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Aan een buurtplantsoen in Kralingen is een nieuwe gymzaal verrezen. Een stoer gebouw in baksteen, dat op
een vanzelfsprekende manier de wand aan het buurtplantsoen sluit. Een gymzaal voor alle kinderen en
omwonende uit de wijk. De gymzaal is van binnen licht en heeft een warme atmosfeer door het gebruik van
hout. Een fantastisch nieuw sportgebouw.

Toelichting door Ziegler | Branderhorst en Artesk van Royen Architecten – Gymzaal de Adamshof ligt op loopafstand
van verschillende scholen in Kralingen. Een prijsvraag, uitgeschreven door de gemeente Rotterdam, is gewonnen door
de architectencombinatie Ziegler | Branderhorst en Artesk van Royen Architecten.
De gymzaal is gebouwd op het snijvlak van een schoolplein en een buurtplantsoen en staat heel precies in de krappe
locatie, waarbij de ruimte tussen de gymzaal en de school twee mooie en bruikbare schoolpleintjes definiëren. De
ligging aan het buurtpark en het schoolplein waren bepalend voor de massa: een hoge zaal te midden van twee lagere
zijbeuken.

Een robuuste gymzaal in baksteen. Baksteen penanten, met daartussen metselwerk in blokverband en hoge ramen,
bepalen de ritmering van de gevel. De entree ligt zichtbaar op de hoek en biedt diagonaal doorzicht naar de zaal. De
kleedkamers zijn op de verdieping boven de entree gesitueerd, met een open overloop, uitkijkend over de zaal. In het
gehele interieur is de toepassing van massief houtbouw (CLT) beeldbepalend.
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De ramen tot aan het plafond van de zaal, zorgen voor een natuurlijke lichtinval, zonder inkijk vanaf de openbare
ruimte. De hoge dubbele gelamineerde houten dakliggers reflecteren het daglicht. De voordeur is gemaakt van het
hout uit de gekapte plataan die ruimte maakte voor deze gymzaal. Hierin is ook de naam van de gymzaal verwerkt: De
Adamshof.

Het sporten in deze gymzaal is volgens de gebruikers een heerlijke beleving, door de toepassing van de natuurlijke
materialen en het vele natuurlijke licht dat de gymzaal in valt, is het alsof je in de buitenlucht sport.
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