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Sporthal De Vlaskoel in Tubbergen, 

zoals het nieuwe sportcentrum heet, is 

rechthoekig opgebouwd uit een staal-

constructie met stalen dakplaten en 

dakbedekking. De zij- en achtergevels 

zijn voorzien van een binnendooscon-

structie met isolatie en gevelbeplating. 

De voorgevel is voorzien van een Steni-

beplating. De binnenzijde van de sport-

hal kent een borstwering van 2,5 meter 

hoog van MBI-betonsteen en daarboven 

de binnendoosconstructie in kleur. De 

kleedkamers zijn voorzien van tegelwerk 

en de vloeren zijn voorzien van gietvloer 

met daaronder een rubberen laag voor 

de demping in de sportzaal zelf.

Sober en doelmatig was de doelstelling. Voor 

opsmuk was geen budget bij de bouw van de 

nieuwe sporthal in Tubbergen. Hoofdaannemer 

Bouwbedrijf Löwik bracht deze opdracht tot een 

goed einde en voldeed ook aan alle eisen, zowel 

op sportief als op sociaal terrein. 

Elektravoorziening en koppelingen

Peter Wesselink, projectleider van Gebr. 

Löwik Bouw- en Betonbedrijf uit Almelo, 

beschrijft in vogelvlucht de hal. “Er zijn 

voor de elektravoorziening 201 zonne-

panelen aangebracht op het platte dak. 

Verder is er vanuit het naastgelegen 

zwembad een aantal koppelingen ge-

maakt, waaronder voor het gas dat over 

is. Ook is er een gezamenlijke entree ge-

maakt voor de sporthal en het zwembad. 

Door goed te faseren kon het zwembad 

in bedrijf blijven. De sporthal is verder 

een onderhoudsvriendelijk gebouw.”

Schuine akoestische glazen wand

Sporthal De Vlaskoel voldoet aan alle 

richtlijnen van het NOC*NSF. Wesselink: 

“Dat was een uitdrukkelijke wens van de 

plaatselijke basketbalvereniging. Omdat 

zij op hoog niveau spelen zijn alle eisen 

en voorschriften daarop toegepast. Te-

gelijkertijd profiteren de andere sporten 

hiervan.” Men heeft ervoor gekozen om 

de kantine op de eerste verdieping in 

het midden van de hal te plaatsen. Er 

is een grote glazen wand waardoor je 

De zij- en achtergevels zijn voorzien van 
een binnendoosconstructie met isolatie en 
gevelbeplating. De voorgevel is voorzien 
van een Steni-beplating.

Industriebouw • oktober 2018 • 46 Industriebouw • oktober 2018 • 47



Beter zicht met 
schuin kozijn
Het zweet gutst van de gezichten van de sporters in de 

nieuwe sporthal De Vlaskoel in Tubbergen. De verrichtin-

gen zijn sinds de oplevering, die samenviel met de start 

van het nieuwe schoolseizoen, goed te volgen. Vanuit het 

hoger gelegen horecagedeelte kijken de bezoekers door 

een schuin oplopende glazen wand naar beneden. Dit 

opvallende deel kwam van Timmerfabriek Hilberink uit 

Geesteren, zoals alle geleverde houten binnenkozijnen 

voor het gehele gebouw. “De sponningen voor zo’n schuin 

te plaatsen element zijn anders, voor de rest is het een 

kozijn als alle andere”, zegt directeur Ronnie Hilberink. “Wij 

maken alles zelf in onze eigen moderne fabriek. Naast ko-

zijnen maken wij ook trappen en prefab dakkapellen. Alles 

gebeurt nagenoeg volautomatisch, vooral om de kwaliteit 

naar boven te halen.” Het bedrijf richt zich op de speciale 

markt, zoals luxe woningbouw met speciale trappen en 

allerlei soorten kozijnen. Uiteenlopende opdrachten komen 

van particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen en 

vakantieparken.

Concreet in 
vloeren
De komst van een nieuwe sporthal in Tubbergen werd enkele 

jaren uitgesteld vanwege discussie over het aantal zaaldelen, 

de locatie en de kosten. Nadat de knopen waren doorgehakt 

werd Jadi Bedrijfsvloeren uit Rijssen direct bij het project 

betrokken. Voor de nieuwbouw van sporthal De Vlaskoel in 

Tubbergen heeft Jadi Bedrijfsvloeren de isolatie onder de 

vloer verzorgd en de betonvloer geleverd en aangebracht. 

Directeur Didrich Jansen van Jadi: “Men weet precies wat 

van ons verwacht kan worden. Daar hoeven we geen 

discussie over te voeren, noch met onze opdrachtgever, 

noch met de gebruikers, dat zit gewoon goed.” Met eigen 

personeel en eigen pompen is Jadi Bedrijfsvloeren volledig 

selfsupporting en richt het bedrijf zich specifiek op be-

drijfshallen. “Dat is onze tak van sport”, aldus Jansen. “We 

kennen daarbij verschillende disciplines. Zoals staalvezel 

versterkt, traditionele vloeren, isolatie, het complete pakket 

inclusief berekeningen, en dat voor zowel de Nederlandse 

als de Duitse markt.” 

van bovenaf op de hele sporthal kijkt. 

Deze wand is schuin geplaatst vanwege 

de akoestiek. Ook komen er elektrisch 

uitklapbare tribunes in de sporthal, die 

eenmaal ingeklapt weer de benodigde 

speelruimte bieden. “Verschillende 

sportverenigingen en scholen hebben 

inmiddels hun intrek genomen in de hal 

en de eerste geluiden zijn zeer positief”, 

aldus Wesselink. 

SROI

Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf 

heeft veel mensen uit de gemeente op 

de loonlijst. Daarnaast heeft de hoofd-

aannemer gezorgd dat een groot deel 

onderaannemers uit de regio werd 

gecontracteerd. Ook heeft men vanuit de 

SROI werkervaringsplaatsen gecreëerd 

om mensen met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt weer aan het werk te 
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Er is een grote glazen wand waardoor je van 
bovenaf op de hele sporthal kijkt. Deze wand 
is schuin geplaatst vanwege de akoestiek.

krijgen. Wesselink: “Daarmee is gezegd 

dat ook de gemeente Tubbergen bijzon-

der tevreden is met het project.”

Sporthal De Vlaskoel voldoet 
aan alle richtlijnen van het 
NOC*NSF.
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