
Korte toelichting bij het ontwerp van dorpshuis De Schakel met Kerkelijk Centrum en Gymzaal  

te Leerbroek. 

De combinatie van dorpshuis en Kerkelijk Centrum vormen de ‘wanden’ van het Raadhuisplein; het 

hart en ontmoetingsplaats van Leerbroek. Hier vinden de markten  en evenementen van het dorp 

plaats.  

Het multifunctionele gebouw met daarin het dorpshuis, het kerkelijk centrum, de gymzaal  versterkt 

samen met de winkels die er zijn de functie van het Raadhuisplein als centrum en ontmoetingsplaats; 

hier komt  de dorpsgemeenschap van Leerbroek samen in sport, ontspanning, studie, overdenking 

etc. 

In het ontwerp is gekozen voor maximale transparantie naar de zijde van het Raadhuisplein en ook 

naar het (parkeer-)terrein grenzend aan de gymzaal, want ook daar worden evenementen gehouden. 

Door toepassing van open glazen gevels tot aan de grond wordt ‘buiten’ en ‘binnen’ met elkaar 

verbonden. Dit gebeurt op twee manieren: op het vlak van beleving geeft dit binnen een gevoel  van 

ruimte alsof het plein ruimtelijk bij de foyer van het kerkelijk centrum, de ontmoetingsruimte van De 

Schakel of de gymzaal  hoort en op het vlak van het gebruik zullen de binnenactiviteiten buiten te 

ervaren zijn maar ook van buiten naar binnen. Ruimten die meer beslotenheid nodig hebben, zoals 

vergaderruimten zijn aan zijde van de Raadhuisstraat gesitueerd. Glazen gevels bieden altijd de 

mogelijkheid om het doorzicht te belemmeren door bijvoorbeeld lamellen bij activiteiten waar 

transparantie niet gewenst is, een keuzemogelijkheid die een gevel met een geslotener karakter niet 

biedt. Het kerkelijk centrum is ook voorzien van een verdiepingsvloer voor activiteiten met, voor en 

door de jeugd. Deze ruimte staat in open verbinding met de foyer en draagt bij aan de ruimte-

ervaring van zowel de bovenruimte als de foyer. Daarbij biedt het extra mogelijkheid voor interactie 

en toezicht. 

Het beoogde resultaat is een open, uitnodigend en laagdrempelig dorpshuis: het huis van het dorp! 
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