
Tennishal • Nederhorst den Berg

Opdrachtgever
Tennisvereniging Nederhorst, 
 Nederhorst den Berg

Architect
DENOLDERVLEUGELS Architects & As-
sociates, Eindhoven

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

E- en W-installaties
Top Installatiegroep, Hoogeveen

Sportvloeren
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Aluminium kozijnen
Boertjes Aluminium en Kunststof BV, 
Hattem

Grondwerk en riolering
DEEKO BV, Harmelen

Fundering
Driessen Bouw Asten BV, Asten

Bouwprogramma
Tennishal met 2 tennisbanen en 
 aangebouwd clubhuis

Bouwperiode
april 2018 – december 2018

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 1.900 m2

Tekst: Ton van de Laar

In het weekend van 25 en 26 mei is de nieuwe accommodatie van Tennisvereniging 
Nederhorst uit Nederhorst den Berg feestelijk in gebruik genomen. Naast vijf buitenbanen, 
een minibaan, een oefenkooi en een groot zonneterras bestaat het complex uit een 
tennishal met twee Australian Hardcourtbanen en een aan deze hal vastgebouwd clubhuis. 
Remco Ruimtebouw was hoofdaannemer van het project, het ontwerp kwam van het 
Eindhovense architectenbureau DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates.

Fraai nieuw onderkomen 
voor Tennisvereniging 

Nederhorst

De binnenbanen, van 
hetzelfde type als waar 
de Australian Open op 
gespeeld wordt, en de 
inrichting van de hal 
voldoen aan de eisen van 
de KNLTB voor categorie B, 
recreatief tennis.

De tennishal is 
gebouwd volgens ons 
eigen unieke Remco 
staalbouw systeem, 
met onder meer 
lichte spanten, die 
ruim 36 meter vrij 
overspannen.
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http://www.denoldervleugels.nl/
http://www.denoldervleugels.nl/
http://www.remco.nl/
http://www.pvvt.nl/
http://www.topinstallatiegroep.nl/
http://www.hiber.nl/
http://www.boertjes.com/
http://www.deeko.nl/
http://www.driessenbouw.nl/
http://www.remco.nl/
http://www.denoldervleugels.nl/


   Uw partner voor bedrijfsmatig vastgoed

ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW
Uw bedrijfspand in  

goede staat houden?
Uw gevel, het dak of  

het buitenterrein  
renoveren? 

Uw bedrijfsruimte optimaal 
laten aansluiten op  

uw wensen?

WIE ZIJN WIJ?
ServicebouwPlus adviseert en ondersteunt  
opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed.  
 
Hoe? Door u een totaaloplossing te bieden voor 
onderhoud, renovatie en verbouwingen. Hierbij 
hebben wij één doel voor ogen: ervoor zorgen dat 
uw bedrijfspand optimaal aansluit op uw wensen!

CONTACT
T:  088 205 34 50
E:  info@servicebouwplus.jajo.com
I :  www.servicebouwplus.nl

ServicebouwPlus
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk  
Bedrijvenpark Het Hoog - nr. 5311

Groepsonderneming van Janssen de Jong

Intensief traject in een prettige sfeer
Al in 2015 werd voor het eerst overleg 
gevoerd over een nieuw onderkomen 
voor de club. De gemeente Wijdemeren, 
waartoe Nederhorst den Berg behoort, 
had woningbouwplannen voor het gebied 
van de toenmalige accommodatie. Amper 
tweehonderd meter verder werd een ver-
vangende plek gevonden op het land van 
een boerderij, die op zijn beurt ook weer 
tweehonderd meter verplaatst werd. Toen 
in april 2018 het voorbereidende werk 
gedaan was en gestart werd met de bouw 
van de tennishal was er dus al het nodige 
overleg gevoerd. “Het traject was inten-
sief, maar verliep in een bijzonder pret-
tige sfeer”, vertelt Cees Boons, business 
unit manager bij Remco Ruimtebouw. 
“Het contact met de gemeente en met 
het waterschap was prima.”

Optimaal materiaalgebruik
Toen alles eenmaal in kannen en krui-
ken was verliep de bouw probleemloos. 
Boons: “De tennishal is gebouwd volgens 
ons eigen unieke Remco staalbouw 
systeem, met onder meer lichte spanten, 
die ruim 36 meter vrij overspannen. We 
stellen die spanten zelf samen. Ze zijn 
het zwaarst, daar waar de momenten-
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last het grootste is. Zo maak je optimaal 
gebruik van het materiaal. Daar waar je 
het meeste gewicht nodig hebt, daar heb 
je ook het meeste gewicht.” Het aangren-
zende clubhuis is een traditionele staal-
constructie met een warm dak. Remco 
liet de staalconstructie in eigen beheer 
projectspecifiek produceren, waarna die 
volledig gereed voor montage naar de 
bouwplaats werd vervoerd.

Grote glaspartijen
Markant aan het clubhuis zijn de grote 
glaspartijen, die vanuit de kantine een 
goed zicht op alle tennisbanen bieden. 

De binnenbanen, van hetzelfde type als 
waar de Australian Open op gespeeld 
wordt, en de inrichting van de hal vol-
doen aan de eisen van de KNLTB voor 
categorie B, recreatief tennis. Binnen 
de mogelijkheden van het budget is zo 
duurzaam en energiezuinig mogelijk ge-
bouwd. “Het complex is goed geïsoleerd 
en heeft een zuinige installatie”, zegt 
Boons. “Bovendien zijn de daken bere-
kend op het plaatsen van zonnepanelen, 
waarvoor de tennisvereniging al subsidie 
heeft aangevraagd. Het eindresultaat is 
iets waar we met alle partijen echt trots 
op mogen zijn.”

De nieuwe accommodatie van Tennisvereniging 
Nederhorst bestaat uit een clubhuis, vijf buitenbanen, 
een minibaan, een oefenkooi, een groot zonneterras en 
een tennishal met twee hardcourtbanen.

Markant aan het 
clubhuis zijn de 

grote glaspartijen, 
die vanuit de kantine 
een goed zicht op alle 

tennisbanen bieden.
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