PULASTIC AT WORK
SPORTCOMPLEX DE WEDERT IS GESCHIKT VOOR
IEDEREEN
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AAN ALLES IS GEDACHT IN HET NIEUWE SPORTCOMPLEX
DE WEDERT IN VALKENSWAARD

PROJECTOMSCHRIJVING
Een bijzondere verbouwing en uitbreiding. Het nieuwe sportcomplex
de Wedert in Valkenswaard bestaat uit een sporthal, een renovatie van
het binnenbad, nieuwbouw kleedvoorzieningen, een buitenbad, een
centrale entree met horecagelegenheid en een fysiotherapiepraktijk.
Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor mensen met een beperking.
“Sport en bewegen is voor mensen met een beperking niet altijd
vanzelfsprekend. Vaak weten mindervaliden niet altijd welke
sportmogelijkheden zij hebben. Sportief Valkenswaard wijst hier in de
weg, met uitgangspunt: Gewoon als het kan, speciaal waar het nodig
is”.
Al direct na de opening hebben veel verenigingen hun weg naar het
sportcomplex gevonden, en ook particulieren kunnen ruimtes afhuren.
De horecagelegenheid is een belangrijke blikvanger. Een verbindende
plek waar bezoekers toezicht hebben op het bad én de sporthal. De
tribune heeft plek voor maar liefst 180 personen.
Sportcomplex de Wedert is ontworpen door Slangen & Koenis
architecten en uitgevoerd door Vaessen Algemeen Bouwbedrijf.
PULASTIC SPORTVLOEREN
In de sporthal en de fysiotherapieruimte ligt een Pulastic® Pro 150
Eco. Door de dikkere toplaag heeft deze klasse 2 sportvloer een
hoge duurzaamheid, een hoge schokabsorptie en is hij geschikt voor
multifunctionele sporten. Een ideale vloer voor zowel een sporthal als
een fysiotherapieruimte. Deze vloer is in de toekomst ook geschikt
voor evenementen.

Voor de sporthal is gekozen voor twee verschillende tinten grijs. Een
lichte kleur voor het speelveld en een donkere kleur daar buiten.
De fysiotherapieruimte beschikt over twee speelveldjes en een
atletiekbaan. Uitgevoerd in verschillende vrolijke kleuren groen, blauw
en oranje.
In de kleedruimte en douches ligt een Sika® Comfortfloor® in
verschillende tinten grijs, aangebracht door Ben de Graaff projecten.
Aan alles is gedacht in het nieuwe sportcomplex. De toegankelijkheid
en de riante afmeting maken het een sportcomplex voor iedereen!
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Architect: Slangen + Koenis
Aannemer: Vaessen Bouwbedrijf
Applicateur Pulastic® vloeren: Het Pulastic® team
Applicateur Sika® vloeren: Ben de Graaff projecten
SYSTEMEN / KLEUREN
RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Sporthal

Pulastic® Pro 150 Eco

506 - Dusty Grey
507 - Iron Grey

Berging

Pulastic® Pro 150 Eco

506 - Dusty Grey

Fysiotherapie

Pulastic® Pro 150 Eco

305 - Sky Blue
125 - Dutch Orange
417 - May Green

Kleedruimten en
douches

Sika® Comfortfloor

Grijs
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