SIKA AT WORK
MFA NOORDERHUIS
MARKEERT DE RUIMTE

NATUURLIJK GEBOUW VOOR EN DOOR DE
GEBRUIKERS

PROJECTOMSCHRIJVING
Overal kijk je door het gebouw heen en maak je verbinding met buiten; als een
prachtig schilderij met het landschap als omlijsting. Je vindt er de school, een
kinderopvang, het dorpshuis, een grote gymzaal, een kleine bibliotheek en zelfs
een opbaarruimte die akoestisch zo goed is dat je er ook muziek kunt maken. MFA
Noordeloos bedient het hele leven.
PROJECTVOORWAARDEN
André van der Slik van de Zwarte Hond Architecten vertelt: “De gemeente wilde
graag een gemeenschapshuis met meerdere functies in dit dorp. Op verschillende
plekken was er leegstand of waren gebouwen verouderd. Dit was de beoogde locatie,
tegen de grens van het dorp en het weidse landschap aan. Wij wonnen in 2015 de
architecten selectie omdat we het forse programma in verschillende delen of huizen
hebben opgeknipt en ten opzichte van elkaar ruimtelijk geaccentueerd, waardoor er
een verspringend effect ontstaat. Door de kappen hebben we hoogte accenten in
het gebouw gebracht, waardoor de lokalen hoger en leuker zijn geworden. Door die
verspringing hebben we ruimte om het gebouw heen gehouden en volgen we ook
de morfologie van de omliggende wijk, waarbij we zichtlijnen hebben gehandhaafd;
vanuit straten kijk je nog steeds de polder in. Je kunt het gebouw vergelijken met
een grote schuur. Daarmee doe je het tekort, maar het raakt wel aan de vormentaal
van het landschappelijk gebied, waar je veel houten schuren vindt.
Het multifunctionele komt ook terug in de wijze waarop de open, verbonden ruimten
stimuleren om activiteiten te delen: vanuit de centrale entreepartij kom je in het
hart met de balie en de centrale houten trap annex tribune en de professionele
horecakeuken; dat wordt de huiskamer van het dorp.

Na 10 jaar kun je de vloer makkelijk voorzien van een nieuw design of kleur. De Sika®
vloeren presteren vanuit Frisse Scholen qua uitstoot beter dan andere vloeren en
dragen bij aan het frisse gevoel in de school.
In de sporthal ligt de Pulastic® Elite Performance 90 Eco. Een combi-elastische
klasse 1 sportvloer. Een wens van de gebruiker omdat er ook festiviteiten in de zaal
worden gehouden. De gymzaal kan open worden gezet, zowel naar binnen als naar
buiten. Dit maakt hem zeer geschikt voor multifunctioneel gebruik!
DUURZAAMHEID
Het gebouw is energieneutraal met een EPC van 0. Het heeft een
vloerverwarmingssysteem en zonnepanelen op het dag. De toplaag van de combi
elastische sportvloer is 100% circulair, deze is op de houten onderconstructie
verlijmd. Dit specifieke type sportvloer is zo sterk dat je er met een heftruck op kan
rijden zonder de vloer te beschadigen.
Wist je dat deze dempende laag van gemalen vliegtuigbanden is gemaakt? Deze
dempende laag (Regupol® shockpad) zorgt voor een uitmuntende demping voor
comfort en blessureveiligheid. Aan het einde van de levensduur kunnen we de
toplaag en de shockpad weer terugnemen en voor nieuwe vloeren gebruiken.
De watergedragen coating heeft een bijzonder lage geurbelasting tijdens
applicatie en een maximale bescherming van de binnenluchtkwaliteit gedurende
de gebruiksperiode. We werken met eigen verwerkers die onze polyurethaan
gietvloeren kunnen aanbrengen. Dat zijn partners die we hebben getraind hoe ze
dat soort vloeren moeten aanbrengen. Dat past bij onze driehoek: garantie op het
product, garantie op het aanbrengen en garantie op het onderhoud.

In het voortraject is Sika al vroeg betrokken om over de vloeren mee te denken voordat
het definitieve bestek klaar was. Op basis van de wensen zijn de vloeren in de MFA en
de sportzaal bepaald. Samen zijn er total cost of ownership berekeningen gemaakt
om aan te tonen dat de gekozen vloeren over de totale looptijd aantrekkelijk zijn.
De Sika® Comfortfloor® is naadloos, onderhoudsvriendelijk en qua hygiëne perfect.
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