JONGERENONTMOETINGSPLEK: THE SKYBOX
Het initiatief van het Bouwnetwerk,
ter ere van het 25-jarige lustrum in 2009
Is genomineerd voor de shortlist van de DUTCH DESIGN AWARD!
De ontwerpers:
Carolien Oomes, Buitenom
Sandra Risseeuw, SA Design architectuur
Ria Smit, Bureau Ria Smit architecten
Christie Buizer, Buizer bv, constructie
Wilja Jurg, coördinatie
gaan inzenden om mee te dingen naar de finale!

De pilot van dit project is gerealiseerd in het Gooikerspark te Deventer bij de voetbalkooi.
start ontwerp 4 maart 2009
oplevering / opening 2 juli 2009

Omschrijving:
Skybox bij voetbalkooi.
In het Gooikerspark te Deventer bij een reeds bestaande voetbalkooi is deze jongerenontmoetingsplek in
heel korte tijd ontworpen en gerealiseerd, ter bekroning van het 25-jarig lustrum van het Bouwnetwerk, een
netwerk van vrouwen in de bouw, een geschenk aan Deventer.
Op 4 maart 2009 in een workshop met de jongeren inventariseerden wij, de ontwerpers, met hen hun
wensen. Zien en gezien worden, voetbal kijken, beschutting tegen regen en wind, bijkomen en elkaar
tegenkomen waren de belangrijkste hartewensen.
De positie in het nieuwe park bij de voetbalkooi was voor ons een argument om een groot gebaar te maken
en de plek op een heuvelachtige verhoging te situeren. De vloer en het dak vormen één geheel en vormen
een uitkijkpost, een skybox, over voetbalveld èn park.
In de workshop kwam de affiniteit met Go Ahead Eagles, de club van Deventer, naar voren en ook met de
prachtige skyline van Deventer aan de IJssel. Deze aanleidingen gebruikten we om het ‘beschuttende’
zitmeubel’ in de Skybox als een skyline vorm te geven. Ook plaatsten we een aantal echte kuipjes
gedoneerd door Go Ahead Eagles.
De grijsgekleurde skyline is bedoeld om met een workshop o.l.v. een kunstenaar door de jongeren van
graffiti te worden voorzien. Dit is bedoeld ter beloning bij goed gebruik.
Aannemersbedrijf de Combi te Deventer sponsorde en realiseerde het ontwerp in een voortvarend tempo.
De opening vond plaats op 2 juli 2009 door de wethouder.
Materialisering.
De ontmoetingsplek bestaat uit een glooiing in het landschap van het park met daarin de betonnen
funderingsvoeten. Als het ware zwevend daarboven staat een ovale vorm van gebogen roodgekleurde stalen
H-profielen bekleed met gebogen stalen geprofileerde profielen.
Een zitmeubel, bekleed met Trespa-panelen staat op de betonnen vloer en vormt als het ware de zit- en
hangplek.
Op de helling liggen betonnen prefab-treden die de route naar de ingang van de voetbalkooi volgen en een
hellend pad voor de jongeren in rolstoel.

