VERBOUW

EUROPAHAL
weer klaar voor de

TOEKOMST
De Europahal in Hoogezand is de afgelopen tijd flink onder
handen genomen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer nam het
initiatief om de hal en de aangrenzende gymzalen te moderniseren.
Nu kan het dr. Aletta Jacobscollege er weer sportonderwijs geven
dat op de toekomst gericht is. En ook de andere gebruikers zoals
sportverenigingen en jongerenwerk kunnen weer jaren vooruit.
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Hegeman Noord is het bouwbedrijf dat de aanbesteding won
om de renovatie en nieuwbouw uit te voeren. Aannemer
Anton Brinkman voert namens dat bedrijf het woord. De
installaties komen van Koninklijke Damstra, waarvoor
bedrijfsleider Dirk Jacob Visser over het project vertelt. Jeroen
Oldenhof van Bosan Sportinstallaties was producent en
leverancier van alle sportmaterialen in de hal.

Geen alledaags project
Jeroen Oldenhof: ‘Natuurlijk is dit een bijzonder project,
hoewel voor ons elk project bijzonder is. Geen enkele opdracht
is immers standaard. Maar wat dit project niet alledaags
maakte, is dat de opdrachtgever niet om een standaard
gymzaalinrichting met de bekende touwen, ringen en een
basketbalinstallatie heeft gevraagd. Men wilde meer. Zo
hebben we in deze hal een aantal unieke voorzieningen
geïnstalleerd, zoals de “Jump EnJoy”, een elektrisch bedienbare
wandtrampoline, en de “Upside Down”, een multifunctioneel,
draaibaar klimrek. Daarnaast is de sporthal voorzien van een
klimwand en een enterbaan en is de hal met enkele unieke
voorzieningen geschikt gemaakt voor alternatieve sporten,
zoals freerunning en slacklinen (een trendsport waarbij men
op een strak gespannen band probeert te balanceren; red.).’

Goed plannen en overleggen
‘Het integreren van sportinstallaties in en op de
bouwkundige wanden vraagt om vroegtijdig overleg met
alle betrokken bouwpartners. Die werkwijze heeft er hier
toe geleid dat alle toestellen mooi zijn weggewerkt in of
tegen de wanden. Voor de efficiëntie en om eventuele
meerkosten voor de opdrachtgever te voorkomen, is het
bij een project wenselijk dat onze voorzieningen en
installaties zo vroeg mogelijk in het bouwtraject worden
meegenomen. Een goede planning is daarnaast altijd
essentieel, daarom zitten wij bij voorkeur vanaf het eerste
begin aan tafel bij een project. Om mee te denken en om
onze adviesrol in te kunnen vullen’, aldus Oldenhof.
Ook voor Dirk Jacob Visser en zijn manschappen was de
planning bij dit project essentieel. ‘We moesten met
iedereen rekening houden. Niet alleen met de bouwende
partijen, maar ook met de gebruikers van de Europahal.
De sportvoorzieningen werden tijdens de renovatie
namelijk nog gewoon gebruikt door het Aletta
Jacobscollege en verschillende sportclubs.’ Visser roemt
de samenwerking: ‘Die was goed. We hadden prettige
vergaderingen, er stond echt een team’, besluit hij.
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Duurzame voorzieningen

‘E

en combinatie van
traditionele toestellen
en installaties voor nieuwe
en moderne toepassingen’
- Jeroen Oldenhof

Installatiebedrijf Koninklijke Damstra heeft een aantal mooie en
duurzame voorzieningen bij dit project kunnen toepassen. Visser: ‘De
warmte in het sportcomplex wordt aangeleverd door Warmtenet,
middels een houtgestookte installatie van de gemeente. Een gasaansluiting
is er niet in het complex. Douchen gebeurt bijvoorbeeld met warmte
die aan twee boilers geleverd wordt. Verder installeerden we een BaOptsysteem, een luchtbehandelingssysteem waarmee zeer veel energie wordt
bespaard. Simpel uitgelegd komt het erop neer dat de kou buiten blijft,
doordat we het gebouw op overdruk zetten. Door te zorgen voor een
ongecontroleerde luchtstroming, heerst er in het vertrek een egale
temperatuur. Dit houdt in dat elk hoekje – laag of hoog – even warm
is. Door de toegevoerde en de bestaande lucht in de ruimte perfect te
mengen, en ontstaat er geen tocht en temperatuurverschil meer.‘
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Gietvloeren van Verbion
Voor de kleedkamers en douches in de Europahal is
gekozen voor een polyurethaan gietvloer in de kleur
ral 6033 ingestrooid met kleurchips 302.3 en 601.3,
wat heeft gezorgd voor een strakke moderne
uitstraling. De gietvloer is aangebracht in een laagdikte
van 2 mm. De laagdikte is afhankelijk van de
ondergrond, het type vloer en de samenstelling van
het materiaal. Een gietvloer is ( afhankelijk van het
type vloer) meer of minder elastisch. Voordelen van
een gietvloer zijn; mooi, vloeistofdicht,
geluiddempend, eenvoudig schoon te maken, strakke
uitstraling van de vloer en in veel ral kleuren te leveren.
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‘M

et het BaOptsysteem wordt zeer
veel energie bespaard’
- Dirk Jacob Visser

Asbest
Om in sporttermen te blijven: aanvoerder van dat team was Anton Brinkman
van bouwbedrijf Hegeman Noord. De grootste uitdaging bij dit project
lag voor hem en zijn medewerkers bij de sanering. ‘In de oude gebouwen
die we moesten renoveren, zat meer asbest dan waar we rekening mee
hadden gehouden op basis van de beschikbare gegevens.’ Ook bij sanering
was een goede planning belangrijk. ‘En flexibiliteit’, vult Brinkman aan.
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3D
‘We hebben het oorspronkelijke idee van de opdrachtgever in 3D uitgewerkt’, vertelt Brinkman over het
voortraject. Het idee was samengesteld door de gemeente in samenspraak met Sportcentrum De Kalkwijck
(waar de Europahal deel van uitmaakt) en het dr. Aletta Jacobscollege – de hoofdgebruiker. Ook de wensen
van de andere gebruikers van het sportcomplex, zoals de jongerencentra BAAZ en Jimmy’s, waren meegenomen
in de plannen. ‘Ook omdat we gedeeltelijk op een bestaand fundament moesten bouwen, bovendien tegen
een bestaand gebouw aan, was het handig om alle onduidelijkheden tijdens de bouw zelf te reduceren.
Door het in 3D te zetten, weet iedereen direct en zonder twijfel waar hij aan toe is. Alles is digitaal ingemeten.’

De nieuwe Europahal is aardbevingsbestendig gebouwd. ‘Dat hebben we tijdens de bouw doorgeëngineerd’,
verklaart Brinkman. ‘Vooral bij een bestaande betonfundatie is dat best een uitdaging. Maar het is ons
gelukt om het volgens de laatste richtlijnen te bouwen. Ook dat tekent weer de goede sfeer tussen de
verschillende partijen.’
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- Anton Brinkman
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‘W

e bouwden
gedeeltelijk op een
bestaand fundament'
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