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visie
Het industriële verleden van zowel de stad Oudenaarde als van de volledig 
door woonbebouwing omsloten brownfield locatie vormden het uitgangspunt 
van het voorliggende ontwerp voor de sporthallen. Hierbij is bijzondere aan-
dacht uitgegaan naar inpassing in de complexe situatie en het creëren van een 
voor sportgebruik en onderwijs ideaal binnenklimaat.

De locatie heeft zeer beperkte afmetingen waardoor de sportzalen een grote 
invloed hebben op de kleinschalige woonbebouwing. In het ontwerp is daarom 
de aansluiting op de omgeving gezocht en is de impact van de bouwmassa en 
zijn schaduwslag verminderd; Dankzij de champagnekleurige metalen gevel-
beplating en de voor de inrichting van het terrein hergebruikte baksteen van 
de bestaande bebouwing wordt de inpassing in de omgeving gerealiseerd. De 
ter plaatste aanwezige hagen zijn karakteristiek voor de locatie. Het maximaal 
gereduceerde bouwvolume is hier als het ware in geplaatst waardoor het ge-
bouw het karakter krijgt van een binnentuin.
Dankzij de lager gelegen begane grond ontstaan binnenruimten met een 
introvert karakter dat wordt versterkt door de veelvuldig toegepaste geper-
foreerde houten beplating, waardoor ook een uitstekende akoestiek wordt 
gewaarborgd. In combinatie met de twee lichtstraten die indirect daglicht in de 
sportzalen brengen, ontstaat hierdoor een voor sport geoptimaliseerd binnen-
klimaat.

Dankzij de ruime entreezone en de flexibele indeling van de binnenruimten 
zijn de sporthallen optimaal inzetbaar en dragen ze in de breedte bij aan een 
sportieve en duurzame toekomst voor Oudenaarde met respect voor de ge-
bruikers, de locatie en diens verleden.
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gebouwconcept

gebouwvolume

haag

fundament in context



minimalisatie impact op omgeving

03. 
omzoming haag

 04. 
palletkeuze

01. 
verlagen constructie

02. 
verdiepen volume
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maximalisatie sport en gebruik

05. 
alle ruimten gelijkvloers

06. 
meervoudig + fl exibel gebruik lokalen

07. 
akoestiek

08. 
indirect daglicht en beloten zicht naar buiten



ruimtestaat

02.
luchtbehandeling met recirculatie

01.
interne routing

KBO
KSOO
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materialisatie interieur

hergebruik baksteen

geperforeerde houten
beplating

geaccentueerde
routing

helder kleurenschem
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materialisatie exterieur 

champagnekleurige
beplating

polycarbonaat

hergebruik baksteen

mos-sedum

dak
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visualisatie straatzijde
Dankzij de hagen die het gebouw omhullen, openbaart het gebouw zich pas in de tweede lijn aan 

de straat, waar het dankzij de beperkte hoogte in silhouet mooi op aansluit. Het gebouw krijgt 
hierdoor het karakter van een binnentuin; een oase aan de Groenstraat.





visualisatie gymzaal
Dankzij de warme houten afwerkingen en de zorgvuldige oriëntatie van de ruimten onstaat een  

rustig, neutraal en prikkelarm binnenklimaat en een prettige, sportieve ruimte.

visualisatie entreehal
De ruime entreehal vormt een uitstekende bufferruimte met goede verbindingen naar beide 

sportzalen, de multifunctionele ruimte en met het terras.





visualisatie lokalen
De twee samenvoegbare ruimten zijn door hun situering tussen de sporthallen hun connectie naar 

het terras op de begane grond een vriendelijke en multi-inzetbare faciliteit geworden. 





visualisatie achterhof
Dankzij de hagenstructuur en de verdiepte ligging van de begane grond ontstaan introverte 

buitenruimten die maximaal gebruikt kunnen worden zonder de privacy van de woonomgeving 
aan te tasten; De lokalen ontsluiten naar het achterhof en beide sportzalen hebben hierop beschut 

uitzicht. 





01. geintegreerd projectproces

• samenbrengen partijen
• documentenbeheersysteem
• invullen duurzaamheidsmeter

02. inplanting

• geminimaliseerd volume, minimale impact
• mos-sedum dak
• materialisering en structuur omgeving uitgangspunt 

ontwerp

03. mobiliteit

• vrij toegankelijk entreeplein
• 50 x fi etsparkeren
• 5 parkeerplaatsen 

04. natuurlijk milieu

• toevoeging groendak
• behoud hagen als landschapselement
• beperken lichtvervuiling

-2.5m

De horizon

St Lucas



duurzaamheid

06. grondstoff en en afval

• hergebruik baksteen
• houten binnenafwerking
• samengestelde gevel
• recyclebare staalconstructie
• duurzame en onderhoudsvrije materialisering

09. samenleving en economie

• toevoeging multifuncionele ruimte met terras
• optimaal toegankelijk
• passende architectuur voor de verschillende 

doelgroepen

07. energie

• lage temperatuur verwarming
• hoge gebouwisolatie
• groene energie

10. innovatie

• monitoren en optimaliseren duurzaamheid
• Breeam certifi cering
• GO! duurzaamheidsmeter
• luchtzuiverend dak en ‘gevel’

CO2

Co

A+

05. water

• vermindering af te voeren water door groendak
• vertragende werking waterafvoer op het riool-

net door groendak
• waterbesparende installaties

08. gezondheid / leefb aarheid/toegankelijkheid

• goede toegankelijkheid invaliden
• CO2 absorberend groendak
• natuurlijk lichtinval en zicht naar buiten
• hoge akoestische waarde hal



Samenwerken in dialoog
Ons bureau gelooft in een open ontwerpproces dat zich 
voor een belangrijk deel “aan tafel” afspeelt. PvE en de 
visie op de ontwerpopgave dienen als startpunt en eerst 
input voor het ontwerpproces. Opdrachtgever, gebruikers 
en/of exploitant moeten zich comfortabel voelen om in 
dialoog consequent hun input te geven in terugkerende 
overlegsituaties. Architect en adviseurs zorgen vervolgens 
naar aanleiding van deze input voor een vertaling in het 
ontwerp. Dit proces repeteert zich met optimale inbreng 
voor iedereen die aan tafel zit.

Cruciale beslissingen worden aan tafel genomen, 
waardoor alle partijen meegroeien in de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het plan. Zodoende ontstaat breed 
draagvlak voor ontwerpresultaten die tot stand komen 
(VO, DO, etc.). Architect en de opdrachtgever zorgen voor 
continue bewaking van tijd en geld, waarbij de architect de 
coördinatie van alle ontwerpdisciplines voor haar rekening 
neemt en de opdrachtgever de interne terugkoppeling 
en sturing. Het ontwerpproces wordt door de architect 
optimaal gefaciliteerd door visuele middelen in 2d en 3d 
om iedere participant in het proces de gelegenheid te 
geven de opgave en bijbehorende dilemma’s te begrijpen 
en ook echt mee te praten. Maximale invloed en minimale 
zorgen, daar is onze werkwijze op gericht.

Fasemonitoring en -afronding
Borging van kwaliteit, geld en tijd gebeurt doorlopend aan 
de hand van door ons bureau zelf ontwikkelde checklisten. 
Eigen werkzaamheden worden gemonitored, maar ook 
de voortgang en richting van adviseurs wordt nauwgezet 
gevolgd. Als beëindiging van een fase wordt een beknopt 
geïntegreerd fasedocument samengesteld. Gedurende de 
fase worden op basis van de bouwkostendeskundigheid van 
ons bureau checks uitgevoerd op zowel gebouwonderdelen 
als het gebouw als geheel. Een bouwkostenraming aan het 
einde van een fase kan daardoor nooit een onaangename 
verrassing opleveren. 

Organisatie
Bij de organisatie van alle projecten van ons bureau zijn 
architectuur en overige aspecten als projectcoördinatie, 
duurzaamheid en kostenmanagement altijd in evenwicht 
vertegenwoordigd. Dat betekent dat de partners 
voortdurend de leiding hebben over het project en namens 
ons bureau deel zullen uitmaken van het ontwerpteam. 
Recente sportprojecten van ons bureau hebben onder 
leiding gestaan van dit team, waarmee de kennis op het 
gebied sportfunctionaliteit -en techniek, duurzaamheid 
toegespitst op sportgebouwen en architectuur voor u als 
opdrachtgever gewaarborgd zijn. Taakverdeling tussen de 
partners kent geen harde afbakening, wat betekent dat 
beide projectverantwoordelijken elkaar ook altijd kunnen 
vervangen, waarmee continuïteit verzekerd is.

Voor de interne organisatie werken wij met een afgebakend 
projectteam. Aan dit team wordt al gedurende de DO-
fase de technisch manager van ons bureau toegevoegd, 
die vervolgens intern een leidende rol krijgt in de 
besteksuitwerking, het bestek schrijft en de opdrachtgever 
technisch terzijde staat tijdens de uitvoeringsfase. 

Het invullen van de ambitie om dit project een hoge mate 
van duurzaamheid mee te geven, vraagt om innovatie in 
het ontwerpproces van visie tot oplevering. Ons bureau 
heeft in de laatste 5 jaar innovatie in het hart van haar 
ontwerpprocessen gelegd. Wij willen graag bij ieder 
(sport-)project structurele verbeteringen teweegbrengen. 
Wij hebben geleerd dat je product-, techniek en 
materiaalinnovaties alleen echt toegepast krijgt in 
projecten, als je er veel aandacht in steekt en zelf de trekker 
wilt zijn van die processen. Daarnaast is samenwerking 
met producenten en leveranciers onontbeerlijk en dat 
vraagt een strategische aanpak op zich parallel aan het 
reguliere ontwerpwerk. Het is een extra inspanning 
vanuit ideële overwegingen die we graag doen voor onze 
opdrachtgevers en onze projecten.

samenwerking & organisatie



realisatieplanning

PVE VO DO bestek uitvoering

ontwerp productie

realisatie

3 dimensionaal

start check check check zomervak. 2013

check realiteit budget check check check

ambitie duurzaamheid arch/pm/ass arch/pm/ass arch/pm/bm arch/pm

2mnd 2mnd 4-6mnd 10-13mnd
(netto 9-10mnd)

vergunning


