Opdracht
De opdracht is verkregen via een open oproep van de gemeente Rotterdam. Uit alle ontvangen
portfolio’s zijn vijf architectenbureau’s geselecteerd om hun visie te presenteren. Koning Ellis kwam
daarbij als beste naar voren.
Architectuur
De gymzaal en de bijbehorende ruimten zijn gecombineerd tot één rechthoekig volume. De zaal is
gesitueerd aan de kant van het Vredesplein en de hoofdentree op de hoek van de Slaghekstraat en de
Laantjesweg. De kleedruimten bevinden zich op de eerste verdieping, welke bereikbaar zijn via een
balkon voor toeschouwers.
De gevelbekleding van het gebouw bestaat uit smalle grijze stroken gezaagd van vezelcement panelen.
Deze omhulling is ter plaatse van de plint als het ware omhoog getrokken om de zaal te openen en
contact te maken met de omgeving. Door de schuine lijnen die deze overgang vormen wordt het gebouw
minder statisch en ontstaat er een beweging die je van de hoofdentree naar het Vredesplein begeleid.
De schuin bevestigde grijze stroken versterken deze beweging. Ter plaatse van de hoofdentree is de
gevel zover opgetrokken dat er een dubbelhoge pui ontstaat met daarachter een hoge entreeruimte.
De dichte delen van de plint zijn uitgevoerd in goud-geel geglazuurd metselwerk; een kleurrijk en
glanzend contrast met de natuursteen-kleurige bovenzijde.
‘De gymzaal is prachtig geworden, echt een knappe prestatie gezien het budget en de tijdsdruk. De
materialisering/detaillering is heel fraai, zeer goed passend in/reagerend op de omgeving én tegelijk
heeft het gebouw voldoende eigenheid. De opgave om een zeer onduidelijke stedenbouwkundige
situatie met dit project bepaalde logica te geven, is zeer goed gelukt.’
Maurice Bouwmans, Stedenbouwkundige Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
Projectgegevens nieuwbouw gymzaal Hillesluis:
Locatie: 		
Slaghekstraat Rotterdam
Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam Dienst Stadsontwikkeling
Architect: 		
KoningEllis,
Projectteam: 		
Suzanne Ellis, Roel van Nieuwenhuizen,
			
Annegien van Dijk, Graham Kolk
Adres: 			
Generaalvetterstraat 73b, 1059BT Amsterdam
Contactpersoon:
Suzanne Ellis (info@koningellis.nl, 020-4650047)
Constructeur: 		
CAE Nederland bv
Installatie advies:
Advies- en Ingenieursbureau Grontmij
Aannemer: 		
Aannemingsbedrijf W. Schipper bv
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plattegrond: situatie (links), begane grond (midden), verdieping (rechts)
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doorsnede: langsdoorsnede met sporthal, toestelberging, kleedruimte en installatiezolder (links), dwarsdoorsnede met entreehal, toestelberging, kleedruimten en installatiezolder (rechts)
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foto: gevel aan het Vredesplein

foto’s: hoofdentree (links), detailaansluitingen (rechtsboven), verbinding sportzaal met het Vredesplein (rechtsonder)

foto: sporthal interieur

foto: sporthal interieur

foto’s: entreehal (links), uitzicht balkon (rechtsboven), kleedruimte bij de openening (linksonder)

