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Duurzame accommodatie op toplocatie

Zonnige toekomst HC Zwolle
met fonkelnieuw complex

gebleken tijdens de Olympische Spelen.
Hovenberg: “De kwaliteit van deze velden
is heel goed. Die van ons zijn zelfs zijn nog
beter dan die op de Spelen.”

Neven- en onderaannemers en
leveranciers van Hockey Club Zwolle

Modern clubgebouw

De nieuwe hockeyvereniging heeft
verder de beschikking gekregen over een
uiterst modern en prima geoutilleerd
clubgebouw met twee verdiepingen.
In het pand zijn onder meer acht
kleedkamers, een scheidsrechtersruimte,
een coachruimte, een ruimte voor
fysiotherapie, toiletunits, opslagruimtes
voor hockeymaterialen en horeca, twee
vergaderzalen (waar door de week ook
een huiswerkinstituut is gevestigd), een
professionele keuken en een royale bar
ondergebracht. Dan is er ook nog een
gezellig terras en aan de zijde van het
hoofdveld een tribune met een capaciteit
voor vierhonderd toeschouwers. De
totale kosten van het complex bedragen
1,6 miljoen euro, waarvan de gemeente
drieënhalve ton voor haar rekening
heeft genomen voor de bouw van de
kleedkamers. De gebouwen zijn eigendom
van de hockeyclub zelf, de velden worden
van de gemeente gehuurd.
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‘Hufterproof’

Holtenbroek, Aa-Landen en Stadshagen, is een hoogwaardige accommodatie gerealiseerd voor de nieuw opgerichte

Verantwoordelijk architect voor het
gebouwencomplex is De Bruin Architecten
uit Zwolle. Bij een selectie door middel
van een prijsvraag is de keuze op dit
bureau gevallen. Volgens de hockeyclub
had De Bruin met haar ontwerp het beste
antwoord op aspecten van duurzaamheid.
Zo zijn de gebouwen bijvoorbeeld
‘hufterproof’ gemaakt om bestendig te
zijn tegen vandalisme. Voor de bouw van
het complex werd Van Norel Bouwgroep
uit Epe geselecteerd.

Hockey Club (HC) Zwolle. Een fonkelnieuw complex op een toplocatie, waarbij veel aandacht is geschonken aan

Zuinig met energie

v.l.n.r. Pieter Diks (De Bruin Architecten), Jos Pierik (projectleider namens
HC Zwolle), Hans van Norel (Van Norel Bouwgroep), Gerwout Hovenberg
(voorzitter HC Zwolle), Cees de Bruin (De Bruin Architecten) en Henri Sluiter
(Van Norel Bouwgroep) testen gezamenlijk het nieuwe speelveld.

Hockeyminded Zwolle kan weer jaren vooruit. Op Sportpark Het Hoge Laar, ingeklemd tussen de woonwijken

aspecten van duurzaamheid, zowel in het ontwerp als bij de bouw.
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C Zwolle is in feite opgericht
om te voorkomen dat er naast
ZMHC en Tempo ’41 een derde
hockeyvereniging in Zwolle zou komen.
Een jaar of drie geleden waren daar
plannen voor. Die derde vereniging
zou moeten gaan spelen op een nieuw
complex in Stadshagen

breedtesport als die van het tophockey
zou dienen. De gemeente Zwolle en de
hockeybond juichten dit initiatief toe.
Besloten werd om een compleet nieuwe
accommodatie te realiseren op Het Hoge
Laar, waar voetbalvereniging CSV jaren
heeft gespeeld. Die club is inmiddels
verhuisd naar Stadshagen.”

Breedtesport en tophockey

Grote vereniging

“Dat leek veel hockeyliefhebbers in Zwolle
wat teveel van het goede”, zegt voorzitter
Gerwout Hovenberg van HC Zwolle.
“ZMHC en Tempo ’41 hebben toen de
handen ineengeslagen en besloten om
beide clubs op te heffen en een nieuwe
vereniging op te richten. Een grote club,
die zowel de belangen van het hockey als

HC Zwolle telt maar liefst 1.600 leden
en heeft een wachtlijst met meer dan
honderd potentiële leden. De club
speelt competitie met 112 teams. De
jeugdwedstrijden worden op zaterdag
gespeeld, de senioren komen op zondag
in actie. Alleen al op zaterdag wordt
het sportpark bevolkt door zeker 1.500
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mensen. Het hoogste damesteam van
HC Zwolle speelt Overgangsklasse (het op
één na hoogste niveau in ons land), het
hoogste herenteam komt uit in de Eerste
Klasse (het op twee na hoogste niveau).
Watervelden

HC Zwolle heeft op Het Hoge Laar de
beschikking over vier zandingestrooide
velden en tweeënhalf zogenaamde
watervelden met een blauwe kleur. Het
halve waterveld wordt gebruikt voor de
jongste jeugd en voor trainingen van
senioren en keepers. De watervelden
hebben een blauwe kleur om het zicht
op het spel te verbeteren. Dat er met
dergelijke velden inderdaad sprake is
van een verbetering, is eerder dit jaar al

Timmerfabriek Zwolle b.v.
Volgens Cees de Bruin en Pieter Diks van
het architectenbureau is bij de realisering
van het clubgebouw rekening gehouden
met de structuur van het park dat het
complex omgeeft. “We hebben op de
landschappelijke belijning gereageerd,
onder meer door te spelen met de richting
van het zicht”, zeggen ze. “Verder is vooral
gewerkt met duurzame bouwmaterialen.
Zo is bijvoorbeeld duurzaam geproduceerd
hout gebruikt voor de wanden om te
proberen zo hoog mogelijke isolatiewaarden te halen. Zowel bij het gebouw als
de installaties heeft zuinig omgaan met
energie voorop gestaan. Zo is ook gekozen
voor een vegetatiedak met aan de zuidkant
driehonderd zonnepanelen. Het streven
is erop gericht dat het complex energieneutraal is. Verder ligt de begane grond
van het clubgebouw in een terp om geen
energie te verliezen en is het hele complex
uiteraard voorzien van LED-verlichting.”

Tijdsdruk

Leden positief

Hans van Norel en Henri Sluiter van
Van Norel Bouwgroep en Jos Pierik,
projectleider namens HC Zwolle, wijzen
erop dat ‘er een enorme tijdsdruk op het
project zat’. “We hebben voor de bouw
twintig weken de tijd gehad”, blikken zij
terug. “Van 1 april tot 1 september. Alles
moest voor de start van de competitie
klaar zijn. Er is door alle betrokkenen
in een bijzonder hoog tempo gewerkt
om dat te realiseren. Tijdens de
bouwvak is er gewoon doorgewerkt.
De klus is tot een goed einde gebracht,
omdat alle partijen uitstekend hebben
samengewerkt. De afstemming is
perfect geweest. Bijna dagelijks zaten
we samen om tafel om de voortgang te
bespreken. Het was een heel uitdagend
karwei, waarbij het respect voor elkaar’s
situatie groot was.”

Hovenberg en Pierik constateren
tevreden dat de leden van de hockeyclub
positief hebben gereageerd. “Slechts
een enkeling vindt de vereniging
nu te groot’, zeggen ze. “Verder is er
geen wanklank gevallen. Iedereen is
blij met de nieuwe accommodatie.
Verhoudingsgewijs hebben we veel
jeugdleden: meer dan 75% tegenover
bijna 25% senioren. De komende jaren
zal het percentage jeugd waarschijnlijk
alleen maar verder toenemen. Met name
in de nieuwbouwwijk Stadshagen wonen
veel jonge gezinnen. Onze toekomst ziet
er dan ook goed uit. Wie de jeugd heeft,
heeft immers de toekomst.”
www.hczwolle.nl
www.debruinarchitecten.nl
www.vannorel.nl
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