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Projectprogamma

Inleiding (20 - 60 woorden)* 

Omschrijving (150 - 200 woorden)* 

Bijlagen

Lever onderstaande bijlagen aan:

Projectdocumentatie (PDF) *

Projectdocumentatie (bestandsnaam)

Projectdocumentatie (titel)

Hoofdfoto*

Sporthal, horeca, onderw ijsruimtes

Sportcentrum Zaanstad - Zuid is vormgegeven vanuit de routing voor het dag- en avondgebruik. 

De binnenruimtes gaan op verschillende w ijzen een dialoog aan met het publieke domein via een gelaagde gevel.

Hoge ambities voor een duurzaam sportcentrum creëerden ruimte voor onconventioneel materiaalgebruik: een houten dak uit O

Sportcentrum Zaanstad– Zuid ligt naast de parkzone De Weer. Een schoolplein verbindt het sportcentrum met de praktijkschole
De routing vanuit de tw ee ingangen bepaalt de ruimtelijke structuur w aarmee de verandering tussen het dag- en avondgebruik
De dialoog tussen gebouw  en omgeving w ordt subtiel bepaald door een gelaagde buitengevel van polycarbonaat panelen die 
Grote hoge ramen naar het noorden zijn voor de docenten van belang. Lage ramen tonen het gebruik van de sporthal naar bui
De onderzijde is klamp vermetseld in een gesmoorde baksteen. Een verdiept reliëf van tw ee ronde sparingen creëert een subt
Aan de binnenzijde in de gangen, horeca en kleedkamers brengt het interieur de sporters in bew eging. In de w edstrijdruimte d
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- minimale afmetingen 315 x 225px
- bestandsformaat .jpg
- kleur rgb

Hoofdfoto (bestandsnaam)

Hoofdfoto (bijschrift)

Andere foto’s (optioneel)

- maximale afmetingen 2000px voor langste fotozijde
- max. 5 mb (per foto)
- bestandsformaat .jpg
- kleur rgb

Foto 1 (bestandsnaam)

Foto 1 (bijschrift)

00-hoofdfoto-dagentree

Hoofdingang aan De Weer



Foto 2 (bestandsnaam)

Foto 2 (bijschrift)

Foto 3 (bestandsnaam)

Foto 3 (bijschrift)

Foto 4 (bestandsnaam)

Foto 4 (bijschrift)

Foto 5 (bestandsnaam)

Foto 5 (bijschrift)

Tekeningen (PDF):

- max. 15 mb (per pdf)

Tekening 1 (bestandsnaam)

Tekening 1 (titel)

Tekening 2 (bestandsnaam)

Tekening 2 (titel)

Tekening 3 (bestandsnaam)



Tekening 3 (titel)


