PULASTIC AT WORK
HET STRALENDE MIDDELPUNT VAN SPORTPARK DEN
DONK DANKZIJ SIKA EN PULASTIC!

WWW.PULASTIC.COM

EEN SOCIALE ONTMOETINGSPLEK VOOR SPORTERS EN
BEWONERS VAN OISTERWIJK EN OMGEVING

PROJECTOMSCHRIJVING
Aan de rand van Oisterwijk, op de overgang van stedelijk gebied naar
landbouwgronden en bossen ligt Sportpark Den Donk. Een sociale
ontmoetingsplek voor de verschillende sporters en bewoners van
Oisterwijk en omgeving.
Het gebouw past perfect bij haar groene omgeving. De houten
constructie is zichtbaar in het hele complex en loopt door naar buiten.
Door de toepassing van veel glas straalt de warme gloed van het hout
van binnen naar buiten. Het gebouw lijkt los te komen van de grond,
door een tweedeling van een transparante plint onder de luifel en een
antraciet volume boven de luifel.
DE BOUW
Het multifunctionele gebouw beschikt over een 25-meter zwembad,
sporthal, klimwand, horeca en vergaderruimtes. De horeca en centrale
hal liggen in het hart van de accommodatie met maximaal zicht op
zowel de sporthal als de aangrenzende sportvelden. Een sculpturale
trap biedt toegang tot de tribune van de sporthal.
De sporthal is een multifunctionele ruimte. Er worden naast
sportactiviteiten ook evenementen gehouden.
Al tijdens de bouw is rekening gehouden met allerlei
duurzaamheidsaspecten. Het suppletiewater (het water dat nodig is
om het waterverlies door verdamping en spuien aan te vullen) wordt
voorverwarmd door TSA. Om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te
houden is het gebouw gasloos en wordt het door 3 warmtepompen
verwarmd. Op het dak liggen 750 zonnepanelen, hierdoor wordt
85% van de energie zelf opgewekt met een ROI van ongeveer 5
jaar. De accommodatie voldoet aan de BENG-eisen, heeft een EPC
(energieprestatiecoëfficiënt) van 0,0 en een gemiddelde GPR (Ground
Penetrating Radar) van 8,86.

SIKA EN PULASTIC
Zowel gemeente Oisterwijk, Slangen + Koenis architecten en Van Der
Horst aannemers B.V. zijn goed bekend met de producten van Sika®
en Pulastic®. Op de oude locatie, sportcentrum De Leije, lag hetzelfde
systeem al sinds 1992!
In de sporthal ligt 1500 m2 Pulastic Pro 150 Eco, gekeurd door KIWAISA. Door de dikkere toplaag heeft deze klasse 2 sportvloer een
hoge duurzaamheid, een hoge schokabsorptie en is hij geschikt voor
multifunctionele sporten en evenementen.
In de gangen is gekozen voor een Sika® Comfortfloor® Pro. Deze vloer
is meer dan alleen een strakke, stijlvolle vloer. De vloer is geurloos,
oplosmiddelvrij en hygiënisch aangezien er aan het anti-allergeen
oppervlak geen stof en bacteriën hechten. Door het gesloten oppervlak
is het bovendien eenvoudig te reinigen en onderhouden.
Het nieuwe gebouw is het stralende middelpunt van Sportpark Den
Donk!

SYSTEMEN / KLEUREN
RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Sporthal

1350 m2 Pulastic® Pro 150 Eco

506 Dusty Grey
507 Iron Grey

Berging

249 m2 Pulastic® Pro 150 Eco

506 Dusty Grey

Gangen

146 m2 Sika® Comfortfloor Pro

507 Iron Grey

Berging

14 m2 Sika® Comfortfloor Pro

421 Sea Mist
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