PULASTIC AT WORK

SPORTEN IN KLEURRIJK TOPSPORTCENTRUM DE KOOG

SPORTEN IN KLEURRIJK TOPSPORTCENTRUM DE KOOG

PROJECTOMSCHRIJVING
De combinatie Vaessen en MoederscheimMoonen Architects is geselecteerd
voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe topsportcentrum ‘De Koog’
in Koog aan de Zaan. Het ontwerp van dit gebouw met een oppervlakte
van 6000 m2 is gebaseerd op het principe van een paviljoen. Een vrijstaand
en transparant gebouw met een overzichtelijke inrichting en een heldere
organisatie. Het topsportcentrum is de nieuwe kern van het sportpark langs
snelweg A8 richting Assendelft.
DE BOUW
In het sportcentrum zijn twee hallen voor topsport en breedtesport.
De ruimtes zijn voor respectievelijk 1.200 en 500 toeschouwers. Naast
sporthallen beschikt het gebouw ook over horeca, fitness, vergader- en
onderwijslokalen en een grote hoeveelheid kleedvoorzieningen. De sporthal
zal overdag gebruikt worden voor bewegingsonderwijs en ’s avonds door
sportverenigingen.

DUURZAAM
Het nieuwe topsportcentrum is duurzaam ingericht. Op het dak liggen 500
zonnepanelen. Naar verwachting zal de energie voor het gehele gebouw
worden opgewekt en zal het energieverbruik hieraan gelijk zijn.
PULASTIC SPORTVLOEREN®
In totaal zijn er meer dan 5.500 m² Pulastic en Sika PU / epoxy gietvloeren
geïnstalleerd in de kleuren groen en grijs. In beide sporthallen ligt een
combi-elastische Pulastic® topsportvloer. In de topsporthal is deze op
verzoek van de korfbalvereniging in twee kleuren groen uitgevoerd. De
groene kleur in het hele gebouw zorgt voor een frisse, duurzame en
kleurrijke uitstraling. Na de officiële opening is de Koog volop in gebruik
genomen!
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Aannemer: Bouwbedrijf Vaessen
Architect: MoederscheimMoonen
Applicateur Pulastic vloeren: Pulastic applicatieteam
Applicateur Sika vloeren: Indri Vloersystemen

SYSTEMEN / KLEUREN
Ruimte

Systemen

Kleur

Topsporthal

Pulastic Elite Performance 90 Eco

Spring Grass 422 / Meigroen 417

Breedtesporthal

Pulastic Elite Performance 90 Eco

Spring Grass 422

Overige ruimtes

Sikafloor 263 + 305W / Sika Comfortfloor

Spring Grass 422 / Grijs RAL 7030
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