Sportaccommodatie GHVV • Geervliet

Eigentijds en duurzaam

Het nieuwe sportcomplex gaat
naadloos op in de omgeving.
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sportcomplex
GHVV’13

Geheel energieneutraal
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Duurzaam, modern, passend in de
omgeving én gezellig. Het
wensenlijstje van de gemeente
Nissewaard, het bestuur en de
leden van GHVV ’13 voor het
nieuwe sportcomplex van deze
voetbalvereniging was niet mals.
Toch is de missie geslaagd. Mede
door de goede samenwerking
binnen het bouwteam onder
leiding van hoofdaannemer
Van Zanten Bouw.
Een modern, langgerekt (63 meter),
loftachtig gebouw met aan weerszijden
een grote veranda, geflankeerd door 3
voetbalvelden. Wie even ten zuiden van
de Toldijk in het Zuid-Hollandse
Geervliet het gloednieuwe sportcomplex
van voetbalvereniging GHVV ’13
opdraait, weet zich aangenaam
verrast. Dit oogt niet als een dertien in
een dozijn accommodatie. En toch biedt
het alles wat de gemeente, het bestuur
en de leden van de in 2013 ontstane
fusievereniging verlangden: Een
eigentijds, duurzaam clubgebouw met
12 kleedkamers en een gezellige kantine
dat past in het karakteristieke
polderlandschap.

Geheel energieneutraal
Voor wat betreft die duurzaamheid: Het
nieuwe sportcomplex is geheel
energieneutraal. De accommodatie is
voorzien van vloerverwarming die wordt
gevoed door 2 warmtepompen. Die
pompen zorgen ook voor warm water.
Op het dak liggen zonnepanelen, overal
hangt ledverlichting. Verder is het
gebouw optimaal geïsoleerd en voldoet
het aan alle eisen op het gebied van
luchtdichtheid. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, het scheelt ook in de
kosten. Dit laatste is geen luchtfietserij,
verzekert projectleider Kevin Jansson
van hoofdaannemer Van Zanten Bouw.
“Bij de oplevering in maart, een paar
weken nadat de werkzaamheden klaar
waren, stonden de meterstanden nog
steeds op nul.”

Passend bij de omgeving
Ook is bij het ontwerp en de bouw van
het complex rekening gehouden met de
omgeving. Geervliet maakt deel uit van
de gemeente Nissewaard op het (voormalige) eiland Putten, tegenwoordig deel
van Voorne-Putten. Dat heeft een open
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polderlandschap met langgerekte
boerderijen. De vorm van het clubhuis
sluit daar goed bij aan. Voor de
bouwers van Van Zanten Bouw was het
een interessante opdracht. Temeer
omdat er vanaf het begin is gewerkt in

een bouwteam. Jansson: “We hebben
vanaf het ontwerp tot het eind alle
oplossingen samen bedacht en
uitgewerkt. Dat is goed bevallen.”

Het vooraanicht van het gebouw.

Van Zanten Bouw is een allround bouwbedrijf met een lange geschiedenis. Sinds
het ontstaan in 1871 is het familiebedrijf
uitgegroeid tot een toonaangevende en
innovatieve partner bij bouwprojecten in
alle segmenten, zowel in Vlaardingen als

in de omliggende regio’s Groot Rijnmond
en Haaglanden. Een slagvaardige,
flexibele organisatie en korte interne
communicatielijnen staan aan de basis
van dit succes. De aannemer werkt
voornamelijk aan projecten in de

woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie,
restauratie en onderhoud. Woningbouwstichtingen, de overheid, de zorgsector,
het bedrijfsleven en particulieren
behoren tot de opdrachtgevers.
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Holland Sport Systems
De inrichter voor uw sportaccommodatie!

Complete inrichting
sportaccommodaties
Zowel de afrastering rond de voetbalvelden, de
ballenvangers achter de doelen als de

dubbelstaafmathekwerken rond de airco-

installaties op het nieuwe sportcomplex van

GHVV’31 zijn geplaatst door De Haas Hekwerk.
De Haas is gespecialiseerd in hekwerken en levert

Complete inrichting
sportaccommodaties
Holland Sport Systems (HSS), gespecialiseerd in het
optimaal inrichten van sportaccommodaties, heeft
bij GHVV’13 de materiaalruimte voorzien van
ballenlockers. Die opdracht is HSS op het lijf
geschreven. Het bedrijf uit Veenendaal is
marktleider in (gaas)lockers.

“Een compacte en overzichtelijke opslag voor dure
trainingsmaterialen waar veel belangstelling voor
bestaat,” vertelt Jos Martens, oprichter en

eigenaar van HSS. “Penningmeesters weten wat er

op jaarbasis aan trainingsmaterialen verdwijnt, dat
loopt in de papieren. Onze producten zorgen voor

een afgesloten, goed ventilerende opslag van deze
kostbare materialen.

” Van lockers en kleedkamerbanken tot

tribunestoelen en (duurzaam) buitenmeubilair:
HSS levert en installeert het allemaal. Dat doet

de onderneming al twintig jaar. Met succes en tot
volle tevredenheid. Sportverenigingen,

gemeentes, aannemers en andere bedrijven weten
HSS in groten getale te vinden. Het Sportbedrijf
van de gemeente Rotterdam is zo’n klant, maar

ook het TT-Circuit Assen. Daar heeft HSS de nieuwe
Haarbocht- en Winterdijktribunes van nieuwe
stoelen mogen voorzien.
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een totaalpakket: Van sportveldafrastering en
gaashekwerk tot spijlen-, plantsoen- en

sierhekwerk, draaipoorten, schuifpoorten en

tijdelijk hekwerk. Het in 2007 als eenmansbedrijf

opgerichte bedrijf uit Nieuwland heeft inmiddels
ongeveer 15 hekwerkmonteurs in dienst. Die zijn
actief door heel Nederland.

Sportcomplexen en industriële projecten

De Haas werkt daarbij zowel voor bedrijven en de
overheid - van Schiphol tot de Belgische

ambassade in Den Haag - als voor particulieren.
De laatste jaren ligt de focus vooral op

sportcomplexen en industriële projecten

waaronder distributiecentra. Behalve het hekwerk
verzorgt De Haas daar ook de toegangs- en

beveiligingssystemen. Naast hekwerk kan het

bedrijf ook bestrating en het eventuele grondwerk
verzorgen; los of in combinatie met het plaatsen
van hekwerk.

Uiteraard beschikt het pand over
alle benodigde voorzieningen.
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MEER DAN
70 JA
ERVARINGAR
TELT!

Beschermen en behouden van vastgoed
Het dienstenpakket van Schults Nederland
• Schilderwerk
• Wandafwerking
• Glaswerk

• Spuittechnieken
• Keukenmontage
• Maatwerk

Zierikzee • Rotterdam • Zevenbergen
ISO 3834-2

www.staalpartners.nl

www.schultsnederland.nl

EN1090 EXC3

Van schilderwerk tot totaalonderhoud
Schults Nederland heeft op het nieuwe sportcomplex van GHVV’13 de fijne afbouw van de kantine en kleedkamers

verzorgd. Dit behelsde onder meer het stuc- en spuitwerk van de wanden en de plafonds, het schilderwerk binnen en
het aanbrengen van transparante beits onder de overkappingen buiten.

De klus is goed verlopen, aldus projectmanager Dijno Sadhoeram. En dat verbaast hem niet. “We werken vaak met

Van Zanten Bouw, dan weet je wat je aan elkaar hebt.” Schults, dat kan bogen op 70 jaar ervaring, is gespecialiseerd in
afbouw- en onderhoudswerkzaamheden; van schilderwerk en beglazing tot renovaties en energiezuinige

maatregelen. Het middelgrote familiebedrijf (derde generatie) uit Zierikzee richt zich daarbij op particulieren en

bedrijven, maar bijvoorbeeld ook op woningcorporaties en scholen. Recent nog tekende Schults voor de afwerking van
Doggersbank, een nieuw woon-zorgcomplex in Hoogvlietbouw, en de nieuwbouw van obs De Sterrenkijker in

Dordrecht. Zuidwest Nederland is het belangrijkste werkgebied met af en toe uitschieters richting Utrecht en
Amsterdam.

Het langgerekte, loftachtige gebouw
heeft aan weerzijden een grote
veranda en wordt geflankeerd door
3 voetbalvelden.
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Iedereen kan lekker ontspannen
in de fraaie kantine.

Opdrachtgever
Gemeente Nisswaard, Nisswaard

Inrichting sportaccommodatie
Holland Sport Systems, Veenendaal

Architect
Ziggurat, Heenvliet

Hekwerk
De Haas Hekwerken, Nieuwland

Aannemer
Van Zanten Bouw BV, Vlaardingen

E-installateur
A & B Electrotechniek Zuid Beijeland
BV, Zuid-Beijerland

Afwerking
Schults Nederland, Zierikzee

Bouwprogramma
Sportcomplex met 3 voetbalvelden,
12 kleedkamers en kantine
Bouwperiode
Mei 2019 – januari 2020
Oppervlakte
946 m2

W-installateur
Dekker van Geest Installaties BV,
Monster
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