdanig ten opzichte van elkaar geplaatst dat tussen de kleedkamers
en het clubhuis een tussenruimte ontstaat. Deze tussenruimte is de toegang tot het gebouw en
van hieruit kunnen de spelers beide velden bereiken. Het clubhuis ligt hoger, het vloerpeil ligt
iets hoger dan de bovenkant van de tribunes, ca. 1,30 m. boven het maaiveld. Tussen tribunes
en clubhuis ligt een terras, ongeveer gelijk aan de bovenkant van de tribunes, op een hoogte
van ca. 1,20 m. boven maaiveld.

Materiaal.

* kleedkamer - wanden: binnenblad: witte kalkzandsteen, buitenblad: witte baksteen of
betonsteen.
houten balklaag, dakbeschot evt incl. isolatie, bitumen dakbe-

* clubhuis

dekking.
- geen verwarming, natuurlijke ventilatie, via de gevel.

- wanden: rood-bruine baksteen spouwmuur.
- dak: gelamineerde houten liggers, houten balken,

dakbeschot van hout, plaat of houten delen, bitumen dakbe-
dekking. Alleen in de toiletruimtes komt een plafond.

De entree beslaat het hele tussen gebied. De entree hoort zowel bij binnen als bij
buiten. De deuren in beide puien bestaan uit dubbele massieve houten deuren.
De delen naast de deuren zijn dichte panelen. Het bovenste deel, boven de
deuren en de kleedkamer muur, is bekleed met houten delen of eternietplaat. ln
deze bekleding worden een paar openingen gemaakt om het daglicht binnen te
laten komen, bv. met glazen bouwstenen. Een andere manier om het bovenste
deel te "dicht" te zetten is om hier een soort stalen traliewerk in te zetten. Op
deze wijze krijgt de entree meer zonlicht, en sluit het meer aan op het wezen van
de entree. Het is echter dan zo dat het in het tussengebied even warm of koud is
als buiten De dakbedekking is ook hier asfaltbitumen.

* entree



Varianten

B&B') ln deze variant heeft het clubhuis-gedeelte een bruto oppervlakte van ca. tS0 m2, dit is
al 50 m2 minder dan in het atnvankelijke plan.

C) ln deze variant staat een clubhuis rïet een oppervlakte ongeveer gelijk aan de opper-
vlakte van de huidige huisvesting. Het deel met kleedruimtes heeft de grootte, waài Oe
club volgens de herindeling recht op heeft.
- 2 kleedkamers van elk 20 m2:
- scheidsrechters kleedruimte:
- berging: ca.
- technische ruimte.
- gang.

totaal:

40 m2

12 mz.
30 m2.

ca. 100 mz.

D) ln de andere varianten komt in de "waaier-vorm" alleen de eigenlilke clubhuis-ruimte. Dit
omdat de waaier en de sfeer van het clubhuiseigenlijk alleen in dit deel worden ervaren.
De waaier heeft alleen effect in dit deel van het clubhuis. Het onder brengen van
ondersteunende ruimtes, als berging, keuken en toiletten, doet afbreuk aan de ervaring
en de sÍeer van de waaier. ln het deel tussen de "waaier" en de tussenruimte zijn
toiletten en berging en keuken geplaatst. De ingang en de verbindingsgang blijvén
tussengebied en horen bij het gehele gebouw. Trap+gang, toiletten en keuken+berging
horen bij het clubgebouw.
De verschillen tussen deze varianten liggen in dit tussengebied. De entree, de trap naar
het clubhuis, de richting van de verbindingsgang.
De oppervlakte van de bruto clubhuisruimte is ca. 'l2O m2. Voorts is het hoger leggen
van het clubhuis ook een vast onderdeel gebleven.
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Variant

A

A'

495 m2

470 mz

44O mZ

415 mz

215 m2

220 m2

- 23O mz clubhuis
- 256 m2 kleedruimte

- 205 mz clubhuis
- 265 m2 kleedruimte

f 405.000
/ 495.000

totaal Í 9OO.0OO

Í 375.000
f 495.000

totaal Í 870-OOO

/ 325.000
Í 495.000
,820.0o0

f 300.000
/ 495.000
Í 795.000

Í 22s.000
f 200.000

f 425.OOO

f 225.000

Í 200.000
f 425.OOO

B

B'

c

D

- 175 m2 clubhuis
- 256 m2 kleedruimte

totaal

- 150 m2 clubhuis
- 265 m2 kleedruimte

1 '15 m2 clubhuis
'100 m2 kleedruimte

totaal

120 m2 clubhuis
(eenvoudige bouw)

100 m2 kleedruimte
totaal

ln geval van A' en B' worden de twee bouwdelen los van elkaar neergezet en wordt
verbinding door de club zelf gemaakt.

De prijzen zijn exclusief: - terreinverlichting
- hekwerken/afscheidin gen
- tribune
- meubilair/stoffering
- inventaris bar/keuken
- aansluitkosten nutsvoozieningen
- paalf undering/ grondverbeterin g

Alle bedragen zijn inclusief BïW.

Oud Í 970-oO0
A f 9oo.ooo
A', f 870-o0o
B', Í 820.OOO
B' Í 795.000
c f 425.OOO
D Í 425.qOO
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