
PULASTIC AT WORK
MULTIFUNCTIONEEL SPORTCENTRUM HET 
ACTIVUM IS HET HART VAN HET BENTINCKSPARK



ONDERWIJS, (SPORT)EVENEMENTEN EN AANDACHT VOOR 
GEZONDHEID IN HET ACTIVUM IN HOOGEVEEN.

PROJECTOMSCHRIJVING
Op het Bentinckspark worden onderwijs, sport, (sport)evenementen 
en aandacht voor gezondheid samengebracht. Het Activum is het hart 
van het sportpark. Dit nieuwe centrum beschikt over maar liefst twee 
sporthallen, waarvan een NOC*NSF topsporthal, een breedtesporthal en 
een gymzaal. Alle zalen zijn in te delen met flexibele wanden, zodat ze 
ook door scholen te gebruiken zijn. In de avonduren en de weekenden zijn 
de zalen beschikbaar voor sportverenigingen. Verder krijgt het Activum 
een rol als het gaat om bewegen en ontmoeten van speciale doelgroepen. 
Dit multifunctionele gebruik maakt het centrum nog aantrekkelijker voor 
participanten en publiek!

DE BOUW 
De oppervlakte van het Activum is 7000 m2. In het gebouw bevindt zich 
een topsporthal van 56 x 28 meter, met een hoogte van 9 meter; een 
breedtesporthal van 44 x 24 meter, met een hoogte van 7 meter en een 
gymzaal van 14 x 22 meter, met een hoogte van 5,5 meter. De tribune 
loopt als een rondgang langs de twee sporthallen en de gymzaal, zodat 
het publiek altijd goed zicht heeft op de sporters. De tribune telt 1.100 
zitplaatsen, die nog kan worden uitgebreid naar 2.100 als er grotere 
sportevenementen plaatsvinden. Naast de sporthallen zijn er nog 12 
kleedkamers en een gezamenlijk sportcafé. Het sportcafé heeft uitzicht 
over en een open verbinding met de atletiekbaan en de sporthal.

Ook voldoet het gebouw aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Zo 
is het ‘gasloze’ gebouw voor de warmtelevering aangesloten op de ‘Warmte 
Koude Opslag’ die wordt gevoed door de WMD (Waterleidingmaatschappij 
Drenthe). 

SIKA EN PULASTIC (SPORT)VLOEREN
Het hele gebouw is voorzien van Pulastic sportvloeren en Sika PU epoxy 
en gietvloeren. In het Activum liggen in totaal ruim 3100 m2 Pulastic 
sportvloeren in de frisse kleur azuurblauw. In beide sporthallen is gekozen 
voor een combi-elastische sportvloer en in de gymzaal is een punt-
elastische sportvloer toegepast. Voor de overige ruimtes is gekozen voor  
de Sika® Comfortfloor. De architect zocht de uitstraling van een betonlook 
en dit is gecreëerd door de Sikafloor-156 en Sikafloor-304W. Als toplaag 
is de Sikafloor-330 gemêleerd aangebracht om zo tot het effect van een 
betonlook te komen. Het Activum heeft hierdoor een strakke en stoere 
uitstraling gekregen en is naast allerlei sporten geschikt voor nog veel meer 
evenementen!

BETROKKEN PARTIJEN 
Opdrachtgever: Goosen te Pas Bouw
Aannemer: Goosen te Pas Bouw / Hunebouw
Architect: Diederendirrix architecten
Applicateur Pulastic vloeren: Pulastic applicatieteam
Applicateur Sika vloeren: Vloertechniek Hoogeveen BV

SYSTEMEN / KLEUREN  

Ruimte Systemen Kleur

Topsporthal Pulastic Elite Performance 90 Eco Azuurblauw

Breedtesporthal Pulastic Elite Performance 90 Eco Azuurblauw

Gymzaal Pulastic Classic 110 Eco Azuurblauw

Overige ruimten Sikafloor-156 / Sikafloor-330 / Sikafloor-304W RAL 7042 / RAL 7035

Pulastic sportvloeren is een merk van Sika Nederland B.V.
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