
NIEUW CLUBHUIS GHBS
na 50 jaar een nieuw icoon!
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VOORLO
PIG



HUIDIGE SITUATIE

NOORD

VELD 3



POSITIONERING
afmetingen nieuw bouwvolume

50 
met

er

15m

7,8m

6,2m

10m

NIET voorbij de lijn 
van de kleedkamers, zodat er voldoende ruimte 

overblijft voor terrassen op de zonkant!

voldoende ruimte tot de boom 
bewaren, de boom behouden!

VELD 2

VELD 3

nieuw bouwvolume

NOORD



CLUBHUIS AFMETINGEN
in verhouding met GHHC



BUITENRUIMTE EN INRICHTING
nieuwe situatie

VELD 2

VELD 3

15m

NOORD



BEGANE GROND
nieuwe indeling

VELD 2

VELD 3



AANKOMST ENTREE

duidelijke entree, mooie aankomst 
‘ WELKOM BIJ GHBS!’ 

voldoende fietsenstalling met fietsnietjes 
en halfverharding (grastegels) waar 
regenwater kan weglopen.

containers uit het zicht



informatie scherm

ALLE FUNCTIES ONDER 1 DAK
ontmoeten

hoge ingang met veel daglicht en een brede hal

GEEN onnodige verkeersruimten en 
onoverzichtelijke hoekjesDirecte ingang naar de toiletten en de 

teamruimtes van buiten



VERDIEPING; TEAMRUIMTES EN BEDRIJVIGHEID

balkon met overzicht over de kantine
grote ruimte voor trainers om trainingen voor te bereiden, 
huiswerkgroepjes en/of besloten feestjes

optioneel: in de toekomst een pantry 
voor verhuur bovenruimte

teamruimtes voor overleggen 
en voorbesprekingen 
voor teams, 
comissievergaderingen, 
bestuursvergaderingen of 
bijvoorbeeld inloopavonden 
van de fysio.



DE HAL
ontmoeten

Brede hal met plekjes  
om te zitten

Voorbespreken of een  
rustig plekje zoeken als het 
druk is op zaterdag of zondag

Voldoende toilettenvoor de 
dames, makkelijk schoon te 
houden, geen vieze hoekjes, 
en belangrijk; een minder 
validen toilet, toegankelijk 
voor iedereen!



VELD 2

VELD 3

DE KANTINE EN KEUKEN

overzichtelijke bar met open keuken 
rondom zicht naar buiten

open nis naast de bar met stellingkast, 
voor stallen spullen in het zicht

veel plekjes rond de bar

lage uitgifte bar voor de keuken waar 
kinderen makkelijk bij kunnen

veel overdekte buitenruimtes,
we zijn 80% van de tijd het liefst buiten!

waterpunt buiten 
of mogelijk een krattap

rondom een smalle plank voor het 
raam langs met vrij zicht naar de 
velden waar je kan zitten, met veel  
haakjes eronder voor jassen en 
sportspullen (in het zicht)



INTERIEUR KANTINE



ACHTERZIJDE TERRASSEN


