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Prestaties óp
het dak

Heerenveen is druk doende een belangrijk centrum voor de
sport te worden. Iedereen kent het vermaarde Thialf stadion
in die stad; tevens bouwt men momenteel rond het stadion
van voetbalclub SC Heerenveen, het Abe Lenstrastadion,
een heuse sportstad, met een zwembad, een sporthal en een
opleidingscentrum van het Friesland College voor sporters.
Vooral de sporthal, met een opvallend rond dak, bleek een
uitdaging voor alle betrokken partijen. 

Moeilijkheden tijdens
verwerking
De gezamenlijke bouwpartijen heb-
ben in nauw overleg de te gebrui-
ken materialen en werkmethode
bepaald. Uiteindelijk hebben leve-
ranciers Nebiprofa en Unidek in
nauwe samenspraak met het ver-
antwoordelijke dakdekkerbedrijf
Adaktis het gebruikte dakpakket
geadviseerd.

Het ronde dak bestaat uit een
staaldak in een damwandprofiel.
Hier bovenop heeft men voor de
beloopbaarheid en de eenvoudige
verwerking de isolatieplaat Unidek
Runner geplaatst. Daar overheen
werd met de hetelucht föhn de
Vinalan PVC folie aangebracht. De
moeilijkheid zat hem in de vorm
van het dak en de hoogte waarop
gewerkt moest worden. Uitvoerder
Martin Pastoor van het dakbedek-
kingbedrijf vertelt: ‘De keuze voor
de isolatieplaten was gebaseerd op
de ronde vorm, de platen konden
relatief eenvoudig op het dakopper-
vlak worden verlegd. Tevens wilde

men een degelijke isolatie bereiken
dat goed beloopbaar zou zijn. Bij
dit product is geen scheidingslaag
nodig, de dakbedekking kon direct
op de isolatie worden aangebracht.
De gebruikte dakbedekking is
gekozen om esthetische redenen,
het is een grijze dakbedekking die
precies de uitstraling heeft die de
architect beoogde. De brandvrije
verwerking was een bijkomend
voordeel.’

De hoogte waarop gewerkt moest
worden vormde een belangrijke
moeilijkheidsfactor. Het open
Friese landschap werkte in dit
opzicht niet mee: windkracht 3
betekende op deze hoogte wind-
kracht 5. Dit bemoeilijkte de voort-
gang aanzienlijk. Pastoor: ‘Ook bij
stralend weer bleek het vaak niet
goed mogelijk om door te werken.
Probleem was o.a. dat de wind
onder de dakbedekking kwam,
waardoor het erg lastig werd deze
mooi strak aan te brengen. We
hebben netten gespannen om te
voorkomen dat materialen en
gereedschappen van het dak af
zouden waaien. De voortgang van
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Het ontwerp van de sporthal voor-
ziet in een rond dak op grote hoog-
te. De helling is behoorlijk: als men
midden op het dak staat, zijn de
dakranden niet zichtbaar. Deze
dakvorm levert een aantal proble-
men op met betrekking tot de uit-
voering: welk systeem kan men het
beste aanbrengen, hoe brengt men
dit vervolgens veilig, waterdicht en
esthetisch fraai aan? De wind
bleek op deze hoogte een niet
gering probleem. 
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het werk heeft hierdoor enige ver-
traging opgelopen, maar in het
algemeen zijn wij tevreden over de
vorderingen van het werk en de
samenwerking met de overige
bouwpartijen.’

Pastoor: ‘De veiligheid van de
medewerkers vormde een ander
groot probleem. Door de vorm van
het dak loopt het grootste deel van
het dakvlak steil naar beneden.
Om over het dak te lopen, moest
men in de sleuven van het dam-
wandprofiel lopen. Het evenwicht
was dus lastig te bewaren.
Gekozen is voor een collectieve val-
beveiliging langs de randen van het
dak in de vorm van hekwerk en
netten. Bovendien zijn voor de toe-
gang tot het dak twee trappento-
rens neergezet, zodat men zo min
mogelijk afstanden op het dak
hoefde af te leggen.’

Sportcentrum
‘Omdat we pal naast het voetbal-
stadion aan het werk zijn, moeten
we elke keer als S.C. Heerenveen
een wedstrijd speelt, alle hekken en
bouwmaterialen opruimen om van-
dalisme te voorkomen,’ vertelt
Pastoor. ‘De volgende dag moet het
daarna weer worden opgebouwd.
Dat is een flinke klus, omdat er
aan meerdere gebouwen tegelijk
wordt gewerkt.’ Adaktis heeft ook
de andere daken van het project in
portefeuille, behalve dat van het
opleidingscentrum, waarvan de
aanbesteding nog moet plaatsvin-
den. Het gebied rond het Abe
Lenstrastadion zal na voltooiing
een belangrijk centrum voor de Ne-
derlandse sportwereld zijn, dat ook
vanwege de bouw van het complex
een grote uitstraling zal hebben.
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