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IJsbaan Hoorn
Het uitblijven van strenge winters is vanaf oktober 2006 geen
belemmering meer. Vanaf deze datum kunnen de inwoners van Hoorn
en West-Friesland ongeveer zeven maanden per jaar schaatsen op
kunstijs. De nieuwe aanwinst van het Vrijetijdspark De Blauwe Berg
is een ijshal met een 400-meterschaatsbaan en een ijsvloer van
30 bij 60 meter, geschikt voor recreatief en wedstrijdschaatsen.
De kunstijsbaan herbergt ook een horecagelegenheid. En voor
degenen die de schaatsen aan willen houden, is er direct naast het
ijs een koek-en-zopie. De ijshal is gedeeltelijk overdekt. Doordat
de buitenlucht er vrijelijk in kan stromen, blijft het ‘buitengevoel’
behouden. De overkapping van de ijsbaan zorgt ervoor dat de
schaatsers geen last hebben van regen of andere weersinvloeden.
De uitdaging
Het ontwerp van de ijshal, gedeeltelijk overdekt met gootconstructie, maakt
het afvoeren van het hemelwater tot een uitdaging. Voor de architectuur
dient het leidingwerk parallel aan de staalconstructie gevoerd te worden.
De ondergrondse verzamelleiding kan hier slechts met een gering verval
gelegd worden.
De oplossing
Het Akatherm hemelwaterafvoersysteem met volvulling biedt de oplossing.
Door de leidingen horizontaal te installeren en gebruik te maken van
de vrije keuze van leidingloop, kan voldaan worden aan de gewenste
ontwerpvrijheid voor de architect. Dit geldt voor zowel het bovengrondse
leidingsysteem als de ondergrondse verzamelleiding.
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De vraag naar een inspirerende, uitdagende en productieve werkomgeving zorgt ervoor
dat elk hedendaags bouwwerk een unieke uitdaging vormt. Als experts in gespecialiseerde
afvoersystemen, begrijpt Akatherm dat de bijdrage aan een project net zo belangrijk is als
de uiteindelijke afwatering van een gebouw met behulp van betrouwbare systemen. Doe een
beroep op onze deskundigheid, vaardigheden en hoogwaardige afvoertechniek om met
vertrouwen uw ambities te verwezenlijken.
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