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BOUWEN AAN EEN GEMEENSCHAP IS HET KENMERK VAN DEZE OPGAVE. 

ONZE ARCHITECT MARTIJN LINDE HEEFT VOOR KHV ARCHITECTEN ALS FREELANCE 

ARCHITECT DIT BIJZONDERE PROJECT ONTWORPEN.

Een voetbalclub, een dorpshuis, twee scholen en 
een kinderdagopvang samen in een gebouw. De 
betrokken dorpsvereniging is de aanjager van dit 
plan geweest. In het gebouw komt het dorp samen; 
voorstellingen, ouderen komen koffie drinken, de 
kinderen en ouders in de school en de voetbalclub 
op zaterdag. Een bruisend en levend MFA voor 
Rutten. 
 
De opgave is door de locatie aan de rand van de 
sportvelden en met veel groen in de omgeving 
bijzonder geschikt voor een MFA. Kinderen kunnen 
heerlijk buitenspelen! 
Vanaf de Sportweg ga je onder mooie bomen door 
en kom je in een andere wereld van het groene 
terrein waar het MFA is gerealiseerd. Het ontwerp, 
is een op de Delftse school geïnspireerde rijke 
strakke baksteenarchitectuur met een paar ronde 
vormen eraan toegevoegd. 

Het buitenspelen is vooral spelen in het groen. 
Waar het mogelijk was zijn de beeldbepalende 
bomen blijven staan, ook op het schoolplein. De 
kinderen van het KDV kunnen onder de bomen of 
in het zonnetje buiten slapen en spelen. Er is veel 
ruimte voor de natuur, met een mooie volwassen 
bomen en ruimte voor insecten en vogels. 

Vanuit de kantine is er mooi zicht op de voetbal-
velden en publiek die naar de wedstrijden van het 
komen kijken staan onder de luifel aan de kantine 
bij slechter lekker droog. 
 
De mooie sfeer van licht dat door boomkruinen 
heen valt is de basis voor het concept van het ge-
bouw. Die sfeer is ook in het gebouw teruggebracht 
door grote daklichten door fraai vormgegeven 
opbouwen. 
De twee basisscholen zullen in eerste opzet geheel 
zelfstandig blijven functioneren. Het ontwerp is 
zo gemaakt dat in de toekomst ook een volledige 
integratie mogelijk is. 
Het dorpshuis is vooral een ontmoetingsplek voor 
iedereen uit het dorp Rutten. Daarnaast is er een 
theater met podium en ruimte voor 300 mensen. 
De voetbalclub RKO heeft naast een mooie kantine 
4 kleedkamers. De ruimtes in het gebouw zijn 
multifunctioneel te gebruiken en staan open voor 
iedere gebruiker. Naast de entree zit het KDV met 
prettige ruimtes voor de kinderen. 
 
Het interieur van het gebouw is gemaakt in 
natuurlijke kleuren met rustige accenten. De 
prikkelarme ruimtes hebben een geheel eigen sfeer 
waar het prettig verblijven is.


