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Vernieuwbouw Thialf Heerenveen

IJs- én Isolatiepaleis met de 
helft minder energieverbruik
Thialf was tot de opening van het nieuwe 

schaatsseizoen een lekke doos die verwarmd en 

gekoeld moest worden met een installatie die niet 

meer aan de huidige eisen voldeed. Torenhoge 

energiekosten waren het gevolg. Een totale 

vernieuwbouw van gebouw en installatie maakte 

de ijstempel net voor de wereldkampioenschappen 

op 9 december klaar voor de toekomst met 

de helft minder energiegebruik. Met dank aan 

kampioenswaardige isolatie.

D
e schaatsers en bezoekers die voor het eerst het 

modernste schaatscentrum van de wereld betreden 

tijdens de wereldkampioenschappen op 9 december 

jl. kijken hun ogen uit. Een zilveren plafond, blauwe tribunes 

en spierwit ijs. Schaatster Claudia Pechstein voelt zich 

meteen thuis want, zo zegt ze in de pers, want blauw 

is haar lievelingskleur. Coach Peter Mueller noemt het 

eindresultaat fantastisch. “Het lijkt door al dat licht op het 

ijs wel alsof je buiten schaatst!” En inderdaad het nieuwe 

Thialf mag er zijn. Het is zes meter verbreed. Op de eerste 

verdieping is achter een wand van isolatieglas een omloop 

gecreëerd waar iedereen naar zijn zitplaats kan lopen. Op 

de tweede verdieping, naar de baan ook met glas gesloten, 

zijn kantoren, trianingsruimtes en vergaderfaciliteiten 

aangebracht. Ook het dak is vernieuwd en volgezet met 

5.000 zonnepanelen. De lekke doos die Thialf eens was, is 

zo gesloten als een thermofles. De hal baadt bovendien in 

een zee van ledlicht van maar liefst 1.600 lux. Maar dat zijn 

Drie luchtkanalen in het plafond en in de installatiegoot rond de baan verdelen de hal in klimaatzones. Bezoekerswarmte en -vocht wordt van 

het ijs gehouden.  FOTO’S: GERARD VAN BEEK FOTOGRAFIE



de zaken die je ziet. Voor de bezoekers onzichtbaar, maar 

zeker zo cruciaal na de twee jaar durende vernieuwbouw, 

is de toepassing van de modernste  klimaat- en 

isolatietechnologie. 

Vernieuwing

Een ijshal is een gevecht tussen koude en warmte. De 

ijsvloer moet koud blijven, maar het publiek daarentegen 

wil het liever wat warmer hebben. In het oude Thialf was 

dat opgelost door grote koelinstallaties op het dak te 

plaatsen, en de warmte daarvan weg te blazen, terwijl 

ondertussen ruim twintig c.v.-ketels in de kelder het slecht 

geïsoleerde gebouw van warmte voorzagen. Zaten de 

tribunes tijdens wedstrijden vol, dan was het nog een hele 

kunst om de lichaamswarmte van de bezoekers kwijt te 

raken. Het gebouw was verouderd, of zoals Sven Kramer het 

formuleerde: “Ze mochten het van mij wel platbranden, die 

oude hut.” Toen nieuwbouwplannen te begrotelijk bleken, 

werd besloten het oude pand drastisch te vernieuwen. 

Warmtebouw Utrecht ontwikkelde en bouwde in zijn RVS-

prefabwerkplaats in Nieuwegein een installatie die van 

tweeën één maakte. Terwijl hoofdaannemer Heddes de 

bouwkundige werkzaamheden verzorgde, concentreerde 

Warmtebouw zich op de complete installatie voor en 

in de nieuwe ijsvloer. Dit omvat de vriesinstallatie, de 

waterbehandeling, de luchtbehandeling en de overdracht 

van de warmte en koude. Dat, samen met een warmtepomp 

en bodemenergie vormen het kloppend hart van een 
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Sonorex Reflection Silver plafondpanelen van Insulation Solutions 

reflecteert de koude boven de baan. De zwarte panelen aan de 

zijkant zijn geluidwerend en ingezet voor de schaduwwerking.

De indrukwekkende pompen staan strak in de Aeroflex. 



duurzaam en gasloos Thialf. De koude wordt in de centrale 

technische ruimte geproduceerd met een koudemiddel dat 

op een constante temperatuur van -18 graden Celsius wordt 

gehouden. In de centrale pompkamer wordt de koude via een 

transportleiding onder de grond naar zes verdelers gebracht 

die het vervolgens onder de ijsvloer brengen. Door de 

vernieuwde indeling in de baansegmenten kan de ijsmeester 

voor elk deel van de baan de optimale ijskwaliteit verzorgen. 

Rechte stukken, binnen- en buiten- bochten, ingaande en 

uitgaande bochten, shorttrack en de krabbelbaan en de 

oude ijshockeyhal, alles is apart en optimaal regelbaar, 

zodat niet meer energie hoeft te worden verbruikt dan strikt 

noodzakelijk. Met de zes verdelers heeft elke baangedeelte 

als het ware zijn eigen koelsysteem. De onderliggende 

laag van het ijs bestaat uit een pakket van gewapend beton 

waarin de koelslangen zijn opgenomen, folie, isolatie, een 

zandcementvloer van twee centimeter, een kanaalplaatvloer. 

Het geheel rust op de constructievloer. 

Klimaatzones

De luchthuishouding is aangepakt met nieuwe 

luchtbehandelingskasten en luchttoevoer vanuit de 

installatiegoot om de ijsbaanvloer om de warmte en vocht 

van het publiek van het ijs te houden en uit het plafond. 

Aan het plafond hangen twee luchtkanalen: de buitenste 

staat gericht op de tribunes met hetzelfde doel als die in de 

installatiegoot en de binnenste blaast droge lucht op het 

ijs. Het acht meter hoge plafond hangt bewust bol, met een 

verschil van kant tot kant van circa 20 tot 25 cm. Dat is om 

de opgewarmde lucht van de tribunes aan de zijkant optimaal 

af te kunnen zuigen. De luchtvochtigheid en de temperatuur 

kunnen zo tot op de tiende graad nauwkeurig worden geregeld 

in drie klimaatzones. Bijkomend voordeel voor de schaatsers 

is dat ze nu op de baan geen tegenwind meer ervaren en er 

minder en kortere dweilpauzes nodig zijn.

Isolatie

Zoals gezegd, de technische ruimte is totaal vernieuwd 

met nieuwe koel¬machines die met de door Warmtebouw 

ontwikkelde regeltechniek optimaal en energiezuinig 

functioneren door niet alleen de ijsbaan te koelen koelen, 

maar tegelijkertijd voor de nodige warmte zorgen. Dat 

gaat vanzelfsprekend niet zonder procesgerichte isolatie. 

Het isolatiewerk is volgens bestek verricht door de 

partnerbedrijven Iso Noord (leidingwerk) en De Bruin Isolatie 

(luchtkanalen), beide uit De Westereen (Zwaagwesteinde). 

De inpandige luchtkanalen zijn thermisch geïsoleerd met 

25 mm steenwol dekens en glasvezelversterkte alufolie. 

Er wordt buitenlucht van buiten aangetrokken, behandeld 

en droog de hal ingeblazen. Armaflex 13 AF is tegen de 

condensatie ingezet van de kanalen die van en naar de 

luchtbehandelingskasten leiden. De dakkanalen zijn geïsoleerd 

met 50 mm steenwolschalen en stucco alu beplating. Het 

werk  aan de luchtkanalen omvatte totaal circa 8.000 m² 

thermische isolatie en ook nog een circa 500 m² dakkanalen. 

Voor het leidingencircuit gekoeld water is Aerosol toegepast 

25 mm toegepast, net als voor alle waterappendages, 

vriesleidingen en pompen. De afsluiters zijn allemaal 

geïsoleerd en voor het doorcondenseren uitgerust met een 

manchet van vijf centimeter. De hendels zijn niet behandeld, 

vooral op verzoek van de opdrachtgever, die dat wellicht te 

lastig vond. Als gevolg van die keuze is er op die plekken 

wel ijsvorming door condensatie te constateren. De cv- en 

BKA-leidingen zijn respectievelijk met 25 en 30 mm Rockwool 

schaaldelen ingepakt. De isolatie maakt integraal onderdeel 

uit van de functionaliteit en processturing van de installaties.

Plafond

Isolatie speelt in de hal zelf overigens ook nog een 

belangrijke rol. In opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling 

heeft Insulation Solutions het 16.000 m² grootte 

systeemplafond afgewerkt met circa 1.400 panelen Sonorex 

Reflection Silver. Deze 22 mm dikke steenwol platen zijn 

afgewerkt met een gelamineerde alu-folie die een optimale 

reflectie tot stand brengt tussen ijsvloer en acht meter hoger 

gelegen plafond. Ze hebben brandklasse Bs1D0. Zo blijft 

de hal beter op temperatuur. Aan de buitenring boven de 

tribunes is voor de schaduwwerking een zwart akoestisch 

plafond geplaatst: de Eurocoustic plaat van Insulation 

Solutions. Aan de trussen hangen geluidsisolatie, ledlampen 

en andere voorzieningen die vroeger aan het plafond hingen 

en naar beneden straalden.
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De technische ruimte, een knap werkje wol en elastomeer. 



Brandwerendheid

Om het gebouw te verbreden is in de nieuwbouw een stalen 

kolomligger constructie geplaatst op een nieuwe fundering. 

Het dak wordt ondersteund door een vakwerkconstructie en 

krijgt een koppeling met de bestaande stalen constructie in 

de oude hal. De onzichtbare constructiedelen zijn voor de 

brandwerendheid bekleed met Rockwool Conlit Steelprotect 

Board van 25 mm om de gevraagde brandwerendheid van 

de constructie te garanderen. Omdat de steenwolplaat 

temperaturen verdraagt tot boven de 1.000 °C is het ideaal 

voor het brandwerend beschermen van staalconstructies die 

onder invloed van hoge temperaturen in minder dan 10 tot 

15 minuten ernstig kunnen verzwakken. Conlit Steelprotect 

Board levert uitstekende prestaties in een range van 30 t/m 

180 minuten. Projectleider Leon Telleman van Heddes Bouw 

& Ontwikkeling: “Bovendien geeft spuitwerk een hoop troep. 

Daar heb je met Conlit Steelprotect Board absoluut geen last 

van.” De platen zijn met laspennen vastgezet al is verlijming 

ook mogelijk. Overigens – om alle misverstanden weg te 

nemen – de platen zijn niet óp de staalconstructie verlijmd; 

ze zijn onderling met elkaar verbonden. Bij betonconstructies 

worden M6 schroeven met een rozet (ø 32 mm) ingezet. 

Pasmaken kan overigens gewoon met het stanleymes. 

Het bezoekend publiek ziet overigens noch iets van de 

technische installaties, noch van de uit het zicht gewerkte 

stalen constructie. Voor hen geldt slechts de schaatsbeleving 

en die is met de helft minder energie, in ieder geval twee keer 

zo groot. Het uiteindelijk streven van Thialf is om in 2020 

energietechnisch volledig zelfvoorzienend te zijn. 

Het isolatiehart bloedt. De afsluiters zijn allemaal geïsoleerd en voor het doorcondenseren uitgerust met een extra manchet van vijf 

centimeter. De hendels zijn niet behandeld, vooral op verzoek van de opdrachtgever, die dat wellicht te lastig vond. Als gevolg van die 

keuze is er op die plekken wel ijsvorming door condensatie te constateren.

De stalen constructie is brandwerend bekleed met Rockwool 

Conlit Steelprotect Board van 25 mm. 
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