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De turnhal

Het pand waar Gymnastiekvereniging Pegasus 

voorheen trainde voldeed niet meer aan de eisen die 

de vereniging stelde. In Heerde is in 2014 daarom na 

opdracht van de gemeente Heerde een nieuwe 

turnhal gerealiseerd. De originele Burgemeester 

Faberhal werd uitgebreid met een turnhal. Ook 

werden andere ruimtes in het pand zoals de kantine, 

de entree en de natte ruimtes vernieuwd.

De nieuwe turnhal heeft een permanente opstelling 

van toestellen en beschikt over een landingskuil. 

Technieken

Om het gebouw te verduurzamen en te laten voldoen 

aan de huidige eisen zijn verschillende technieken 

gebruikt. De elektriciteit wordt opgewekt via PV cellen 

en de verwarming en warmtetap gaan via 

biomassatechniek. Hiernaast is er ook aan optimale 

isolatie gedaan, is er een gescheiden rioolstelsel en 

was de legionella-preventie een belangrijke kwestie.
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Situatietekening

Zuidgevel Entree

Zuid-oost gevel

DeStentor.nl:

HEERDE - Gymnastiekvereniging Pegasus in Heerde krijgt 

toch een driesterren turnhal. De Faberhal in het dorp 

wordt uitgebreid met een extra gymzaal, waarbij Pegasus 

een eigen deel met een permanente turnopstelling krijgt.

Van Laar:

De Faberhal in Heerde is in opdracht van de Gemeente 

Heerde uitgebreid met een turnhal en tevens zijn de 

natte ruimten, kantine en entree vernieuwd. Bovendien 

was dit hèt moment om ook een verduurzamingslag te 

maken. Kortom het sportcomplex voldoet weer aan de 

huidige eisen. Ook in de esthetiek is de modernisering 

zichtbaar. Het ontwerp dat door Ebbens architecten is 

verzorgd, geeft het gebouw ook een uitstraling die past 

bij deze tijd.

Er zijn verschillende technieken gebruikt om tot een 

duurzamer gebouw te komen. Zo wordt er gebruik 

gemaakt van zonne-energie, er is een 

biobrandstofinstallatie aangebracht, er wordt gebruik 

gemaakt van warmteterugwinning, optimale isolatie, 

laagtemperatuur verwarming en een gescheiden 

rioolstelsel. Ook legionella-preventie was een belangrijk 

item.

Ebbensarchitecten.nl:

De gemeentelijke sporthal van Heerde is uitgebreid met 

een turnhal. Verwarming en warmtetap gaan via 

biomassatechniek en elektriciteit gaat via PV cellen.

Architectenweb.nl:

De Burgemeester Faberhal, de sporthal van Heerde is in 

opdracht van de Gemeente Heerde gerenoveerd en 

uitgebreid met een turnhal, waardoor het sportcomplex 

weer voldoet aan de huidige eisen.

De verwarming en het warmtapwater gaat via een 

biobrandstofinstallatie en de elektriciteit via PV cellen.

In opdracht van de gemeente Heerde is de Faberhal 

uitgebreid met een turnhal. Ook zijn andere ruimtes als 

de kantine en de entree vernieuwd.

De turnhal

De gymnastiek vereniging Pegasus heeft een nieuwe 

turnhal tot haar beschikking gekregen. De hal heeft 

meerdere toestellen en een landingskuil.

Iets over welke toestellen er allemaal in staan? > 

landingskuil

Technieken

Om het gebouw te verduurzamen zijn verschillende 

technieken gebruikt. De elektriciteit wordt opgewekt 

via PV cellen en de verwarming en warmtetap gaan via 

biomassatechniek. Hiernaast is er ook aan optimale 

isolatie gedaan en is er een gescheiden rioolstelsel. 
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Kengetallen

Ontwerp en realisatie

- Projecttitel: Faberhal Heerde

- Opdrachtgever: Gemeente Heerde

- Adres: Postweg 37a

- Plaats: Heerde

- Projectarchitect: Michiel Kobussen

- Medewerkers: Klaas Kloeze

- Constructeur: Borreman constructie adviesbureau,

  Heerde

- Adviseur installaties: Aalberts Installatietechniek,

  Apeldoorn

- Directievoering: Ebbens architecten, Leusden

- Aannemer: Van Laar, Vaassen

- Installaties: Daanen, Heerde; Heva, Heerde

- Interieurarchitect: Ebbens architecten, Leusden
2

- Bruto oppervlakte: 2556m

- Totale bouwkosten: € 1.492.535,-

- Programma: De gemeentelijke sporthal van

  Heerde is uitgebreid met een turnhal. Verwarming

  en warmtetap gaan via biomassatechniek en 

  elektriciteit gaat via PV cellen.

- Voorlopig ontwerp: 09-11-2012

- Definitief ontwerp: 19-02-2013 

- Oplevering: 24-01-2014

- Ontwerpbureau: Ebbens architecten, Leusden

- Fotografie: Jan de Vries, Leusden
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