PULASTIC AT WORK

LOC FOCUS IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

HET ONTWERP VAN HET LOC SPEELT IN OP DE NIEUWSTE TRENDS
OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS

PROJECTOMSCHRIJVING
LOC Focus beroepsacademie is een brede VMBO-school met op dit
moment ongeveer 700 leerlingen. De gemeente Barendrecht heeft voor
het LOC Focus een nieuw onderwijsgebouw gecombineerd met een
sporthal. In het nieuwe gebouw zijn drie scholen ondergebracht. Naast
de Focus Beroepsacademie (VMBO) maken ook het Albeda College
(ROC) en het Da Vinci College (ROC) gebruik van de locatie. Het doel is
de aansluiting tussen het VMBO en het MBO te verbeteren.
Het ontwerp van het LOC speelt in op de nieuwste trends op het
gebied van onderwijs. Gekozen is voor een leeromgeving met
weinig klaslokalen. Veel onderwijs vindt buiten de lokalen plaats op
de zogenoemde werkpleinen waar leerlingen zelfstandig kunnen
werken en projectruimten waar leerlingen in groepsverband werken
aan projecten. Daarnaast is de school voorzien van de nodige
praktijkruimten.
DE BOUW
Het LOC is gebouwd met duurzame en onderhoudsarme materialen.
Het energie- en waterverbruik zal lager zijn dan oorspronkelijk
gepland wat de gemeenteraad ruimte gaf om begin maart 2013
in te stemmen op een extra investering voor het verhogen van
de duurzaamheid en het verbeteren van de binnen-lucht. Een
schoolgebouw met een goed binnenklimaat is ook goed voor de
prestaties van de gebruikers. De sporthal voldoet aan de eisen
van de NOC/NSF en wordt behalve door de beroepsopleiding ook
gebruikt door sportverenigingen. De sporthal maakt integraal deel
uit van het gebouw en kan ook volledig onafhankelijk van de school
worden gebruikt. Met een zogenaamde topsporthal presenteert de
gemeente Barendrecht zich uitdrukkelijk als sportgemeente, ook
voor sport op topniveau.

PULASTIC SPORTVLOEREN
De Pulastic sportvloer stond in het bestek beschreven. Uiteindelijk
is de combinatie-inkoop doorslaggevend geweest voor de inkoop
van de Pulastic vloer en de gietvloeren van Sika Nederland. In
de sporthal en berging is gekozen voor een Pulastic Pro 130
Comfort Eco. Dit systeem is naast de belasting van topsport ook
zeer geschikt voor culturele evenementen zoals examens. In de
klaslokalen, gangen, toiletten, kleedkamers en douches is gekozen
voor de Sika Comfortfloor®. Dagelijks lopen vele scholieren en
andere gebruikers over de vloer. Het is daarom van belang dat de
vloer eenvoudig te onderhouden is. Sika Comfortfloor® is naast
praktisch ook mooi dankzij haar vele mogelijkheden op het gebied
van design.
RUIMTE
Sportzaal + Berging
Sportzaal
Overige ruimten

SYSTEEM
Pulastic Pro 130 Comfort Eco
Wandbekleding
Sika Comfortfloor®

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht
Aannemer: Heerkens van Bavel Bouw
Architect: Royal Haskoning B.V.
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KLEUR
Stofgrijs (506)
Licht blauw
Grijs

