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De verlenging van de derde skibaan van

SnowWorld

SnowWorld is eveneens door ASK Romein
gerealiseerd. Het betreft een turn-key opdracht

ARCHITECT

waarbij we de oorspronkelijke constructie

Algra & Marechal Architecten

verlengd hebben met circa 100 meter, naar een
totale baanlengte van 300 meter en een hoogte

PROJECTOMSCHRIJVING

van circa 75 meter. Bovenaan de piste ligt een

De eerste fase van skipiste 3 van SnowWorld in

panoramaplatform met een inpandige sky-bar,

Zoetermeer is door ASK Romein gerealiseerd op

bereikbaar vanaf de piste. Het panoramaplatform

een voormalige puinstortplaats. Hierbij is een

biedt een prachtig uitzicht over het Groene

deel van de piste op de helling van de stortplaats

Hart, en is ook bereikbaar via de 55 meter hoge

gebouwd en het restaurant aan de voet van de

trappentoren van het Buytenpark.

helling. Door de voorziene grondzettingen op de
helling werd een ontwerp gemaakt waarin een

Gezien de enorme hoogte en de onstabiele

vijzelconstructie is opgenomen: elke kolom van de

ondergrond is er bij de uitbreiding gekozen voor een

skipiste kan afzonderlijk in hoogte versteld worden,

zeer geavanceerd monitoringsysteem. Alle zettingen

met een maximale vijzelhoogte van 60 centimeter.

kunnen worden waargenomen en op afstand kan

De gehele constructie is gedurende vijf jaar na de

worden bepaald of correcties al dan niet nodig

bouw handmatig gemonitord met een lasergestuurd

zijn. Op die manier kan de veiligheid van éénieder

programma waarbij met enige regelmaat de

gewaarborgd blijven.

kolommen moesten worden gevijzeld.
De verlenging zorgt er niet alleen voor dat
De oorspronkelijke skibaan heeft een totale

SnowWorld sindsdien de langste indoorpiste op een

oppervlakte van 7.500 vierkante meter (210 meter

bijzondere constructie heeft, maar eveneens dat zij

lang – 35 meter breed). Het restaurant en bijhorende

de steilste indoor skibaan van Europa hebben met

kantoren zijn 2.000 vierkante meter groot.

een helling van méér dan 14 graden.

