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In 2006 heeft de roeivereniging 
LAGA de ambitie gesteld om na jaren 
van teleurstellende resultaten weer 
vooraan te gaan varen in de nationale 
en internationale roeiwedstrijden. 

De afgelopen jaren heeft de 
vereniging een enorme groei 
doorgemaakt. Op dit moment 
telt de vereniging 700 leden. 
De topsportambitie vraagt om 
uitstekende trainingsfaciliteiten en 
meer opslag voor de botenvloot. 
Tevens is er behoefte aan meer 
commissieruimten en aan grotere 
kleedkamers.

Laga en topsport

Het ontwerp bestaat uit de 
verbouwing van het bestaande LAGA 
monument en een nieuw te bouwen 
sportfaciliteit waarmee LAGA de 
hoge topsportambities waar kan 
maken.

Dit boekje geeft informatie over 
het voorlopig ontwerp (VO) van het 
concept zoals dat is ontworpen 
door architect Frans Vandehoek met 
medewerking van architect Peter 
Rieff.
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LAGA terrein
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De Delftsche Studenten Roei-
vereeniging LAGA is opgericht in 
1876 en was oorspronkelijk gevestigd 
aan de Ezelsveldlaan in Delft. In 1926 
verhuisde LAGA naar de Nieuwelaan 
waar tussen de sloot aan de zuidzijde 
van de Nieuwelaan en het afbuigende 
kanaal een taps toelopend perceel 
bechikbaar was.

De Nieuwelaan is niet zo nieuw als de 
naam doet vermoeden. Op kaarten 
uit 1517 is de laan al getekend. 
Eeuwenlang was het een landelijke 
weg langs de stadsvest met aan 
weerszijden een smalle sloot. De 

Laga en Delft

verbinding met de Delfgauwseweg 
werd in 1893 verbroken, toen het 
provinciaal kanaal werd gegraven. De 
sloot voor het LAGA terrein werd in 
1959 gedempt.
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Kaart van Delft uit 1649



Foto van de oude loods aan de Ezelsveldlaan na de uitbouwing van 1904 met de Oude Vier van 1912 ervoor.
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Het verenigingsgebouw van LAGA 
is tussen 1925 en 1926 gebouwd 
naar een ontwerp van ir. L.C.Kalff en 
ir. J.D. Hanrath. Het gebouw werd 
specifiek als botenhuis ontworpen 
en bevat op de begane grond 
opslagruimte voor roeiboten. Op de 
verdieping is een groot terras met 
uitzicht op het kanaal gesitueerd. 
Aan de zijde van de Nieuwelaan was 
vroeger de woning van de bootsman.
Het botenhuis is gebouwd in de 
stijl van de Amsterdamse School. 
Kenmerkend is het decoratieve 
metselwerk, de plastische vorm van 
de bouwmassa en de detaillering van
venster- en deurpartijen.

Monument uit 1926

Hanrath ontwierp vele landhuizen in 
traditionele stijl, naar voorbeeld van 
het Engelse landhuis. 

Architect en ontwerper Kalff was 
in ons land een pionier op gebied 
van industriële vormgeving. Hij 
stond aan de wieg van de Design 
Academy en legde de basis voor het 
Philips-logo. Vanaf 1925 gaf hij de 
reclamevormgeving van Philips een 
modern gezicht. Na zijn pensionering 
in 1960 werkte hij aan het Evoluon in 
Eindhoven. 

11

LAGA Voorlopig Ontwerp | januari 2012

LAGA monument gezien vanaf 
de Kanaalweg
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EIGENDOM LAGA VOLGENS KADASTER

TOEKOMSTIGE UITBREIDING (ERFPACHT, EIGEMDOM GEMEENTE )

EIGENDOM PROVINCIE

KABELS STEDIN

PROEFSLEUF 1

PROEFSLEUF 2

37,6 M VANAF LAGA MONUMENT  TOT 
STEDIN KABELS.

MOGELIJKE FIETSENSTALLING?

PROEFSLEUF 2

BOMEN MET 
BESCHERMDE STATUS

KAPVERGUNNING 
AANVRAGEN

FIETSENSTALLING OP 
EIGEN TERREIN = STOEP



Laga kavel

LAGA is gelegen op een driehoekig 
kavel aan de Nieuwelaan in Delft. 
Aan de noordoost zijde van het 
kavel lopen belangrijke elektriciteits-
kabels van Stedin die de uitbreidings-
mogelijkheden in deze richting 
beperken. 

Dit deel van het terrein kan niet 
worden bebouwd, maar kan wel 
worden gebruikt in erfpacht van de 
gemeente voor het manoeuvreren 
van de boten uit de nieuwe loods.

Een deel van de stoep aan de 
Nieuwelaan is eigendom van LAGA 
en zou gebruikt kunnen worden voor 
het plaatsen van fietsen. 13
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Programma van Eisen

Raceroeierskamer  100 m2

Commissiekamer  12 m2

Werkkamer  24 m2  
Loodsruimte  353 m2

Bestuurskamer  18 m2

Vergaderkamer  15 m2

Extra loodsruimte  100 m2

Werkplaats  80 m2

Ergometer ruimte  80 m2

Warming-up  20 m2 
Bar   12 m2

Keuken   15 m2 
Archief   4m3

Opslag totaal  15 m3

Heren kleedkamer  24 m2

Dames kleedkamer 16 m2

Heren douches  8 m2

Dames douches  6 m2

Heren toilet  3+1 m2

Dames toilet  2 m2

Garderobe  200
Lockers   100
Rijwielstalling  150
Afval   3 containers

Totaal Functioneel
Nuttig Oppervlak (FNO) 904 m2Monument Nieuwbouw 

412 m2

740 m2

Programma van Eisen

Bruto vloeroppervlakte
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Hoofdingang Secundaire 
Ingang 

Op straatniveau is er zicht op het LAGA-plein. De nieuwe 
botenloods zal op de begane grond transparant worden 
uitgevoerd zodat de Nieuwelaan levendiger wordt en de 
moderne botenvloot van LAGA zichtbaar wordt naar de 
buitenwereld.

In het monument worden aan de Nieuwelaangevel  
overlegruimtes en commissiekamers geplaatst. Dit zorgt 
voor een buffer voor geluid uit de Raceroeierskamer. 

De oude werkplaats voldoet niet meer aan de hedendaagse 
eisen van LAGA en verdwijnt. Het oude monument wordt 
weer in ere hersteld en wordt het middelpunt van LAGA.

Door de nieuwbouw los te plaatsen van het monument wordt 
de oude ingang van LAGA in ere hersteld. Op deze manier 
heeft de loods de meest optimale vorm voor botenopslag.
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BOTENOPSLAG

ERGOMETER KLEEDRUIMTE

BOTENOPSLAG 

NABESPREKEN ETEN COMMISSIE

Monumentaal gebouw
Geschiedenis van Laga
Geoptimaliseerd voor besturen, 
organiseren, nabespreken en eten.

State of the art gebouw
Toekomst van Laga
Geoptimaliseerd voor topsport, omkleden 
en trainen.

Monumentaal Modern

Ontwerpconcepten
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Dameskleedkamer

Herenkleedkamer

Bestuurskamer

Bestuur overleg

Archief

Commissiekamer

Commissiekamer

Toiletten

Keuken

Opslag

Werkhoek

Bar

Raceroeikamer

Installaties & wasdroger

Opslag meubels

Ergometerruimte
18
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De nieuwbouw bestaat uit twee op 
elkaar gestapelde volumes.
Op de begane grond komt de 
nieuwe botenloods met hierop  
een trainingsruimte en kleed- en 
doucheruimtes.    

Gebouwvorm

1. Optimale botenloods 2. Looproutes snijden volume af 3. Knik op eerste verdieping 4. Aanpassing aan context en uitzicht

Op de begane grond wordt het 
loodsvolume afgesneden door de 
looproutes vanuit de botenopslag 
in het monument. De eerste 
verdieping heeft twee afgesneden 
vlakken waardoor er beter zicht 
is naar buiten en het volume zich 
beter schikt in de omgeving.
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Laga is op zoek naar een 
eigentijdse, hoogwaardige, 
architectonische toevoeging. Het 
ambitieniveau voor de uitbreiding 
van de DSRV “Laga” ligt hoog. 
Deze ambitie dient zich te uiten 
in alle onderdelen van het project 
zoals vormgeving, gebruik, 
materialisatie en ruimtebeleving.

Architectuur
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Vervangen in-
gekleurde versie
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Materialen
29
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Warmteterugwinning van water en lucht

Actieve zonne-energie door eventueel 

plaatsen van zonneboilers 

Daklichten verminderen 
gebruik van kunstlicht  

Natuurlijke ventilatie

Bestaande situatie zo goed 
mogelijk isoleren

Alleen kleedruimtes verwarmen

Sedumdak voor buffer regenwater 

en uitzicht van buurtbewoners

Op het monumentdak plaatsing  

PV-cellen en regenwateropvang

Koeling vloer met gebruik 

constante temperatuur water Schie 

Opvang regenwater voor spoeling 
toiletten en wassen van boten

Mogelijk gebruik 

restwarmte Eneco trafo’s
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In het bestaande monument en in 
de nieuwbouw worden een aantal 
duurzaamheidsmaatregelen 
genomen. Het monument wordt 
zo goed mogelijk geïsoleerd. 
Verder zal onderzocht worden 

De warmteterugwin (WTW) installatie haalt warmte 
uit restlucht die kan worden gebruikt om 
douchewater voor te verwarmen.

Op de waterafvoerstroom van de douches is het 
zeer goed mogelijk om warmte terug te winnen door middel 
van een zogenaamde douche-wtw.

Warmteterugwinning installatie in de douche Natuurlijke ventilatie in de trainingsruimte

Duurzaamheid

of de restwarmte van het 
naastgelegen Eneco gebouwen 
gebruikt kan worden. Het water 
van de Schie zou eventueel de 
vloeren in de trainingsruimte 
kunnen koelen.

 

                              

 

 

Thermische schil 

Lucht in 

Lucht uit 

Zonwering 

Daglicht 

Daklicht vermindert gebruik kunstlicht 

Natuurlijke ventilatie
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