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De Rasterstad heeft een grote verscheidenheid aan verschillende types stedelijke 
landschappen, zoals historische en moderne stedelijke centra, bosrijke ’woonmilieus en 
werklandschappen. Ook recreatie- en natuurgebieden zijn in de Rasterstad aanwezig.
Het Sportpark Genk ligt goed verankerd in de Rasterstad: goed bereikbaar - zowel met 
de auto, bus, fiets en te voet - in een bosrijke omgeving en aan de Stiemerbeek. Vooral 
de beek, die de potentie heeft om verder te transformeren in een recreatief stedelijk 
landschap, is een belangrijke ruimtelijke structuur. 
De idee is om het huidige sportpark als ontmoetingsplek te versterken. De strategie 
daarbij is tweeledig. Enerzijds gaat het om het huidige sportpakket aan te vullen 
met aanverwante ´actieve ruimtes´, zoals ruimtes voor spelen en ongeorganiseerde 
buitensport. Anderzijds gaat het om het openstellen van het park voor andere gebruikers, 
zoals recreanten en passanten. Op deze wijze kan het sportpark een ontmoetingsplek 
worden die verder gaat dan alleen sporten.
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Verfi jning visie

Toetsing en verfi jning
Het samenbrengen van de drie visies 
die ontstaan zijn vanuit een benade-
ring vanuit de 3 invalshoeken land-
schap - weefsel - raster resulteert in 
een interessante synthesefi guur waar-
binnen een aantal lopende en toek-
mostige projecten en infrastructuren 
ruimtelijk gekaderd worden en nieuwe 
randvoorwaarden krijgen (cfr. Stiemer-
beekvallei, E. Copéelaan, sportpark E. 
Van Dorenlaan, ...).

In de eerste plaats dient voorlig-
gend onderzoek getoetst en verfi jnd 
te worden in nauw overleg met het 
bestuur en de verschillende stedelijke 
diensten van de stad Genk. 

Daarnaast staat een terugkoppeling 
met de experten van het stadsdebat 
garant voor een kritische blik en inte-
ressante elementen.

CLUSTER

van sport  en
´actieve plekken´

gradatie van bepaalde naar 
onbepaalde

actieve plekken

plein als onderdeel van het 
sportcluster

SYNERGIE

sportprogramma en andere 
activiteiten en programma´s 

in de omgeving en in de 
regio;

recreatie
sport

onderwijs
welzijn/zorg

RITME

elke plek 
heeft een eigen 
´gebruiksritme´

- dag, week, maand, jaar -

ook 
parkeerruimte 
gebruiken als 

sport- en speelruimte

ROUTES

gelaagdheid aan 
verschillende routes

verhelderen van het 
padenstelsel 

verbeteren van de 
langeafstandsroutes door 

het park

POSITIE / LANDSCHAP

aan de Stiemerbeek

ruggengraat voor recreatie

koppeling en openheid naar 
de Stiemerbeek toe

introduceren van brede beek 
en heidelandschap

BOS PARK

ecologie/natuur:
bestaand bos verbeteren 
door meer ´bosranden´

te maken

gebruik:
introduceren van reeks van 

´actieve plekken´
in het bos/ park

Gebruik maken van de aanwezige 
groenkwaliteiten: sportplekken inpassen in 
bestaand bospark

Verbreden van het concept sport: ook spelen en 
recreatie integreren

Maken van plekken en ruimtes voor ´niet-
specifiekgebruik´

Dit vraagt om een grondige herstructurering van het sportpark, dat nu een enigszins 
geïsoleerd en introvert karakter heeft. Essentieel is om het park naar buiten toe 
zichtbaarder te maken en de verbinding met het recreatief landschap van de Stiemerbeek 
te verbeteren. Dit kan tegelijkertijd ook een nieuw impuls vormen om de Stiemerbeek als 
geheel opnieuw te herzien. Dit biedt zowel recreatieve als ecologische kansen voor de 
Rasterstad als geheel. 
Voor het sportpark is het daarnaast essentieel om op zoek te gaan naar een gezamenlijke 
drager. Door de introductie van een ´open heideveld´ en de herordening van het parkeren 
ontstaat een collectieve openbare ruimte waar de verschillende sporten aan liggen. Het 
vormt als het ware een adres voor het zwemmen, de zaalsport en de veldsport. Tevens kan 
deze ruimte ook gebruikt worden voor verschillende activiteiten, zoals ongeorganiseerde 
sportvormen en spelen.  

Sportpark Genk in de Rasterstad Genk (kaart BUUR met het recre-actief-sportpark)

RECRE-ACTIEF-SPORT



2. Sport +

Het sportpark als actieve ontmoetingsplek in de Rasterstad: het sportpark maakt 
onderdeel uit van een groot recreatief netwerk met een rijke hoeveelheid aan sportplekken, 
welzijn, onderwijs en recreatie. Het park onderscheidt zich door een unieke cluster aan 
verschillende sportprogramma´s, zoals het park met de Finse piste dat ideaal is voor 
joggers, en zijn relatief centrale positie binnen de gemeente Genk. Om echter een 
ontmoetingsplek te zijn voor alle Genkenaren is het nodig het park open te stellen voor 
andere gebruikers. Want ontmoeten gaat immers over mensen die om verschillende 
redenen naar een plek komen, afspreken of elkaar toevallig tegenkomen. 
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Welzijn: tai chi voor ouderen Onderwijs: college in het sportbos Welzijn: hardlopen in de natuur

Onderwijs, welzijn/zorg en sport in de rasterstad - Schaal 1 : 3.500

De vraag is dus: hoe het sportpark tot ontmoetingsplek voor alle Genkenaren te maken?   
• park deels uit de sportsfeer halen: activiteiten ook voor anderen!
• sport versterken en verbreden met recreatie, welzijn en onderwijs
• een gezamenlijke plek maken voor sportcluster, sportpark én recreatielandschap: 
sportplein + ´open centrale ruimte´ 
• verstreken van het recreatief netwerk: LV-routes (fietsen + wandelen)

SYNERGIE



3. Ruimtelijk: sportpark aan de Stiemerbeek 

2014: Stiemerbeek recreatief en ecologische ruggengraat1914: de Stiemerbeek en de mijnbouw1777: de Stiemerbeek en de landbouw

Stadscentrum / Genk station

College  Campus 

C-mine

Hermes

Terril van Winterslag

Terril van waterschei

Energy Ville
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De Stiemerbeek als recreatieve as in de Rasterstad  - Schaal 1 : 35.000

Het recreatief landschap van de Stiemerbeek heeft grote potentie om uit te groeien 
tot een belangrijke groene en recreatieve as in de Rasterstad. De directe ligging van 
het sportpark is een belangrijke aanknopingspunt voor de ruimtelijke inrichting van 
het park. De heroriëntatie en het verbinden van park en Stiemerbeek zijn belangrijke 
aandachtspunten. 
Een interessant aspect is de gelaagdheid van de Stiemerbeek. Doorheen de recente 
geschiedenis van de regio heeft de beek een belangrijke structurerende rol gehad. Eerst 
als watertoevoer voor de landbouw, later voor de mijnen. Vandaag heeft de Stiemerbeek 
vooral een ecologische en recreatieve functie, hoewel hier nog een forse opgave ligt om 
de waterkwaliteit te verbeteren. 

De belangrijke ruimtelijke opgaven rond sportpark en Stiemerbeek zijn:
• De transformatie van de Stiemerbeek naar een recreatief en ecologisch ruggengraat 
in het landschap bevorderen. 
• De centrale ligging van het sportpark ten opzichte van LV-routes, autowegen en 
busroutes versterken.
• Het Sportpark als actieve ontmoetingsplek in de Rasterstad met een aantrekkelijk 
programmapakket open en zichtbaarder maken naar de randen toe. 

POSITIE / LANDSCHAP



4. Ruimtelijk: ecologische verrijking

Voorstel voor landschapstypes en beplanting: 
heide op droog zand; beek landschap op nat en 
vochtig zand

Bestaande bodemsituatie: ‘de Stiemerbeek als 
oase in droog landschap’ 
(citaat Regionaal landschap Kempen en Maas-
land)

De Maten

Sportpark

Gezuiverd water

Maten

Verbeteren van het ecologisch systeem - Schaal 1 : 7.000Verbinding met De Maten - Schaal 1 : 100.000

65 5 1,5

Bosrand / 
mantel

Bos Zoom

Rietveld StiemerbeekDrainagebuis
gezuiverd water

Randen: Zachte randen voor meer ecologische diversiteit
Schaal 1 : 650

Rietvelden: Zuiveren van het water van de parkeerterreinen, 
gebouwen en sportvelden door rietvelden: minder 
stikstofbelasting van het water van de Stiemerbeek
Schaal 1 : 650
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Om het sportpark ruimtelijk en ecologisch goed aan te laten sluiten op de Stiemerbeek 
dienen een aantal ruimtelijke ingrepen gedaan te worden. Het sportpark zou deel moeten 
uitmaken van de ecologische logica van de beek. Een inpassing in het blauwe en groene 
systeem van de beek vraagt om een aantal belangrijke aanpassingen:

• Meer diversificatie van het landschap ter plekke: nu is er veel van hetzelfde en het 
bos is in ecologisch opzicht arm. Uitgaand van de bodemkwaliteiten wordt toegewerkt 
naar een contrasterend beek- en heidelandschap: het beeklandschap op het nat en 
vochtig zand van de Stiemerbeek wordt versterkt; op de droge zandgronden ontstaat een 
heidelandschap met losse bomengroepen.
• Het verduurzamen van het watersysteem: om de waterkwaliteit van de Stiemerbeek 

te verbeteren worden ´zuiveringsstappen´ geïntroduceerd in de vorm van een reeks van 
poelen die het water van de sport-, parkeervelden en de gebouwen reinigen. Dit is een 
aanleiding om op het plein de hemelwaterafvoer zichtbaar te maken en de relatie van 
het sportcluster en plein met de Stiemerbeek te versterken,. en biedt kansen voor nieuwe 
natuur en ecologie. Om de Stiemerbeek als geheel te verschonen is echter een aanpak 
op grotere schaal noodzakelijk.
• Maken van meer zachte randen om het bestaande bos ecologisch te verrijken: aan de 
overgang van bos tot open landschap is de biodiversiteit het hoogst. Er worden meer 
van deze randen gecreëerd en de overgang verzacht door specifieke beplanting van de 
bosrand en zoom.
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Voorstel: openingen in de rand

5. Ruimtelijk: sport als het hart van het park

Bestaande situatie: veel paden zonder duidelijke 
hiërarchie

Voorstel: versimpelen van de paden
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Voorstel: herkenbare plekken maken in het beek-, heide- en boslandschap - Schaal 1 : 7.000

De huidige organisatie van het park is redelijk introvert en gefragmenteerd. Om het park 
opener en aantrekkelijker te maken voor frequente (sport-) gebruikers, passanten en 
bezoekers zijn de volgende ruimtelijke interventies van essentieel belang:
• Zichtbaar maken van het sportpark naar de randen toe: verduidelijken van de entrees.
• Het  heideveld als ́ ontmoetingsruimte´ inzetten, waar verschillende sportgebruikers en 
passanten bij elkaar komen: gebruik maken van de centrale ligging in het sportcluster 
ten opzichte van zwembad, sportvelden en sporthal.
• Toevoegen van ´actieve plekken´ in het sportbos: dit door actief synergie op te zoeken 
met andere maatschappelijke programma´s in Genk, zoals onderwijs en zorg. 
En met betrekking op het netwerk van wegen en paden:

• Versimpelen en verhelderen van het bestaande padenstelsel: dit betekent het 
introduceren van een hiërarchie, het weghalen van enkele paden en het toevoegen van 
enkele nieuwe passtukken.
• Verbeteren van de duurzame en actieve bereikbaarheid: dit door prioriteit te stellen 
aan voetgangers, fietsen en (openbaar) collectief vervoer direct tot aan het sportplein 
en het herorganiseren van parkeerplaatsen; ook door het dubbel gebruik van de 
wisselparkeerplaatsen, die bij een lage parkeerdruk gebruikt kunnen worden voor 
sporten, bewegen, lichamelijke oefeningen en spelen.

CLUSTERROUTES



6. Recre-Actief-Sport Park Genk: Masterplan

Verbeeldingskaart - Schaal 1 : 4.000

Uitgaand van de ambitie om van het huidige Sportpark een Recre-Actief-Sport Park 
Genk te maken – een actief park voor sport en recreatie voor heel Genk – bestaat het 
masterplan uit vier hoofdonderdelen: het sportcluster, het bos, de Stiemerbeek en de 
heide.
In het masterplan komt het vernieuwde sportpark direct aan de Stiemerbeek te liggen. 
Door het open maken van een deel van de dichte begroeiing en de herordening van de 
parkeerplaatsen ontstaat er een visuele relatie tussen de sportgebouwen – zwemmen 
en zaalsport – en de Stiemerbeek. Deze relatie wordt tevens versterkt door een directe 
recreatieve route. De ruimte tussen beek en sportcluster wordt aangelegd als een ´open 
heideveld´. Dit is een aanvulling is op de aanwezige landschapstypes en verhoogt de 
ecologische variatie. De heide wordt een gezamenlijke open ruimte waar de verschillende 
sporten aan komen te liggen en vormt tevens het centrale deel van het sportcluster.

Het sportcluster omvat het zwembad, het plein en de nieuwe sporthal. Het sportplein 
verbindt de twee sportgebouwen, maar door een lichte afstand van de gevel te houden 
refereert het plein qua inpassing ook aan de sportvelden. De drie reeds bestaande 
voetbalvelden, maar ook de nieuwe parkeerterreinen, die ook als sportvelden gebruikt 
kunnen worden, liggen half in het heide- en half in het beeklandschap. Midden in de 
heide ligt het benedenplein. Dit plein ligt in het verlengde van het sportplein maar is 
door zijn vorm ook familie van de sportvelden. Het is een hybride ruimte die zowel als 
uitbreiding van het plein, de parkeerterreinen of als sportveld gebruikt kan worden. Het 
concept is dat iedere nieuwe ruimte meer dan één gebruik kent. Dit volgt de ambitie 
om het sportdomein open te stellen voor recreatie, welzijn en onderwijs, zoals eerder 
geformuleerd in de hoofdstukken over de regionale schaal.

Beek, heide, bos: herkenbaar en leesbaar maken 
van het landschap

Clusters: herkenbare, actieve plekken in het 
landschap maken

Openingen: visuele relatie tussen sportcluster en 
de Stiemerbeek versterken
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Boom
Gebouwen

Auto aankomst
Auto vertrek
Bus
Invalide parkeren

Pad langs de Stiemerbeek
Noord-zuid verbinding
Oost-west verbinding
Secundaire paden

Parkeerterreinen
Sportplein / hemelwater gebouwen
Sportvelden bij bemesting 
afwateren naar het riool
Gebouwen
Water stroom
Poel in het beek landschap 
Ven in het heide landschap
Rietvelden voor verwijderen van stikstof
Randen voor biodiversiteit

Water
Nat zand / vochtig zand
Sportpark
Beek landschap
Fietspad langs de beek

Beek recreatie
Heide recreatie
Bos recreatie
Openingen
Sport
Onderwijs
Welzijn
Recreatie

Sport bosFietspaden
Busroutes langs het sportpark 
Sportvelden
Onderwijs
Welzijn/zorg
Sportpark

Bestaande situatie
Randen
Zichtrelaties

Sportvelden cluster
Sport/parkeer cluster
Sport cluster
Hybride
Bos cluster

Beek landschap
Heide landschap
Bos landschap
Sportcluster

Sportplein
Bus parkeren

Sport/parkeervelden
Tussenfase heide landschap
Beeklandschap
Wegen

Sport/parkeervelden
Heide landschap
Actieve plekken in bos
Openingen
Padennetwerk

Poel
Beek landschap
Heide landschap
Gras landschap
Bos
   

Beek
Nat zand
Vochtig zand
Droog zand

Venig landschap
Heide landschap
Gras landschap
Bomen
Rand
Boom
Gebouwen

Auto aankomst
Auto vertrek
Bus
Invalide parkeren

Pad langs de Stiemerbeek
Noord-zuid verbinding
Oost-west verbinding
Secundaire paden

Parkeerterreinen
Sportplein / hemelwater gebouwen
Sportvelden bij bemesting 
afwateren naar het riool
Gebouwen
Water stroom
Poel in het beek landschap 
Ven in het heide landschap
Rietvelden voor verwijderen van stikstof
Randen voor biodiversiteit

Water
Nat zand / vochtig zand
Sportpark
Beek landschap
Fietspad langs de beek

Beek recreatie
Heide recreatie
Bos recreatie
Openingen
Sport
Onderwijs
Welzijn
Recreatie

Sport bosFietspaden
Busroutes langs het sportpark 
Sportvelden
Onderwijs
Welzijn/zorg
Sportpark

Bestaande situatie
Randen
Zichtrelaties

Sportvelden cluster
Sport/parkeer cluster
Sport cluster
Hybride
Bos cluster

Beek landschap
Heide landschap
Bos landschap
Sportcluster

Sportplein
Bus parkeren

Sport/parkeervelden
Tussenfase heide landschap
Beeklandschap
Wegen

Sport/parkeervelden
Heide landschap
Actieve plekken in bos
Openingen
Padennetwerk

Poel
Beek landschap
Heide landschap
Gras landschap
Bos
   

Beek
Nat zand
Vochtig zand
Droog zand

Venig landschap
Heide landschap
Gras landschap
Bomen
Rand
Boom
Gebouwen

Auto aankomst
Auto vertrek
Bus
Invalide parkeren

Pad langs de Stiemerbeek
Noord-zuid verbinding
Oost-west verbinding
Secundaire paden

Parkeerterreinen
Sportplein / hemelwater gebouwen
Sportvelden bij bemesting 
afwateren naar het riool
Gebouwen
Water stroom
Poel in het beek landschap 
Ven in het heide landschap
Rietvelden voor verwijderen van stikstof
Randen voor biodiversiteit

Water
Nat zand / vochtig zand
Sportpark
Beek landschap
Fietspad langs de beek

Beek recreatie
Heide recreatie
Bos recreatie
Openingen
Sport
Onderwijs
Welzijn
Recreatie

Sport bosFietspaden
Busroutes langs het sportpark 
Sportvelden
Onderwijs
Welzijn/zorg
Sportpark

Bestaande situatie
Randen
Zichtrelaties

Sportvelden cluster
Sport/parkeer cluster
Sport cluster
Hybride
Bos cluster

Beek landschap
Heide landschap
Bos landschap
Sportcluster

Sportplein
Bus parkeren

Sport/parkeervelden
Tussenfase heide landschap
Beeklandschap
Wegen

Sport/parkeervelden
Heide landschap
Actieve plekken in bos
Openingen
Padennetwerk



7. Bospark: Creëren van een reeks van ´actieve plekken´

Zachte bosrand voor ecologische verrijking Half gekapte boom als speelaanleidingen en om 
planten op te laten groeien

Openluchttheater in het bos voor colleges 
en natuureducatie

Bosrand / 
mantel

Bos BosBosrand / 
mantel

Zoom ZoomFinse piste Spelen in een bomengroep 

Bosrand / 
mantel

Bos BosBosrand / 
mantel

Zoom ZoomPad Openluchttheater en mountainbike kuil

Bosrand / 
mantel

Bos BosBosrand / 
mantel

Zoom ZoomPad Vlak voor boogschieten en picknick

Doorsnede A: Boogschieten, picknick plek en hardlooppad - Schaal 1 : 500

Doorsnede B: Speelbos en atletiekpiste  - Schaal 1 : 500

Doorsnede C: Openluchttheater voor optreden en colleges van scholen en een mountain bike-kuil - Schaal 1 : 500

Het bospark wordt op basis van een ‘fytosanitair’ rapport gesaneerd. De verschillende 
routes door het sportpark worden vereenvoudigd en hiërarchischer gemaakt. Een noord-
zuid route vanaf de rotonde op de kruising met de Emiel van Dorenlaan en de Collegelaan 
tot aan de Stiemerbeek wordt duidelijk afgebakend. In het bos worden drie open plekken 

BOS PARK

Doorsnede A

Doorsnede B

Doorsnede C

gemaakt. Deze open plekken combineren meerdere gebruiken. Het zijn plekken met 
meervoudige betekenis, die daardoor dubbel gebruik toelaten. Het mogelijk maken van 
verschillende combinaties van dubbel gebruik vertaald zich in de vorm van deze ruimtes: 
kuil, bolling of gewoon een vlak oppervlakte. 



8. Open centrale ruimte: de heide + parkeren

116P

P-bussen

43P
voor
personeel

43P
voor
personeel

116P

68P

116P

84P

68P

99P

Het heidelandschap op de droge zandgronden vormt de open centrale ruimte van het 
sportpark. De heide integreert de verschillende oude en nieuwe velden. Die nieuwe 
velden kunnen als parkeerveld gebruikt worden, maar op andere momenten van de 
dag, de week of het jaar ook als sportveld. Door het toepassen van het HaHa principe 
waarbij de heide aan de rand van de velden licht verhoogd wordt, zijn geparkeerde auto’s 
minder zichtbaar. Gebruik en organisatie van de velden zijn afhankelijk van de activiteit 
die plaats vinden in het sportpark en de daarmee gemoeide parkeerbehoefte: op een  

doordeweekse dag is misschien een parkeerveld voldoende en kan op de anderen vrij 
gesport worden. Op zaterdag middag of tijdens een hardloopevenement zijn misschien 
alle velden in gebruik voor parkeren. Onafhankelijk hiervan is het sportpark voor bussen, 
fietsers, minder validen, laden en lossen, hulpdiensten en Kiss&Ride altijd bereikbaar. 
De voorgestelde ontsluiting is robuust, makkelijk controleerbaar en vooral flexibel 
aanpasbaar aan de verschillende behoeftes van het sportpark.

Poel
Beek landschap
Heide landschap
Gras landschap
Bos
   

Beek
Nat zand
Vochtig zand
Droog zand

Venig landschap
Heide landschap
Gras landschap
Bomen
Rand
Boom
Gebouwen

Auto aankomst
Auto vertrek
Bus
Invalide parkeren

Pad langs de Stiemerbeek
Noord-zuid verbinding
Oost-west verbinding
Secundaire paden

Parkeerterreinen
Sportplein / hemelwater gebouwen
Sportvelden bij bemesting 
afwateren naar het riool
Gebouwen
Water stroom
Poel in het beek landschap 
Ven in het heide landschap
Rietvelden voor verwijderen van stikstof
Randen voor biodiversiteit

Water
Nat zand / vochtig zand
Sportpark
Beek landschap
Fietspad langs de beek

Beek recreatie
Heide recreatie
Bos recreatie
Openingen
Sport
Onderwijs
Welzijn
Recreatie

Sport bosFietspaden
Busroutes langs het sportpark 
Sportvelden
Onderwijs
Welzijn/zorg
Sportpark

Bestaande situatie
Randen
Zichtrelaties

Sportvelden cluster
Sport/parkeer cluster
Sport cluster
Hybride
Bos cluster

Beek landschap
Heide landschap
Bos landschap
Sportcluster

Sportplein
Bus parkeren

Sport/parkeervelden
Tussenfase heide landschap
Beeklandschap
Wegen

Sport/parkeervelden
Heide landschap
Actieve plekken in bos
Openingen
Padennetwerk

Scenario 1: eén parkeerveld in gebruik (116+43 pp) Scenario 2: twee parkeervelden in gebruik  
(184+43 pp)

Scenario 3: drie parkeervelden en gehele 
personeelsparkeren in gebruik (totaal 367 pp )

RITME

65 5 1,5

Bosrand / 
mantel

Bos Zoom

Rietveld StiemerbeekDrainagebuis
gezuiverd water

HaHa-principe voor de parkeervelden: de auto’s staan 
halfverdekt in de heide



9. De Stiemerbeek: koppeling met het regionaal recreatielandschap

Het beeklandschap van de Stiemerbeek met de recreatieve routes erdoorheen is het 
verbindende element op regionale schaal, dat het sportpark verbindt met Genk en 
omstreken. Het sportcluster in het heidelandschap wordt naar de beek toe veel meer 
opengesteld. De looproutes die het hele sportpark doorkruisen worden goed verbonden 
met het toekomstige fiets- en wandelpad langs de beek. Dit verankert het sportpark 

met al zijn diverse activiteiten aan de beek, maar het transformeert ook de beek zelf 
tot volwaardig sport- en recreatiegebied. Het wordt een hoogwaardige, goed bereikbare 
ruimte voor wandelaars, joggers, nordic walkers, mountain bikers, paardrijders, etc.. De 
overgang tussen het beek- en het heidelandschap wordt geaccentueerd door het ven, de 
rietvelden en een aantal massieve bomen.

Mechelse heide Fietspad langs de beekDe Maten: water en riet



10. Sportplein: centrale plek en verbindend element

BUS BUS

1234

P
P

P

K&
RK&
R

K&
R

P
P

P

K&
R

Plan van het sportplein en het parkeer/sport veld - Schaal 1 : 650

Zomer: Braderie en hardloopwedstrijd Winter: Tijdelijke schaatsbaan en curling

RITME

Het sportplein ligt op een verhoogd niveau tussen sport en zwemhal. Het verbindt de 
twee gebouwen met elkaar en met de rest van het sportpark. Gelijktijdig is het plein 
vormgegeven als een los element in het landschap en speelt zo in op de logica van 
de andere velden in de heide. Het plein reageert op de topografie van het hellende 
landschap: het vormt een balkon met uitzicht over de heide met de velden tot aan de 
beek. Voor de overgang naar het lagere niveau zorgt een grote trap die tevens tribune 
en verblijfruimte is. Speelse multifunctionele elementen verbinden de twee niveaus 
en zorgen voor bepaalde en onbepaalde recre-actieve-sport ruimtes: de lange helling 
kan gebruikt worden door mindervalide of om te skaten; de hekken kunnen gebruikt 
worden als speelaanleiding om erin te klimmen of als fietsrekken. De trappen worden 
zitbanken en tribune, de bomen worden met touwen met elkaar verbonden en worden op 

die manier klimelementen, het petanque- en het basketbalveld zou in de winter gebruikt 
kunnen worden voor curling en schaatsen. De rand van het veld biedt tegelijkertijd 
zitgelegenheid om na het zwemmen uit te rusten.
De vrije belijning over het hele plein heen suggereert op een speelse manier meervoudig 
(actief) gebruik. De aanlanding van de Finse piste wordt benadruk door het zachte 
materiaal door te zetten tot op het plein . Ook de technische voorzieningen ondersteunen 
het meervoudige gebruik. Zo zijn de lichtmasten gelijktijdig tappunten voor elektriciteit, 
bijvoorbeeld voor een braderie of een klein paviljoen, en zijn ze bijvoorbeeld ook het 
support voor de basketbalkorf. Het plein wordt een ontmoetingsplek met meervoudige 
betekenissen in het hart van het sportpark.



11. Sportplein: balkon naar de beek

Bestrating van het sportplein in witte 
natuursteen (behalve sportvelden)

Trap als verblijfsruimte en speelaanleiding Beton voor sport- en parkeervelden en voor 
de halfpipe


