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PROJECTOMSCHRIJVING
Sports Centre de Bongerd (SCB) in Wageningen is het sportcentrum
voor studenten en medewerkers van Wageningen University &
Research. SCB staat voor trainen en sporten op een verantwoorde
manier, met voor ieder wat wils. Ze bieden alle ingeschreven studenten
en medewerkers uitgebreide mogelijkheden voor sportbeoefening
en sportieve recreatie. Sportkaarthouders kunnen 7 dagen per week
terecht op het sportcentrum. Wageningen UR bestaat in 2018 100
jaar en is al 11 jaar op rij de beste universiteit in Nederland volgens
Keuzegids Hoger Onderwijs. Daarnaast staat Wageningen UR op de
prestigieuze lijsten in de top 100 wereldwijd en is op het gebied van
landbouw (Life Science) de beste universiteit in de wereld.

Aan de bestaande sporthal is een extra sporthal gebouwd. Tussen beide
sporthallen is extra bergruimte die vanuit beide zalen toegankelijk is
waardoor het logistieke aspect ook is gewaarborgd. In de sporthal ligt
een Klasse 1 Combi-elastisch sportvloersysteem Pulastic Elite Classic
90 Eco in de kleur Staalblauw. Voor de verkeersruimten is gekozen voor
de Sika Comfortfloor® in de kleuren Steengrijs en Dutch Orange en de
Sikafloor®-264 gietvloeren in de natte ruimten.
De missie van Wageningen UR is: ‘Het stimuleren van verantwoord
sporten en bewegen, in de breedste zin van het woord, door middel van
een kwalitatief hoogwaardig sportprogramma tegen een betaalbare
prijs om daarmee studie-, werk- en leefklimaat positief te bevorderen.’
Dankzij Sika en Pulastic kunnen medewerkers en studenten naast
studeren ook sporten op een vloer van hoge kwaliteit!

DE BOUW
Als student of medewerker zijn er veel sporten die je kunt beoefenen.
Sports Centre De Bongerd heeft een zeer uitgebreid sportprogramma
en biedt hierin veel lessen en cursussen. Daarnaast kan je deelnemen
aan allerlei verschillende studenten sportverenigingen.
Door de extreme groei van Wageningen UR, van 4.500 studenten
in 2007 naar 11.000 in 2016, is de sportaccommodatie veel te klein
geworden. Niet alleen voor het gebruik door sport maar ook als locatie
voor de examens.
SYSTEMEN / KLEUREN
Ruimte

Systemen

Kleur

1587 m2 Sporthal

Elite Performance 90 eco

306 – Staal Blauw

337 m2 Sporthal

Pulastic Classic 110 Eco

504 – Steengrijs

Overige ruimtes

Sika Comfortfloor

504 – Steengrijs
125 - Dutch Orange

Natte ruimtes

Sikafloor 264 Epoxy gietvloer

504 - Steengrijs
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