PULASTIC AT WORK
MEER DAN TOPSPORT IN GRONINGEN
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TOPSPORT, TOPZORG, TOPKENNIS EN TOP-ONDERNEMEN
IN GRONINGEN

MEER DAN TOPSPORT
Op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen staat het nieuwe
Topsportzorgcentrum (TSZC). Een multifunctioneel gebouw dat
topsport, topzorg, topkennis en top-ondernemen met elkaar verbindt
en een brug slaat naar de breedtesport. De combinatie van al deze
functionaliteiten op één locatie onder één dak is uniek in Nederland.
Het TSZC is een gezamenlijk initiatief van FC Groningen, Interspy en
VNO-NCW / MKB Noord in directe samenwerking met Euroborg NV en
de provincie Groningen.

SIKA EN PULASTIC
In de topsporttrainingshal, fitness en fysioruimte liggen bijna 1000 m2
Pulastic® sportvloeren in verschillende groentinten die passen bij de
rest van het gebouw. Vloertechniek Hoogeveen B.V. is verantwoordelijk
voor de vloeren in de overige ruimtes en de wanden in het gebouw.
Voor de wanden is gekozen voor de Sikagard® Wallcoat AS-11 Hygienic.
Deze afwerking zorgt voor een hygienische, naadloze overgang van
gietvloer naar wandafwerking en wordt ook wel ‘een gietvloer op de
wand’ genoemd.

Euroborg NV is de opdrachtgever en verhuurder van ‘het groene
centrum’. Oud-schaatser en topcoach Gerard Kemkers gaat er namens
FC Groningen aan de slag als manager Topsport en Talentontwikkeling.
Het TSZC is bedoeld als broedplaats waar topsport, zorg, kennis
en bedrijven bij elkaar komen om een sport- en beweegklimaat te
stimuleren, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en de
kwaliteiten van de regio breder op de kaart te zetten. Een onderdeel
van deze gedachte is het Performance Center. Een kenniscentrum
dat op wetenschappelijke verantwoorde wijze de fysieke gesteldheid,
mentale weerbaarheid, technische prestaties, tactische concepten en
lifestyle van sporters tracht te optimaliseren.

Voor de gietvloeren is gekozen voor de Sika® Comfortfloor
Decorative. Een polyurethaan gietvloer compleet met (hol)plinten
naadloosdoorlopend door het hele gebouw en zijdemat afgewerkt.

OPZET GEBOUW
De begane grond is bestemd voor FC Groningen. Zowel het eerste elftal
als alle zes opleidingsteams hebben de beschikking over een eigen
kleedkamer. Op deze verdieping is ook de topsporttrainingshal met
onder meer een 40 meter sprintbaan.
Op de eerste verdieping is een openbaar toegankelijk horeca- en
ontmoetingscentrum, kantoren van FC Groningen en het spelershome
van de voetballers. De tweede verdieping wordt ook wel de ‘zorglaag’
genoemd en is bedoeld voor sportzorg, vitaliteit en bewegen.
Werkgeversorganisatie VNO / NCW / MKB Noord is hoofdhuurder van
de derde verdieping.

De combinatie van sport, zorg en het bedrijfsleven zorgt voor synergie
en kruisbestuiving en resulteert in de meest vitale werkplek van
Noord-Nederland!
SYSTEMEN / KLEUREN
RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Topsporttainingshal

568 m2 Pulastic Pro 150 Eco

400 - Green Oxide
401 - Lime Green
422 - Spring Grass

Fitness

222 m2 Pulastic Classic 90 Eco

401 - Lime Green

Fysioruimte

151 m2 Pulastic Classic 110 Eco

506 - Dusty Grey

Overige gietvloeren

Sika® Comfortfloor Decorative

Grijs- en zwarttinten

Wandafwerking

Sikagard® Wallcoat AS-11 Hygienic

Groentinten

PRODUCTEN VAN PARTNER BSW
Fitness

144 m2 BSW Crosstiles 43 mm

Zwart

Topsporttrainingshal

80 m BSW Tatami Judomatten

Zwart
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