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SPORTPARK OVERVEER VOORZIEN VAN NIEUWE SIKAFLOOR®
VLOEREN, OEGSTGEEST
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PROJECTOMSCHRIJVING
In opdracht van de Stichting Beheer Sportpark Overveer is het nieuwe
onderkomen voor het oudste Ajax van Nederland gerealiseerd.
ASC (Ajax Sportman Combinatie) is één van de oudste cricket- en
voetbalverenigingen van Nederland. Door ruimtegebrek was de vereniging
opgesplitst en speelden ze hun wedstrijden op vijf locaties. Met de
realisatie van de nieuwbouw worden de beide disciplines weer herenigt.
De combinatie van de twee sporten was met de oprichting van ASC in
1892 enigszins logisch, omdat het allebei nieuwe Engelse sporten betrof.
Voetbal werd groter dan groot, maar in Nederland bleef cricket altijd een
kleine sport, en dus is die combinatie anno nu op zijn minst bijzonder te
noemen.

PROJECTVOORWAARDEN
Voor het clubhuis is er goed gekeken naar wat er bij de omgeving past.
Om deze reden heeft de architect ook bewust gekozen om het pand is de
stijl van een polderhuis te ontwikkelen. Het nieuwe clubhuis is een ruim
en open gebouw. Om een huiselijke sfeer te creëren is gekozen voor een
nadrukkelijk aanwezige schoorsteen en een vloer in een gemêleerde grijze
kleur. Voor de clubkamer waren een warme uitstraling en geluidreductie
van groot belang. In de overige ruimtes, zoals douche- en kleedruimtes,
was eenvoud in onderhoud en schoonmaak vereist.
SIKA OPLOSSING
In totaal werd in de clubkamer 1120 m2 betonlook gietvloer aangebracht
in een warme grijze kleur. Gekozen werd voor een combinatie van
Sikafloor®-330 met twee lagen Sikafloor®-304 W transparant als eindlaag.
De vloeren in de doucheruimtes werden afgewerkt met Sikafloor®-156
troffelvloer met een holplintafwerking en een fijne anti-slip eindlaag. Ook
in de kleedruimtes, keukens en toiletten werden holplinten aangebracht,
aansluitend tot aan de onderzijde van de wand. Het totale vloerenproject
werd in twee weken uitgevoerd.
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