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Waar dromen werkelijkheid worden
Vier jaar geleden werd het bijna niet voor mogelijk gehouden, maar het is een feit! In januari is het 
Sport- en Jeugdcluster in Engelen in gebruik genomen. Een concept om trots op te zijn en uniek in 
Nederland. 

Sport- en Jeugdcluster Engelen geopend!

Naast voetbalvereniging FC Engelen biedt het 

complex ook onderdak aan kinderdagverblijf 

Dribbel, buitenschoolse opvang verzorgd 

door Eijgenwijze en Kanteel, jeugd- en jongerenwerk 

De Schuilplaats en Jenaplanschool Antionius Abt. 

Daarmee is leren, spelen en sporten laagdrempelig 

bij elkaar gebracht. 

Op zoek naar gemeenschappelijkheid
Toen FC Engelen in 2006 plannen had om uit te 

breiden, raakte de voetbalvereniging in gesprek met 

partijen die hun huisvesting ook wilden uitbreiden: 

de plaatselijke kinderopvang, welzijnswerk en de 

Jenaplanschool. Naast de inbreng van hun eigen 

belang, gingen de gebruikers op zoek naar gemeen-

schappelijkheid. Door goed en intensief overleg is iets 

unieks ontstaan. Coresta is tijdens het ontwikkel- en 

bouwproces betrokken. Van de conceptontwikkeling 

en het vormgeven van de samenwerking, tot en met 

het bewaken van de kwaliteit én de kosten tijdens alle 

ontwerpfasen en de realisatie.  

Chillen in de chillhoek
Nu staat er een gebouw van  3.200 m2 , waar de ge-

bruikers zowel inhoudelijk als ruimtelijk van elkaars 

aanwezigheid profiteren. Zo is buiten bijvoorbeeld 

anderhalf kunstgrasveld aangelegd, waarbij de trap 

als tribune kan worden gebruikt. Ook is er een na-

tuurspeeltuin waarvan iedereen gebruik kan maken. 

De school deelt de theaterspeelzaal met de andere 

gebruikers en mag onder schooltijd de ruimten van de 

buitenschoolse opvang gebruiken. Hiervoor heeft het 

kinderdagverblijf  geïnvesteerd in verrijdbare meu-

belen, kookeilanden, een muziek- en loungehoek, 

een lichttafel en een boomhut. En waar kinderen 

van boven de 10 jaar vaak al niet meer graag naar de 

buitenschoolse opvang gaan, biedt het cluster in En-

gelen een omgeving waar ook oudere kinderen (13-15 

jarigen) met plezier naar toe gaan. Zij willen niet met 

de kleintjes in één ruimte en vinden hun plek  in de 

jongerenruimte. Hier staat  een pooltafel en voetbal-

spel en kunnen ze gamen of chillen in de chillhoek.

Systeembouw
Niet alleen de samenwerking tussen de verschil-

lende partijen, maar ook de manier van bouwen is 

uniek. Het is grotendeels  gebouwd in systeembouw.  

Daardoor hebben de  school, het kinderdagverblijf 

en de buitenschoolse opvang  aan de binnenzijde 

geen dragende wanden. Alles is opnieuw in te delen, 

mocht dat in de toekomst nodig zijn. Door te werken 

met een beproefd systeem  bleven de kosten voor het 

gebouw beperkt en kon er meer worden geïnvesteerd 

in de afwerking, onderhoudsarme materialen en het 

binnenklimaat. Het toepassen van systeembouw an 

sich is niet uniek. De wijze waarop tijdens het gehele 

bouwproces gestuurd is op het concept, de toekom-

stige samenwerking tussen de partijen, de kwaliteit 

van het gebouw en de kosten, dát is waarom dit pro-

ject een voorbeeld is van hoe dromen werkelijkheid 

kunnen worden… 

Lieske Nuyens  is adviseur bij M3V adviespartners en Carola 

Boonen is directeur Coresta Projects bij Coresta Group. Beide 

bedrijven werken sinds 15 oktober vorig jaar intensief samen. Kijk 

voor meer informatie op www.m3v.nl en www.corestagroup.com.
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