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RHT voor nieuw 
Sportcomplex 
Leiden

Op dit moment wordt er aan de Voorschoterweg in Leiden ge-
bouwd aan een nieuw sportcomplex waarin een zwembad en een 
ijshal komen. Het gebouw gaat volledig op elektriciteit draaien. 
Om dat te bewerkstelligen komt het dak van het complex vol 
met zonnepanelen te liggen. Vrijgekomen restwarmte uit de 
koeling van de ijsbaan wordt ingezet voor de verwarming van het 
binnenbad. Voor de toegang tot het dak en de zonnepanelen koos 
architect Slangen + Koenis voor het RHT-dakluik van Gorter.

Het binnenzwembad wordt 35×25 meter en is uitermate geschikt 
voor topsport waterpolo en korte baan zwemwedstrijden. 
Schaatsen op de ijsbaan wordt een bijzondere beleving, omdat op 
twee verdiepingen kan worden geschaatst. Lange afstandsschaatsers 
kunnen hun rondjes rijden terwijl beneden de ijshockeyers, 
shorttrackers en kunstrijders hun trainingen afwerken.

Veilig het dak op voor onderhoud en inspectie
Voor een veilige toetreding van het dak van het sportcomplex in 
Leiden is gekozen voor twee RHT-dakluiken van Gorter. Met 
deze luiken is een efficiënte toegang gegarandeerd en kan de on-
derhoudsploeg op een veilige wijze naar de werkplek. Het duurza-
me luik is thermisch gescheiden en kent een hoge isolatiewaarde. 
En dat ligt geheel in lijn met de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente Leiden.

Dakluiken in combinatie met ladders
Met een combinatie van Gorter kiest Slangen + Koenis voor een 
totaaloplossing voor de daktoegang vanaf de bovenste verdieping 
van het sportcomplex. De combinatie dakluik met ladder zorgt 
voor een volledig op elkaar afgestemde mogelijkheid om het dak te 
betreden. Bijkomend voordeel: de gemeente kan met de meegele-
verde documenten de RIE afdekken. optimaal veilige toegang tot 
het platte dak.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de kenmerken van dit dakluik of over het 
bedrijf Gorter? Wij helpen u graag verder.   

SportcomplexDeVlietLeiden 

Het nieuwe sportcomplex De Vliet maakt onderdeel uit van Sport-
park De Vliet dat is gesitueerd aan de rand van Leiden Zuidwest. 
Dit gebied vormt een overgangszone tussen de stedelijke bebou-
wing van Leiden en het polderlandschap.

Naast het ontwerp voor het sportcomplex hebben we ook een voor-
stel gedaan voor het gehele sportpark. Het huidige gedateerde park 
kenmerkt zich door een versnipperde opzet en de beperkte relaties 
tussen de diverse sportieve functies.

Om alles aan elkaar te verbinden en het nieuwe sportcomplex te 
verweven met de rest van het sportpark wordt er een geheel nieuwe 
laag in de vorm van running tracks en sportpleinen aan het sport-
park toegevoegd. De sportpleinen zijn gebaseerd op het Athletic 
Skills Model (ASM). Naast dat ze dienen als verzamel- en ontmoe-
tingsplekken worden ze voorzien van attributen zodat de pleinen 
zelf ook kunnen worden gebruikt om te sporten.

Naast de hoofdfuncties van zwembad en ijshal kent de nieuwe 
accommodatie een grote diversiteit aan programmaonderdelen. 
Het was een uitdaging om deze te vatten in een compact gebouw 
waarbinnen de functionaliteit voor de gebruiker optimaal is. Door 
de verschillende ruimten in en over elkaar heen te puzzelen is deze 
compactheid gecreëerd zonder concessies te doen aan het gebruik.

De vormgeving van de ovale ijsbaan en het rechthoekige zwembad 
vormen de basis voor het ontwerp.

De karakteristieke afgeronde vorm van de ijshal kent ter hoogte van 

de entree een spiegeling in het volume van de zwemzaal. Om deze 
afgeronde vorm te benadrukken en te spelen met de schaal van 
de witte volumes is er een sterk ritme van diepe verticale lamel-
len toegevoegd. De twee volumes zijn vervolgens geplaatst op een 
verbindende plint die voor extra contrast is uitgevoerd in massief 
groen beton.

In de plint zullen de kleedaccommodaties, bergingen en technie-
kruimten te vinden zijn. De ruimte tussen deze massieve ‘blokken’ 
is uitgevoerd in glas en licht hout. Deze houten afwerking vormt 
een overgroot gedeelte van de voorgevel en geeft het gebouw een 
warme open uitstraling naar zijn bezoekers.

De materialisatie van het interieur bestaat uit een neutrale basis met 
materiaal eigen kleuren van o.a. schoon beton, licht hout en wit. Als 
kleuraccent is er gekozen voor een gefilterd pallet van de verschil-
lende verenigingskleuren. De combinatie van kleuren zorgt voor 
een eigentijdse en vriendelijke sfeer waarin men zich kan herken-
nen en thuis voelen. Het vormt een mooie basis voor de sportfunc-
ties en integratie van de identiteit van de verenigingen.

De entree en de horeca vormen het kloppende hart van het gebouw. 
Vanuit deze centrale ruimte heb je een spectaculair zicht op zowel 
de ijshal als zwemzaal. Binnen is het koraalrood als accent kleur 
gebruikt voor de track, welke van buiten doorloopt, en voor het 

meubilair. Gecombineerd met de verschillende blauw tinten van de 
verenigingen vormt dit een speels en expressief geheel.

De unieke combinatie van schaatsbaan en zwembad zorgt er voor 
een positieve energiebalans. De restwarmte die ontstaat bij het 
koelen van de ijsvloer wordt gebruikt voor het verwarmen van het 
zwembadwater van zowel het nieuwe binnenbad als het bestaande 
buitenbad. Het complete sportcomplex wordt All-Electric. Toepas-
sing van PV panelen op het dak, een uitstekende isolatie en zuinige 
installaties zorgen voor een bijna energieneutraal sportcomplex. 
Daarnaast is er veel aandacht voor natuurinclusiviteit, vooral rich-
ting de groene zone aan de Vliet.
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