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Haitsma Beton en LG Architecten introduceren turnkey tribuneconcept

Tribune bouwen of verbouwen
wordt makkelijker en goedkoper
KOOTSTERTILLE – Elke club zijn eigen, moderne
tribune. Dat is het streven van Haitsma Beton en LG
Architecten, die hun expertise op het gebied van
tribunes en stadions hebben gebundeld in vof
Tribune-bouw.

Samen

bieden

zij

een

turnkey

tribuneconcept van standaard tribunes op maat. Veel
clubs kunnen geen tribune betalen of zien op tegen
het laten bouwen of renoveren ervan. Tribune-bouw
fungeert als één loket dat het (ver)bouwen van tribunes toegankelijker maakt. Het totaalconcept
omvat de levering van tribunes, het ontwerp, de bouwvergunning, de montage én de volledige
begeleiding van het bouwproces tot en met de ondersteuning van clubs bij geldinzamelingsacties.
De eerste tribunes zijn in aanbouw.

Sportclubs moesten tot nu toe zelf de boer op om relevante bouwpartijen, zoals architect en aannemer, te
zoeken. Vervolgens moesten die bouwpartners elke tribune telkens opnieuw ontwerpen en engineeren,
terwijl het clubbestuur ondertussen afwacht of de gewenste imagoverbetering wel bereikt wordt. Dat kan
efficiënter en goedkoper, bedachten Haitsma Beton en LG Architecten.
Daarom werkt Tribune-bouw met vaste partners voor de constructieve berekeningen en staalconstructies.
”Dat is erg efficiënt en zo kunnen we telkens dezelfde opbouw hanteren. Wij hoeven niet elke keer
opnieuw alles door te rekenen en kunnen de tribunes dus goedkoper aanbieden”, zegt Jasper van
Lammeren van LG Architecten.

Turnkey ontzorgen
Haitsma Beton produceert al jaren tribunes voor uiteenlopende sportaccommodaties en LG Architecten
heeft

ruime

ervaring

met

het

ontwerpen

van

tribunes

en

alle

bijbehorende

regelgeving,

bestemmingsplannen en bouwbegeleiding. “Maar een totaalconcept ontbrak op de Nederlandse markt”,
aldus Van Lammeren. “Voor tribunebouw kom je altijd bij Haitsma Beton terecht en zodoende ontstond
tijdens een projectoverleg met hen het idee van een nieuw tribuneconcept.”
Dat concept omvat de levering van standaard tribunes, het ontwerp, de vergunning, de montage én de
volledige

begeleiding

van

het

bouwproces

tot

en

met

de

ondersteuning

van

clubs

bij

geldinzamelingsacties.

Standaard maatwerk
Hoewel het om standaard tribunes gaat, is maatwerk zeker mogelijk. Van Lammeren: “Wij kijken voor het
ontwerp naar de gehele context. Daarom is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een tribune in de bestaande
bouw te integreren of een spelersdoorgang te creëren. Ook kan er in afwerking gevarieerd worden met
bijvoorbeeld plaatmateriaal van reclameborden.”
Die flexibiliteit komt al tot uitdrukking in de nieuwe tribune voor de club Neptunus-Schiebroek.
“Aanvankelijk wilde de club de nieuwe tribune tegenover de kantine situeren, iets wat veel clubs wensen.
Wij hebben echter voorgesteld de tribune juist in het bestaande clubgebouw te integreren, zodat
bezoekers sneller tussen kantine en tribune kunnen bewegen. Nieuwbouw en bestaande bouw lopen
esthetisch in elkaar over. Daardoor oogt het geheel groter en krijgt de club meer uitstraling.” Dit project is
een goed voorbeeld van de mogelijkheid om binnen Tribune-bouw ook kleedkamers of zelfs complete
clubaccommodaties te integreren, voor zowel bestaande complexen als nieuwbouw.

Meer informatie vindt u op www.tribune-bouw.nl.

Afb. 1: 3D-perspectief van de standaard tribune van Tribune-bouw.
Afb. 2: 3D-tekening van de nieuwe tribune voor sportclub Neptunus-Schiebroek (in aanbouw).

Voor de redactie
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Hendrik Herder, productmanager, tel. 06 513 522 47
of info@tribune-bouw.nl.
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