NIeuwbouw
van een sporthal
te dendermonde.
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REALISATIE

kleine zaal voor gevechtsporten en dans. Van de
balsportzaal wordt verwacht dat ze gemakkelijk
omgevormd kan worden tot een evenementenzaal. De heraanleg van de buitenruimte maakt
ook deel uit van deze opdracht.
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De nieuwe multifunctionele sporthal moet faciliteiten bieden voor verschillende sporten. Naast
een onthaal, vergaderruimten, secretariaat en
sanitair omvat het bouwprogramma een balsportzaal met twee of drie velden, een turnzaal en een
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De site bevindt zich in het recreatiegebied aan de zuidwestelijke
zijde van Sint-Gillis, en zal blijvend de overgang vormen tussen
het stedelijk gebied en het landschap. Met één enkele landschappelijke ingreep wordt het volledige terrein gestructureerd.
Een ‘sportlaan’ verbindt in een vloeiende beweging de verschillende activiteiten met elkaar. Deze vinden elk hun onderkomen
in een landschappelijke ‘kamer’.
De nieuwe sporthal maakt deel uit van de laan en is op die
manier mee bindend element en structurerend voor de site. De
laan zorgt voor een optimale bereikbaarheid die verder gaat dan
een functionele verbinding. Een multifunctioneel profiel, een
landschappelijke invulling en een recreatief doeleinde (de Finse
looppiste wordt er in geïntegreerd) geven aan deze groene
ruggengraat een kwalitatieve en ruimtelijke meerwaarde. De
aanwezige insteken voor fiets- en voetgangersverkeer worden
doorgetrokken tot aan de laan. De slingerbeweging genereert
boeiende perspectieven en verhindert hoge snelheden. Parkeren wordt voorzien aan één zijde over de volledige lengte.
De sporthal krijgt vorm vanuit het programma van eisen en

vanuit de oriëntatie en omgeving. De zuidoostelijke zijde wordt
tegen opwarming gebufferd door een kunstmatige heuvel die
tezelfdertijd als tribune dienst doet voor de voetbalvelden. De
zuidwestelijke zijde is voorzien van een luifel en biedt toegang
aan centraal gelegen externe kleedkamers. De noordoostelijke
zijde wordt uitgewerkt als klimmuur. De noordwestelijke zijde
vormt een gevelwand langsheen de sportlaan.
Een centrale rondgang structureert de planopbouw. Er rond
zijn op het gelijkvloers de zalen en de administratieve ruimte
voorzien. Erbinnen bevinden zich de kleedruimtes, het sanitair,
en een patio, op die manier allen voor de drie zalen bereikbaar.
Op de verdieping bevindt de cafetaria zich in de middenzone
en heeft daardoor rechtstreeks contact met de verschillende
zalen en de buitenlucht via de patio. Een conciërgewoning
met private buitenruimte bevindt zich op de tweede verdieping.
Tegenover de hoofdingang van de sporthal tenslotte, situeert
zich een volume met twee magazijnen. De achterwand vormt
een skate-ramp voor het achterliggend skatepark.
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