
MFC de Menterne • Muntendam

Opdrachtgever
Gemeente Menterwolde

Architecten
Van Manen en Zwart Architecten, 
Drachten

Adviseurs
Ingenieursbureau Jansen Wesselink b.v., 
Drachten
EWZ-adviseurs, Heerenveen

Hoofdaannemer
Bouwmij Hendriks, Assen

Installaties
Interfit, Winschoten
D&W Installaties, Uden

Staalbouw
Tasche Staalbouw, Albergen

Sportvloer
Pulastic Sportvloeren, Deventer

Bouwprogramma
MFC De Menterne, Muntendam

Bouwperiode
September 2017-augustus 2018

Bruto-vloeroppervlakte
1640 m2

Tekst: Bert Platell

Bouwmij Hendriks nam de uitdaging 
aan De Menterne weer helemaal te laten 
voldoen aan de eisen en wensen van de 
eigenaar van MFC De Menterne, de Gro-
ningse gemeente Menterwolde, dat per 
1 januari 2018 is opgegaan in de nieuwe 
gemeente Midden-Groningen. Dat is he-
lemaal gelukt! Afgelopen augustus kon 
de sportaccommodatie worden opgele-
verd. Een maand later vond de officiële 
opening plaats.

Projectcoördinator Eddy Tuin van Bouw-
mij Hendriks blikt tevreden terug op het 
project. “Het was intensief maar mooi. 
We hebben wat tegenslagen gehad, maar 
die verloren tijd weer netjes kunnen 
inlopen.” Bouwmij Hendriks uit Assen, 
een familiebedrijf met circa 45 vaste me-
dewerkers wil niet alleen leveren, maar 
vooral ook zijn opdrachtgevers helpen 
oplossingen te vinden voor wensen 
en problemen. Tuin: “We denken altijd 
actief mee hoe zaken het best aangepakt 
kunnen worden. Wat dat betreft is de 
verbouwing van De Menterne een mooi 
voorbeeld. Aanvankelijk was bijvoor-
beeld bedacht om op het dak vier lucht-
behandelingskasten te plaatsen. Wij ad-
viseerden echter een ‘loze ruimte’ op de 
plaats van het voormalige trappenhuis 

MFC De Menterne
is weer helemaal bij de tijd
De sportaccommodatie van multifunctioneel centrum De Menterne 
in Muntendam (Gr.) was hard toe aan vernieuwing en uitbreiding. 
De gemeente Menterhorn had twee sporthallen die beide niet meer 
volstonden. Besloten werd om een ervan, Ruitershorn te sluiten en alle 
sport te concentreren in De Menterne. Daar was ook verbetering nodig 
van de akoestiek en – last but not least – de energiehuishouding. En 
ook de uitstraling aan de buitenkant was gedateerd. 

te benutten voor een groot deel van de 
installaties. Dat is ook gebeurd. Op onze 
beurt schakelen wij weer experts in voor 
specialistische oplossingen waardoor 
onze opdrachtgever op alle gebieden 
maatwerk en kwaliteit krijgt. De Pulastic 
Soundwall om de akoestiek te verbete-
ren, is daar een mooi voorbeeld van.”

De bouwkundige schil van het 
centrum voldoet met onder andere 
zonwerende en triple beglazing 
weer aan de huidige maatstaven.

De sportaccommodatie van MFC De Menterne 
voldoet na een ingrijpende verbouwing weer 
helemaal aan de eisen en wensen van deze tijd.
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http://www.midden-groningen.nl/
http://www.vmez.nl/
http://www.jansenwesselink.nl/
http://www.ewz.nl/
http://www.bouwmijhendriks.nl/
http://www.interfit.nu/
https://www.dwpt.nl/
http://www.taschestaalbouw.nl/
http://www.pulastic.nl
https://www.bouwmijhendriks.nl/
http://www.midden-groningen.nl/


Sika bewijst het. Design en duurzaam gaan hand in hand. Ons vloerenteam, bestaande uit 100 medewerkers 

en interne en externe applicateurs, ontwerpt en ontwikkelt samen met onze opdrachtgevers duurzame 

oplossingen voor scholen en sportfaciliteiten. Met een unieke collectie van naadloze en slijtvaste, decoratieve 

vloeren en in- en outdoor Pulastic® sportvloeren, verrassen wij iedere opdrachtgever en gebruiker. Design, 

strak, eenheid, duurzaamheid en samenspel van kleuren zijn de kernwoorden van uw nieuw ingerichte 

accommodatie.

Design en duurzaam
Unieke  collectie Sika -Pulastic® vloeren                          

Sika Utrecht           
info@nl.sika.com       
www.sika.nl           
030 - 241 01 20

Sika Deventer
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com
0570 - 620 744

Sika Nederland 
realiseerde 
topvloeren 
op maat voor 
MFC De Menterne
Sika is een wereldwijde reus op het gebied van bouw-

chemische oplossingen. Een van hun target markets is 

flooring. Denk daarbij aan alle mogelijke soorten vloeren in 

gebouwen, schepen en ook sportaccommodaties. In Neder-

land heeft Sika twee vestigingen: in Utrecht en in Deventer.

 

Voor de nieuwe sportaccommodatie in MFC De Menterne in 

Muntendam heeft Sika nieuwe sportvloeren geproduceerd en 

aangelegd. Target Market Manager Wiljan Mossing Holsteijn 

licht toe: “Eerst zijn de de oude vloeren verwijderd, vervol-

gens werden nieuwe ondervloeren aangebracht. Dat ge-

beurde door een externe partij. Hierna legden wij de Pulastic 

vloeren.” De materialen zijn allemaal geproduceerd in Sika’s 

eigen fabriek in Deventer. Sika heeft tevens de akoestiek in 

de sportzalen verbeterd door het ontwerpen en plaatsen van 

een zogenoemde soundwall. De Pulastic Soundwall is speciaal 

voor De Menterne fraai bedrukt.

Sika Nederland heeft bijzonder veel ervaring met het produ-

ceren en aanbrengen van sportvloeren, voor zowel binnen 

als buiten. Mossing Holsteijn: “In ruim vijftig jaar hebben we 

meer dan 25 miljoen vierkante meter sportvloer gerealiseerd.” 

Het bedrijf heeft dus heel veel ervaring en productiecapaciteit 

en combineert dat met specialistische kennis. “Onze opdracht-

gevers zijn divers, maar het zijn vooral veel gemeenten, sport-

verenigingen en scholen.” Wie meer informatie wil over de 

producten en diensten van Sika mag Mossing  Holsteijn altijd 

mailen of bellen: 06-21826754 of   mossing.wiljan@nl.sika.com.

Enorme verduurzaming
Tuin: “Er is een enorme energetische 
slag geslagen. De bouwkundige schil 
voldoet met onder andere zonwerende 
en triple beglazing weer aan de huidige 
maatstaven. Ook installatietechnisch 
zijn toepassingen als warmtepompen 
en PV-panelen benut.” Veelzeggend over 
de klimaatbestendigheid van de nieuwe 
zalen is dat het er afgelopen zomer, ook 
tijdens de warmste dagen, aangenaam 
van temperatuur was. Dit terwijl daar 
geen koelinstallaties zijn aangebracht.
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Er is flink veel aandacht geweest voor de 
klimaatbestendigheid van het complex. 
Door de zonwerende en triple beglazing 
was de temperatuur binnen ook tijdens de 
afgelopen zomer aangenaam.

De akoestiek in de sportzalen is nu 
een stuk beter dankzij de Pulastic 
Soundwall die speciaal voor De 
Menterne fraai bedrukt is.
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https://nld.sika.com/
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