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Project:
Ontwerp:
Realisatie:

Pétanquecentre, Den Haag Zuidwest
1998
2001-2002

Opdrachtgever:
Constructeur:
Aannemer:

“De Goede Worp”, Jeu de Boules-club
AB7, Zevenbergen
van Hoek BV, Delft

Maak van elke opdracht architectuur
Dit project wil architectuur realiseren, daar waar dit in
vergelijkbare opdrachten afwezig is. Een uitdaging die,
werd hij op grote schaal aangenomen, meer invloed heeft
op de visuele kwaliteit van de stad dan de realisatie van
enkele schaarse architectonische prestige projecten.
Hollanders zijn verzot op overdekken. Van skipistes tot
klimhallen, van kartcentres tot pétanquehallen, alles wordt
overdekt. De meeste overkappingen zijn echter onooglijk en
lomp. Het budget krijgt vaak de schuld, maar deze Haagse
pétanquehal is voor een vergelijkbaar budget gerealiseerd
als een standaard hal. Het geheim zit in zijn doordachte
opzet. Constructie, gevels, lichtinval, alles hangt met elkaar
samen.
De houten constructie illustreert dit goed. Voor een rustig
beeld en goed speellicht liggen de liggers evenwijdig aan
de speelvelden. Ze rusten echter niet op de hoofdbalk,
maar hangen eronder om overal de gewenste vrije hoogte
te realiseren. Deze verhoogde middenstrook is bovendien
benut voor licht en ventilatie.
Door de overstekken aan de uiteinden van de constructie
kan de balkhoogte gereduceerd worden. De overstekken
beschermen tevens de kunststof kopgevels en verlenen het
gebouw een herkenbaar beeld.
Het gebouw is evenwel meer dan een optelling van slimme
keuzen. Het is uiteindelijk de uitstraling die het meest in
het oog springt. ‘s Avonds als een schijnend object waar
schimmen op de translucente gevels het spel uitbeelden;
overdag als een lichte ruimte bepaald door de belijning van
de constructie en de fragiel ogende gevels.
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