Trainingscomplex 1908 Feyenoord

Toegang tot topsport
1908 is het nieuwe, multifunctionele en moderne trainingscomplex van Feyenoord 1, dat in juni 2018
in gebruik werd genomen. Op 1908 werkt de selectie van Feyenoord in een topsportklimaat hard aan
de doelstelling om elke dag beter te worden.
Naast uitstekend verzorgde velden hebben spelers en staf in het hoofdgebouw de meest moderne
faciliteiten tot hun beschikking. Zo is er binnen het complex een grote fitness- en oefenruimte, een
ruime kleedkamer en een zaal voor videoanalyses. De stafleden beschikken over ruimte kantoren en
vergaderruimtes.
‘We zetten met 1908 als club een grote stap voorwaarts,’ zei technisch directeur Martin van Geel na
de opening die door hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst werd verricht. ‘In de loop der jaren
hadden we al alle randvoorwaarden geoptimaliseerd, maar verspreid over De Kuip en Varkenoord.
Nu hebben we voor ons eerste elftal eindelijk één plek waar alles samenkomt en die we volledig naar
de nieuwste maatstaven hebben kunnen indelen en inrichten. We hebben nu de
topsportaccommodatie die past bij onze ambitie: leidend zijn in Nederland.’
Al jaren geleden vond de
eerste projectbespreking
plaats tot wat nu het
trainingscomplex 1908 is
geworden.
Architectenbureau
MoederscheimMoonen uit
Rotterdam is vanaf het begin
betrokken geweest bij het
ontwerp en inrichting van het
hele complex. De
opdrachtgever had heel
specifieke wensen. Het was
vooral duidelijk wat men niet
wilde, geen “net-niet”
faciliteit. Er is veel aandacht
besteed aan de privacy en is het terrein afgeschermd voor het publiek. De spelers en staf hebben op
deze manier een eigen plek. Zo heeft de achterkant van het gebouw geen ramen en is er een hoge
haag rondom het complex geplaatst. Slechts twee plekken bieden toegang tot het terrein, de één
voorzien van een schuifpoort met toegangscontrole en bij de andere toegang staat een
portiergebouw met slagboom en kentekenregistratie.
Design speelde ook een grote rol in het project. Eén van de wensen was een hoogwaardige uitstraling
van het gebouw. Het bestaat uit twee lagen met ieder een gang in het midden en diverse ruimtes aan
beide zijden van de gang. Afgeschermd aan de achterkant, maar open en transparant aan de
voorkant. Daarmee blijft het contact met het veld behouden. De fitnessruimte en bijvoorbeeld fysio
kijken dus uit op het buitenveld.
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Door eerdere succesvolle samenwerking bij andere projecten heeft het architectenbureau
dormakaba als leverancier voor toegangsoplossingen in de arm genomen. Vanwege de zich bewezen,
kwalitatieve, uniforme producten en oplossingen én de inhoudelijke advisering die dormakaba biedt,
konden we de juiste propositie samenstellen. Gedegen technisch inhoudelijke kennis leidt
bijvoorbeeld tot een goed doordachte hang- en sluitwerkstaat.
Keuze voor één totaalleverancier voor toegang zorgt voor één aanspreekpunt bij de architect en
aannemer. Mocht zich een probleem of wijziging voordoen, dan blijft het overzicht behouden en kan
er effectief gehandeld worden. De communicatie verliep in dit project dan ook vlekkeloos. Wensen
vanuit Feyenoord werden door de architect vertaald en in samenwerking met dormakaba, na
goedkeuring door de opdrachtgever, aan de aannemer aangeboden. De lijnen waren kort en direct.
Het leidde tot de levering en plaatsing van verschillende toegangsproducten in samenwerking met
partner Breur Rivium: inbraakwerende schuifdeuren, manuele schuifdeuren, deurautomaten,
inbouw- en opbouwdeurdrangers, diverse deurbeslag, sloten en sluitplaten en
toegangscontrolesysteem in combinatie met elektronisch deurbeslag.
De wens voor comfortabele en toch veilige toegang tot het terrein, gebouw en de diverse
binnenruimtes, het specialisme van dormakaba, heeft tot een resultaat geleid dat er dan ook mag
zijn. Het exact doorgronden hoe Feyenoord wilde werken, de vertaling en goede invulling hiervan,
leidde tot een zeer tevreden gebruiker.
Jelle Rinsema van Architectenbureau Moederscheim Moonen: "De samenwerking met dormakaba in
eerdere projecten was perfect. De juiste advisering en korte lijnen, naast goede producten, zorgde
ook voor een soepel verloop bij dit project."
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