GOOD PRACTICE

INNOVATIE EN TALENTONTWIKKELING
IN (TOP)SPORT
SportQube Nijmegen is een ultramoderne
topsportaccommodatie die talenten uit
verschillende sporten bij elkaar brengt
samen met professionals. Met als doel om
verder te komen in de sport en beter te
worden in het ontwikkelen van talent.
De topsportaccommodatie krijgt een
opvallend open structuur. Door overal zicht
op elkaar en de verschillende sporten te
hebben, ontstaan nieuwe connecties en
nieuwe innovatieve ideeën.

SportQube*
NAAM ACCOMMODATIE: TALENT CENTRAAL NIJMEGEN OF SPORTQUBE*

Soort accommodatie

Sportaccommodatie

Plaats (gemeente)

Nijmegen

Aantal inwoners plaats

ca. 175.000

PROJECT

Beschrijving project:

Sportaccommodatie & platform voor
talentontwikkeling en sportinnovatie

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Architect

LIAG

Bouwonderneming

Mertens

Start bouw

7 april 2017 is de gunningsovereenkomst getekend

Opleveringsdatum

Het sportcentrum wordt uiterlijk 1 augustus 2018
opgeleverd

BEDRIJFSNAAM: HEVO

Contactpersoon

Arno Aarts

Adres

Statenlaan 8

Postcode

5223 LA

Plaats

‘s-Hertogenbosch

Telefoon

073 640 94 09

E-mail

arno.aarts@hevo.nl

Internet

www.hevo.nl | www.rpmbyhevo.nl

* toekomstige naam

HEVO begeleidde de gemeente Nijmegen
en verenigingen in het vinden van de juiste
marktpartij, door het definiëren van de
vraagspecificatie en advisering over de
aanbesteding. Het bijzondere aan dit project
is dat het, behalve een trainingslocatie,
ook een platform voor talentontwikkeling
en (top)sportinnovatie is. Daartoe is er een
samenwerkingsverband met een groot aantal
partners dat onder meer gaat bijdragen
met kennis, onderzoek- en testfaciliteiten,
medische zorg en maatschappelijke
begeleiding van topsporters.
HEVO adviseerde de gemeente met het
opstellen van de overeenkomst UAV-GC en
ook met betrekking tot de gunningsleidraad
voor de aanbesteding. De voorkeur van de
gemeente gaat uit naar de contractvorm
Design, Build & Maintain. Dit omdat er een
stevige ambitie ligt om een energieneutraal
gebouw te realiseren en er wordt
geredeneerd vanuit de visie van Total Cost of
Ownership (TCO).
Na de opdracht voor de definitiefase
(Programma van Eisen en overige
aanbestedingsstukken) is HEVO door de
gemeente Nijmegen gecontracteerd voor
de toetscoördinatie en het toetsen van
bouwkundige en installatietechnische eisen.
SportQube bestaat straks uit een
breedtesportzaal, een freerunningzaal,
een springzaal, kidsgym, een dojo en
twee turnzalen. Daarnaast is er ruimte
voor medische begeleiding, onderwijs en
onderzoek in samenwerking met CWZ,
Fysiotherapie Bottendaal, HAN en Seneca.

