REGISTER GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
GEMEENTE: DEN HELDER
ADRES: Ruyghweg 198 en 198A
KADASTRALE AANDUIDING: G 1402 en G 1401
DATERING: 1952/1953
ARCHITECT: Rijksgebouwendienst, gebouw 14 B 044

HISTORIE:
Het sportpark aan de Ruyghweg werd in 1952 gebouwd in opdracht van de Rijksgebouwendienst voor
haar Marinepersoneel. Het park is gelegen tussen de Ruyghweg, de Bassingracht en het Bassin.
Op het terrein zijn twee waardevolle gebouwen, die stammen uit 1952, namelijk het entreegebouw en
het kleedgebouw. De later toegevoegde bouwwerken op het sportpark, alsmede de houten aanbouw
achter het kleedgebouw zijn in deze context van ondergeschikt belang.

BESCHRIJVING:
Het entreegebouw van het Marinesportpark bestaat uit drie delen: een centraal poortgebouwtje en op
enkele meters afstand daarvan aan iedere zijde een vierkante bakstenen kolom met platte afdekking.
Het gebouwtje en de hekpalen zijn door middel van een metalen hekwerk met afgeronde hoeken met
elkaar verbonden.
Het poortgebouwtje en de kolommen zijn opgetrokken in gele baksteen en vormen, samen met de inen uitrijstroken, één geheel. Boven op het poortgebouwtje staat in een fraai vormgegeven letter:
MARINE SPORTPARK.
Het poortgebouwtje zelf bestaat uit een afgesloten ruimte van circa 2 x 4 meter met aan weerszijden
een door middel van bakstenen kolommen gemarkeerde ruimte, waardoorheen de in- en uitgaande
voetganger loopt. Zowel de afgesloten ruimte als de passeerruimte voor de voetganger zijn bedekt
met een plat dak.
In de langste gevel van de besloten ruimte bevindt zich een schuifvenster om de in- en uitgaande
gasten aan te kunnen spreken. De korte zijde naar de Ruyghweg is vrijwel gesloten, de korte zijde
naar het sportpark bevat een eenvoudige entreedeur.
Het kleedgebouw is een langwerpig, smal en symmetrisch gebouwtje, op vrijwel I-vormige plattegrond.
Het ligt parallel aan de Ruyghweg met een oost-west oriëntatie. Het gebouwtje bezit een centrale, licht
verhoogde middenpartij; aan weerszijden zijn lagere bouwmassa’s waarin de kleedkamers zijn
aangebracht (2 x 4 stuks). Aan de achterzijde is een iets inspringende bouwmassa aanwezig (interne
verbindingsgang). Het geheel wordt afgedekt met een flauw hellend lessenaarsdak met forse
overstek, dat naar achteren toe lager wordt. Het dak loopt zelfs door tot over een later aangebrachte,
houten aanbouw.
Het gebouwtje is in lichtbruine baksteen opgetrokken in Vlaams verband (bijzonder!). De schuine lijn
van het flauw hellende lessenaarsdak komt terug als begrenzing van de drie diverse bouwmassa’s,
doordat vanaf het maaiveld een schuine lijn wordt opgetrokken over de gehele hoogte van het
gebouwtje tot aan het dakoverstek. De schuine lijn krijgt nog een accent langs de middenpartij in de
vorm van twee vlaggenmasten, die staan op een kleine bakstenen sokkel (onderdeel van de plint van
het gebouw) en die exact in dezelfde schuinte zijn geplaatst.
De op het zuiden gerichte voorgevel toont de centrale, verhoogde hoofdbouwmassa, die geheel is
ingevuld met een pui, die bestaat uit stalen kozijnen met veel glas daarin. In het midden op de begane
grond een dubbele entreedeur, aan weerszijden een venster. Boven de entreedeur en genoemde
vensters bevindt zich één groot samengesteld venster. Aan weerszijden van deze transparante
middenpartij (bijeenkomstruimte/bar), liggen de vier kleedkamers achter enkele toegangsdeuren.
Boven de deuren is een serie van bovenlichten, drie voor elke kleedkamer.
De beide zijgevels (oost- en westgevel) zijn geheel gesloten.
De achtergevel (noord) is, door de nieuwere houten aanbouw, niet meer zichtbaar.

_____________________________________________________________________________
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING:
Het entreegebouw en het kleedgebouw op het Marine-sportpark zijn van algemeen cultuurhistorisch
belang als typologische onderdelen van een sportparkje uit de vroege periode van de Wederopbouw.
Het nieuwe besef van het belang van sport komt pas na de oorlog op; dit zeldzaam vroege exemplaar,
dat vooral gericht was op het fit houden van ons Defensiepersoneel heeft daarom ook een
zeldzaamheidswaarde. Het gebouwtje bezit een architectuurhistorische waarde vanwege de
kenmerken van wederopbouw (m.n. de hoofdvorm, het metselverband, de stalen kozijnen in de
middenpartij, de schuine gevellijnen en de vlaggenmasten).
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