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Op het sportpark aan de Zuilense Laan in Utrecht is een 
nieuw multifunctioneel sportcomplex gerealiseerd dat een 
brug slaat tussen binnensport, buitensport, buitenschoolse 
activiteiten en de buurt. Het gebouw staat aan het einde 
van een imposante bomenlaan, en refereert met zijn 
opvallende kapvorm aan de schuur-typologie. Door de 
afwisseling tussen het zorgvuldig uitgewerkte metselwerk, 
wat veel voorkomt in de omliggende wijk Zuilen, en de grote 
glazen openingen, manifesteert het sportcomplex zich als 
een modern, maar vriendelijke gebouw met karakteristieke 
details. Met de warme, uitnodigende uitstraling en 
zorgvuldige materialisering wordt het gebouw een tweede 
woonkamer in de wijk.Het gebouw is half verzonken in zijn 
omgeving en voorzien van flinke overstekken, waardoor 
er een bescheiden en natuurlijk beeld ontstaat, dat goed 
in de omgeving opgaat. De, naast het complex gelegen, 
monumentale perenboom wordt opgenomen in het nieuwe 
sportlandschap en zorgt voor een spannende doorkijk in 
het gebouw. 

Het complex bestaat uit een grote sporthal inclusief 
omkleedfaciliteiten, een multifunctionele sportruimte 
c.q. dansruimte, een kegelbaan, kleedfaciliteiten voor de 
voetbalvereniging, een centraal gelegen royale horeca- 
en ontmoetingsruimte en multifunctionele ruimte. De 
horecaruimte neemt een belangrijke plek in binnen het 
complex, en is door middel van een groot terras met 
geïntegreerde tribune zowel gekoppeld aan de velden van 
de voetbalvereniging, als aan de tribune van de binnensport. 

Een van de belangrijkste gebruikers van het gebouw is de 
stichting Klein Galgenwaard van oud-voetballer Jean Paul de 
Jong, die nauw betrokken is geweest bij het ontwerpproces. De 
stichting zet zich in om sportbeoefening voor achtergestelde 
jongeren mogelijk te maken, en ze zo op een positieve wijze 
te betrekken bij het maatschappelijke leven in de wijk. Klein 
Galgenwaard maakt, naast de omliggende voetbalvelden en 
nieuw gerealiseerde multifunctionele sport- en speelcourts, 
gebruik van de horeca- en ontmoetingsruimte, waar een 
‘gezonde kantine’ concept wordt toegepast.

Het terrein met de buitensportvelden wordt verbonden met de 
verschillende niveaus in het gebouw door trappen, de taluds 
die tegen het gebouw aanlopen én een royale gemetselde 
tribune met terras richting de voetbalvelden. Hierdoor 
opent  de aanliggende horecaruimte zich naar het sportpark, 
hebben toeschouwers goed zicht op de buitenvelden , én zijn 
de onderliggende kleedruimten direct ontsloten vanaf het 
sportcomplex. De herkenbare materialisatie, de bescheiden 
bouwvorm en de combinatie van de gehuisveste functies, zorgen 
ervoor dat het gebouw niet alleen een functioneel sportcomplex 
is, maar tevens een verrijking voor de buurt waarin  het zowel 
fysiek als maatschappelijk verankerd is.

In het interieur van het gebouw  vallen meteen de houten 
dakplaten en de houten vakwerkspanten met gedetailleerde 
verbindingen op, die het complex een ambachtelijke uitstraling 
geven. De aanwezigheid van het vele lichtkleurige hout vormt 
een warme aanvulling op de neutrale grijs- en antraciettinten 

in het interieur en zorgt voor een gebalanceerde en tijdloze 
sfeer. De afwerkingen dragen bij aan een uitstekend 
sportklimaat, met een goede akoestiek en langdurig 
gebruiksgemak. Op een aantal plekken in het gebouw zijn 
door kunstenaar Tod Hanson, in nauwe samenwerking 
met de gemeente Utrecht en Koppert Koenis Architecten, 
uit marmoleum gesneden kunstwerken opgenomen in de 
vloeren en wanden. Deze bestaan uit een patroon gebaseerd 
op kegels, fruitbloesem, de kanalen- en polderstructuur, 
peren, sportbelijning en ballen. De  kunstwerken voegen 
een opvallende grafische laag aan het gebouw toe die het 
verleden van de plek samenbrengt met de nabije omgeving 
en de huidige functies van het gebouw. 

Er is gekozen voor een materialisatie die bijdraagt 
aan het duurzame karakter van het gebouw. Zo is het 
gevelmetselwerk gemetseld met kalkmortel, waardoor 
het in de toekomst eenvoudig demontabel en herbruikbaar 
is, is de hoofddraagconstructie in hout uitgevoerd en 
zijn de binnenruimten afgewerkt met hout of gekeimde 
restpartijen baksteen. Daarnaast beschikt het gebouw over 
een warmtepomp voor de verwarming, is het volume zoveel 
mogelijk in de grond verzonken en verkleind, wordt directe 
zoninstraling voorkomen, en is de thermische massa 
vergroot. Hierdoor levert het klimaatsysteem behalve 
duurzame energiehuishouding  ook een prettig sport-, en 
leefklimaat op.
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tribune en spelerstoegang vanaf de sportvelden



situatie



sporthal met kapconstructie en tribune



plattegrond begane grond



multifunctionele ruimte en de sporthal



multifunctionele ruimtematerialisatie en relatie kleden en sporten
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zicht op de sporthal vanaf de tribune



principe doorsneden
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tribune en restaurant vanaf de sportvelden



entree en buitenterras
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