PULASTIC AT WORK

SPORTCENTRUM DE BEUK: EEN PRACHTIGE SPORTHAL
WAAR PURMEREND NOG JAREN MEE VOORUIT KAN!

EEN FLINKE IMPULS VOOR SPORT IN PURMEREND!

PROJECTOMSCHRIJVING
De nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in Purmerend
brengt verschillende sporten samen op 1 locatie. De Beuk is zo
ontworpen dat er voldoende ruimte is gecreëerd op het entreeplein.
Het interieur wordt gekenmerkt door natuurlijke tinten en een
ingetogen duurzame materialisatie. Prefab beton, frisse witte
wanden, beige plafonds en houtaccenten vormen een rustige basis.
Eenmaal binnen valt de overzichtelijke indeling meteen op. Alle
afdelingen zijn te vinden via een centraal “kruis van ontsluiting”.
Belijningen lopen consequent door en eindigen bij in- en uitgangen
van sportfuncties. Dit ontsluitingsprincipe is voor beleving en
oriëntatie van de gebruiker/bezoeker doorgezet over alle bouwlagen
inclusief de parkeergarage onder het gebouw.
“Sport heeft een grote maatschappelijke betekenis. Het is belangrijk
voor de sociale samenhang in de stad en het is goed voor mensen en
hun gezondheid. Als wethouder van een stad met inmiddels 80.000
inwoners zet ik mij graag in om sport in Purmerend meer op de
kaart te zetten. Met de nieuwe sporthal lukt dit zeker! Het is een hal
met allure. We bieden inwoners hiermee een sportieve toekomst,”
aldus wethouder Helm van gemeente Purmerend.

totaal meer dan 7.000 m2 Sika en Pulastic vloeren geïnstalleerd.
Voor beide sporthallen is gekozen voor een combi-elastische
topsportvloer. De entree, verkeersruimtes en kleedkamers is
voorzien van een Sika® Comfortfloor.
In de eerste dagen na de vakantie trainden de eerste
sportverenigingen al in één van de sporthallen. Ondanks dat de
aannemers nog bezig waren met de laatste werkzaamheden, waren
de eerste reacties zeer positief. De Beuk is een prachtige sporthal
geworden waar de gemeente nog jaren mee vooruit kan. Purmerend
kan trots zijn op wat er nu voor sporters allemaal mogelijk is!
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Aannemer: Vaessen BV
Architect: Slangen + Koenis Architecten
Applicatie Pulastic sportvloeren: Het Pulastic team
Applicatie Sika vloeren: Indri BV
Applicatie projecttapijt / schoonloopmatten: ABC Design BV

PULASTIC SPORTVLOEREN
Het gebouw omvat de volgende onderdelen: parkeergarage,
2 topsporthallen (met elk 2 scheidingswanden), turnhal, 14 was- en
kleedruimtes, tribunes en horeca gelegenheid. In De Beuk zijn in
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SYSTEEM

KLEUR

Sporthal

Pulastic Elite Performance 90 Eco

Staalblauw (306)

Entree, verkeersruimtes en kleedkamers

Sika Comfortfloor met decoratieve vlokken

Grijze kleuren

Overige ruimtes

Projecttapijt en schoonloopmatten

Grijs
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