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PROJECTGEGEVENS

Kulturhus De Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108, Dalfsen 

opdrachtgever gemeente Dalfsen
ontwerp  juni 2012
bvo  7.700 m2
status  oplevering augustus 2014
programma  
drieledige sporthal, multifunctionele (top)sporthal, 
bibliotheek, ouderen sociëteit, kinderdagopvang, 
muziek- en dansruimtes, horeca, jongerencentrum, 
logopediepraktijk, historische kring, multifunctionele 
ruimtes, centrum voor jeugd en gezin. 

architectencombinatie
Spring architecten
Prins Hendrikkade 18, 3071 KB Rotterdam 
t +31 (0)10 413 2790
@ info@spring-architecten.nl
w www.spring-architecten.nl
 
MoederscheimMoonen Architects
Schiedamsedijk 43, 3011 ED Rotterdam
t +31 (0)10 413 2625
@ office@moederscheimmoonen.nl
w www.moederscheimmoonen.nl
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Na een selectieprocedure werd de combinatie 
Spring Architecten en MoederscheimMoonen 
Architects in 2012 gekozen als architect voor het 
ontwerp van de Multifunctionele accommodatie 
De Trefkoele in Dalfsen. De opdracht betrof een 
vernieuwbouw waarbij de huidige Trefkoele 
gedeeltelijk werd gesloopt en uitgebreid tot 
Kulturhus met een nieuwe sporthal en diverse 
maatschappelijke functies op het gebied van 
sport, welzijn, informatie en ontmoeten. 

Het ontwerpen van een maatschappelijk gebouw 
met een grote en diverse gebruikersgroep 
vraagt in de eerste plaats om een luisterende, 
maar ook pro-actieve, architect. In een kleine 
gemeente als Dalfsen was de bestaande Trefkoele 
al een belangrijk schakel binnen de hechte 
gemeenschap. De (ver)nieuw(d)e Trefkoele moest 
een gebouw worden vóór de inwoners dóór 
de inwoners. 

Eén van de trends in het huidige 
architectuurlandschap is die van samenwerking 
tussen architectenbureaus. Enerzijds door de 
krimp in de algehele branche en anderzijds door 
de altijd durende drang naar onderscheidend 

SAMENWERKEN
EN SAMEN 
BOUWEN

Erik Moederscheim 
architect

Alfons Hams
architect

vermogen zijn samenwerkingen noodzakelijk en 
waardevol voor het architectuurlandschap 
in Nederland.

Voor deze opgave hebben Alfons Hams van 
Spring Architecten en Erik Moederscheim 
van MoederscheimMoonen de krachten 
gebundeld. Het betreft een combinatie waarbij 
jarenlange kennis en ervaring op het gebied van 
maatschappelijk vastgoed wordt gecombineerd 
met ontwerptalent en expertise op het gebied 
van sportaccommodaties. In veel opzichten is 
hierdoor een team gesmeed met specifieke 
meerwaarde voor de opdracht en de plek.

Reeds tijdens de aanbestedingsprocedure is er 
een visie ontwikkeld die zich niet beperkte tot het 
gebouw, maar tevens een marketingplan betrof. 
Een plan met een belofte; met sturing en richting 
om de vele verschillende gebruikers te stimuleren 
om vooral samen met de architecten op te 
trekken om het gebouw tot een succes te maken.
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Trefkoele   één gebouw, één entree+ 

TRANSFORMATIE 
TOT HET GROOTSTE 
KULTURHUS VAN 
OVERIJSSEL

De Trefkoele+ is de vernieuwbouw van De 
Trefkoele in Dalfsen tot Kulturhus. Het betreft 
een renovatie én transformatie-opgave. Het 
gaat om twee grote sporthallen, onderkomens 
voor diverse (top)sportverenigingen waaronder 
landskampioen Handbal 2014 Sercodak Dalfsen, 
de bibliotheek van Dalfsen, welzijnsruimten 
van Landstede Welzijn, onderwijs- en 
activiteitenruimten voor ouderen en jongeren, 
de Historische kring van Dalfsen, ruimtes voor 
paramedische activiteiten, een peuterspeelzaal, 
kinderopvang, het centrum voor jeugd en 
gezin van de GGD IJsselland, een veelvoud 
aan multifunctionele ruimtes en een centrale 
ontmoetingsruimte (café-restaurant). Met een 
totaal van 7700 m2 is de Trefkoele in Dalfsen het 
grootste Kulturhus in Overijssel geworden.

Doorsnede

Bestaande situatie vóór de transformatie

4



Begane grond

Verdieping

horeca

sporthal

sporthal bibliotheek bibliotheek

jeugdsociëteit keuken/opslag

sportberging sportbergingtheater/podium

historische
kring

para
medisch

kinder         dagverblijf 

gastouder
bureau

biljart
multi

sportberging

tribune

kantoren

archief

dans/dojo
multi

multi

muziek

centrum
jeugd en gezin

ouderen
soos

welzijn

les
lokaal

kantoor
welzijn

tribune
tech
niek

spreek
kamers

multi

entree

theater
toren

5

DE UITWERKING 
VAN HET 
ONTWERP

De opgave was één gebouw te ontwerpen, 
waarbij het bestaande gebouw van de  
bibliotheek en de tweede sporthal gehandhaafd 
zou blijven. Het middendeel van het bestaande 
complex De Trefkoele werd gesloopt en met 
name de bestaande ovaalvormige monumentale 
bibliotheek werd ingrijpend gerenoveerd. In 
dit deel werd met behoud van de markante 
constructie een kinderopvang, peuterspeelzaal en 
een historisch centrum gevestigd. De bibliotheek 
is als transitoruimte dichter bij de plus (het hart 
van de nieuwbouw) gekomen. Op deze wijze is 
een samensmelting van functies en onderdelen 
ontstaan terwijl de karakteristieke vorm van de 
oorspronkelijke bibliotheek is blijven bestaan. 

De nieuwbouw betrof 5135 m2, de renovatie 
van de bibliotheek betrof ongeveer 900 m2 en 
de renovatie van de bestaande tweede sporthal 
aan de andere zijde van de nieuwbouw betrof 
ongeveer 1.500 m2. Voorzieningen voor de 
bestaande tweede sporthal konden op een 
logistiek perfecte manier in de nieuwbouw 
worden opgenomen. De ingrepen voor deze 
sporthal konden daarom beperkt blijven tot een 
nieuwe gevelbekleding waarmee het complex als 
één geheel werd vormgegeven.
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De  nieuwe Trefkoele samen met de bestaande bibliotheek

Een levendige plint met een golvend bovenvolume

EENHEID EN DIVERSITEIT
In het gevelconcept is getracht om eenheid 
en diversiteit te creëren. Deze eenheid is 
bewerkstelligd door het vormgeven van een 
continue gevelopdeling in plint en een golvende 
bovenbouw. De plint bestaat voor het overgrote 
deel uit transparant en geëmailleerd glas. Op 
deze wijze wordt het gebouw verlevendigd 
op straatniveau door de zichtbaarheid van 
activiteiten en de reflectie op de omgeving. Het 
bovenvolume is als het ware als een gordijn 
vormgegeven; een gordijn dat qua kleur en 
materialisering aansluit bij de specifieke vorm en 
de dialoog aangaat met het koperen dak van de 
bibliotheek. 
De goudkleurige golfplaat is gedrapeerd 
om de verschillende functies op de eerste 
verdieping. Door het perforeren van de gevel 
met raampartijen van verschillende afmetingen 
en positie ontstaat een levendig beeld en de 
diversiteit die past bij een gebouw voor meerdere 
verschillende gebruikers.
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DwarsdoorsnedeSituatie
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De multifunctionele sporthal kan ook tot theater worden omgevormd Ontwerp voor de metselkampioenschappen

Foto van het gebouw bij vooroplevering

Multifunctionaliteit is steeds een belangrijk 
criterium geweest in het navolgende proces. 
Zo is er een multifunctionele topsporthal 
ontstaan met een tribune die door materiaal- 
en kleurtoepassing en scheidingswanden 
en gordijnen ook geschikt is voor theater 
en andersoortige grote evenementen. De 
bibliotheek is vormgegeven als transitoruimte 
naar andere functies zodat extra gangen 
niet hoeven te worden gemaakt. De centrale 
ontmoetingsruimte is als verbindende plus (+) 
ontworpen met een restaurant en café. Er is een 
groot aanbod gecreëerd aan soorten van ruimten 
met verschillende hoogtes en diverse vormen.

METSELEN +
De combinatie werd tevens gevraagd om vorm te 
geven aan de nationale metselkampioenschappen. 
Een grote hoeveelheid gemetselde objecten 
diende vorm te worden gegeven om de leerling-
metselaars te laten strijden om de prestigieuze 
titel. Op het voorplein is een ontwerp gemaakt 
van een ovaal vlak van metselwerk waarbinnen 
gemetselde objecten in de vorm van plusjes zijn 
gerealiseerd. Het eindproduct is de basis voor de 
fietsparkeerplaatsen; tussen deze plus-objecten 
zullen de fietsnietjes worden geplaatst.
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Samenwerking  met de verschillende gebruikers  en de adoptie van het gepresenteerde concept

10

DE OMARMING VAN
DE TREFKOELE 
PLUS

Projectcommunicatie gaat volgens ons niet 
alleen om structuur en strategie. Voor ons gaat 
communicatie vooral ook over de boodschap 
en hoe deze krachtig is te vertalen in een 
beeldmerk. Reeds tijdens het schetsontwerp in 
de aanbestedingsfase is door ons het project 
tot Trefkoele + omgedoopt als nieuw beeldmerk 
en inhoudelijke boodschap voor het proces. De 
+ straalt optimisme uit en geeft lading aan de 
fysieke maar ook maatschappelijke opwaardering 
die het complex gaat krijgen. Naast een 
pluspunt was het ook een kruispunt; een plek 
waarin kruisbestuiving onder Dalfsenaren gaat 
plaatsvinden en het kruispunt is ook ruimtelijk in 
het gebouw teruggekomen; Deze naam is door 
de gehele gemeenschap en de stichting volledig 
geadopteerd en heeft een zeer positieve bijdrage 
geleverd aan de sfeer om met alle gebruikers 
tot een mooi gebouw te komen. Het diende 
verder voor alle betrokkenen als kapstok voor 
communicatie- en ontwerpbeslissingen. Het is 
uitgedragen van website tot nieuwsbrief tot het 
allerkleinste detail; op het pepermuntdoosje bij 
de info-balie.
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Bezoekadres
Schiedamsedijk 43 · 3011 ED Rotterdam
Postbus 4022 · 3006 AA Rotterdam  

t  +31 (0)10 413 26 25  
e  office@moederscheimmoonen.nl   
w  www.moederscheimmoonen.nl

Bezoekadres
Prins Hendrikkade 18  · 3071 KB Rotterdam
  
 

t  +31 (0)10 413 2790
@  info@spring-architecten.nl
w  www.spring-architecten.nl


