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Riant onderkomen voor 
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De gevels van het pand worden 
geheel in het zwart uitgevoerd met 
felroze accenten, zoals het logo en 
de markering van de entree.

sportschool Big Gym in 
Deventer 

SLB
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Het wordt een riant onderkomen. Op de 
begane grond van circa 1.200 m2 komen 
een fitnessruimte, een spinningruimte, 
ruimte voor groepslessen en kleed-
kamers. De even grote verdieping is 
geheel gereserveerd voor fitness-
apparatuur. In de sportschool zullen 
straks ongeveer 300 fitnessapparaten 
staan.

Samenwerking bevalt goed
Rob Gerritsjans is regiomanager Oost-
Nederland bij Janssen de Jong 
Projectontwikkeling. Hij belicht de start 
van het project. “Wij waren in hetzelfde 

Aan de Holterweg in Deventer komt een ‘leisure strip’, een zone met voorzieningen op het gebied van vrije tijd en 
ontspanning. Janssen de Jong Projectontwikkeling BV realiseert er als eerste leisureproject een nieuwe vestiging 
voor sportschool Big Gym, een landelijke keten van betaalbare sportscholen met inmiddels 18 vestigingen 
verspreid over het land. 

‘Een stijlvolle en opvallende combinatie met dat felroze in de 
huisstijl van Big Gym’

Big Gym • Deventer

Voor de fundering zijn boorpalen 
toegepast, die geheel trillingsvrij 
aangebracht konden worden.

gebied al bezig met de ontwikkeling van 
een groot speel- en vermaakcomplex, 
toen Big Gym bij ons aanklopte om ook 
voor hen de mogelijkheden te 
onderzoeken.” In BTB Real Estate werd 
een belegger gevonden die het pand in 
eigendom wilde nemen om het 
vervolgens langdurig te verhuren aan Big 
Gym. Vervolgens werd door Pr8 
architecten uit Almelo een schets-
ontwerp gemaakt en contact gezocht 
met Remco Ruimtebouw, ook onderdeel 
van de Janssen de Jong Groep, om het 
project verder uit te werken en te realise-
ren. “We hebben al vaker projecten op 

deze manier gerealiseerd en dat bevalt 
heel goed. Remco Ruimtebouw kon al in 
een heel vroeg stadium hun 
expertise inbrengen. Bovendien werken 
ze in modules, waardoor je snel weet 
waar je aan toe bent, zowel bouw-
technisch als prijstechnisch.”

Een nieuwe sportschool in corona-tijd
Een nieuwe sportschool bouwen in deze 
door het corona-virus beheerste tijd is 
niet evident. Met name sportschool-
houders werden extreem hard 
getroffen door de maatregelen van de 
overheid. Wie nu ‘sportschool’ zegt, 
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Op het buitenterrein worden tevens 
infiltratiekanalen aangebracht voor 
de afvoer van hemelwater.

In de sportschool zullen straks 
ongeveer 300 fitnessapparaten 
staan.
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Opdrachtgever
BTB Real Estate BV, Dinxperlo

Ontwikkelaar
Janssen de Jong Projectontwikkeling 
BV, Hengelo

Architect
Pr8 Architecten, Almelo
 
Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

E-installateur
Visser Elektrotecniek, Beverwijk

W-installateur
KBH Airconditionering & 
Installatietechniek BV, Hillegom

Staalconstructie
Van den Hul Staalbouw, Apeldoorn

Afbouw
A.A.P. Afbouw, Gorinchem

Leverancier vliesgevels
Wijnveen Aluminiumbouw BV, 
Wageningen

Bouwprogramma
Nieuwbouw sportschool met 
kleedruimtes, ruimtes voor 
groepslessen en 300 fitnessapparaten

Bouwperiode
April 2020 – oktober 2020

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 2.500 m2  

denkt natuurlijk direct aan binnen-
klimaat en luchtverversing. “Big Gym 
heeft daar zelf vaste partners voor, maar 
neem van mij aan dat dit goed geregeld 
wordt”, zegt Cees Boons, Business Unit 
Manager bij Remco Ruimtebouw. “Net als 
overigens de duurzaamheid en 
energiezuinigheid van het gebouw. 
Wij bouwen het complete casco, dat 
we wind- en waterdicht opleveren. 
De installaties vallen niet binnen ons 
takenpakket.” Remco Ruimtebouw is wel 
verantwoordelijk voor het buitenterrein. 
Hier worden infiltratiekanalen 
aangebracht voor de afvoer van 
hemelwater. “Een duurzame oplossing 
die ervoor zorgt dat het regenwater 

vertraagd afgevoerd wordt naar de 
grond.”

Opvallende huisstijl
Om eventuele klachten van omwonen-
den voor te zijn besloot Remco 
Ruimtebouw voor de fundering 
boorpalen toe te passen, die geheel 
trillingsvrij aangebracht konden worden. 
Op die fundering en de in het werk 
gestorte begane grondvloer bouwt 
Remco Ruimtebouw een staalconstructie 
met een verdiepingsvloer van kanaal-
platen met druklaag en een goed 
geïsoleerd stalen dak met kunststof 
dakbedekking. Remco Ruimtebouw 
berekende de staalconstructie zelf maar 

heeft de productie ervan uitbesteed aan 
Van den Hul Staalbouw uit Apeldoorn. 
De gevels bestaan uit geïsoleerde 
binnendozen met horizontale beplating. 
Gebouwhoge aluminium vliesgevels en 
diverse ramen zorgen voor voldoende 
daglichttoetreding. De gevels van het 
pand worden geheel in het zwart 
uitgevoerd met felroze accenten, zoals 
het logo en de markering van de entree. 
“Een stijlvolle en opvallende combinatie 
met dat felroze in de huisstijl van Big 
Gym”, zegt Boons. Naar verwachting 
wordt de sportschool in oktober van dit 
jaar opgeleverd.

Duurzaam en energiezuinig
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