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PROJECTGEGEVENS

Sportaccommodatie CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1, Capelle aan den IJssel

opdrachtgever gemeente Capelle ad IJssel
ontwerp  mei 2012
bvo  1.100 m2
bvo  1.100 m2
bouwkosten 1.200.000 euro
programma clubhuis, bestuurskamer,  
  kleedfaciliteiten, bergingen

architect
MoederscheimMoonen Architects
Schiedamsedijk 43
3011 ED Rotterdam

contactpersoon
Erik Moederscheim
t   +31 (0)10 413 26 25
e   erik@moederscheimmoonen.nl
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OMSCHRIJVING
VAN HET 
PROJECT

Na een selectieprocedure is 
MoederscheimMoonen gekozen als 
architect voor de nieuwe accommodatie van 
voetbalvereniging CVV Zwervers in Capelle aan 
den IJssel. Het nieuwe complex is gerealiseerd 
op Sportpark Couwenhoek in welke een 
grondige transformatie heeft ondergaan 
met de positionering en herinrichting met 
kunstgrasvelden. De gemeente Capelle aan den 
IJssel heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in revitalisatie van de verschillende sportparken 
die de gemeente rijk is. Het sluitstuk van deze 
grootscheepse herontwikkeling is vooralsnog het 
complex van voetbalvereniging CVV Zwevers.
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HET ONTWERP VAN 
SPORTPAVILJOEN
CVV ZWERVERS

Het gebouwontwerp laat zich lezen als een 
opbouw van heldere vormen en volumes. Het 
gebouw heeft een solide plint gekregen waarin 
de diverse kleedfaciliteiten zijn ondergebracht. 
Deze plint is robuust en vandalismebestendig 
uitgevoerd door de toepassing van een rustieke 
en genuanceerde baksteen.

De eerste verdieping is meer vormgegeven 
als een paviljoen en wordt als het ware 
gevormd door een ‘gevouwen’ vorm die is 
uitgevoerd met een aluminium beplating. 
Het totaal is consequent vormgegeven met 
glas en contrastvlakken waardoor er een 
helder en leesbaar geheel ontstaat. Dit gevoel 
wordt ondersteund door de consequente 
en minimalistische detaillering waardoor de 
verschillende vormen helder af te lezen zijn.

MoederscheimMoonen Architects is bij dit 
project betrokken geweest van gebouwontwerp 
tot en met het interieur en de huisstijl van het 
nieuwe gebouw.
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1e Verdieping

Begane grond
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Horeca en tribune staan in directe verbinding met 
elkaar en worden in één gebaar vorm gegeven 
de gevouwen architectuur. Vanuit de kantine kun 
je via royale schuifpuien de tribune op en zijn 
er optimale zichtlijnen op het hoofdveld van de 
voetbalvereniging.

DE LAY-OUT
VAN HET
GEBOUW



Gevel veldzijde

Gevel achterzijde

DoorsnedeGevel entree
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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


