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inhoud

Het ontwerpteam heeft met veel plezier gewerkt aan het tot stand komen 
van het onderliggende schetsontwerp voor het stedelijk sportcentrum van 
genk. Wij zijn uiterst gemotiveerd om dit concept verder uit te werken tot 
een prachtig vernieuwd sportgebouw voor de stad genk.        22 juni 2010.
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1 complex, 1 entree

1 entree

Het stedelijk sportcentrum van genk heeft een belangrijke 
positie in het aanbieden van sportfaciliteiten op vele niveaus en 
voor tal van gebruikers. de voorgestelde uitbreiding zal deze 
positie in de stedelijke infrastructuur verder doen versterken. 
Het prachtige zwembad, dat onlangs is gerenoveerd, is met zijn bijzonder 
monumentale dakconstructie het vlaggen schip van het sportcentrum. met 
de renovatie en uitbreiding van het het sportdeel zal er een betere balans 
komen met het prominente zwembad-gedeelte. Het vernieuwde sportdeel 
wordt immers een accommodatie waar met een hoge bezettingsgraad wordt 
gesport, maar ook grotere sportevenementen kunnen plaatsvinden. inclusief 
voorzieningen als een cafetaria, tribunes en een persruimte.

Voor de herkenbaarheid van het gebouw als één multifunctioneel 
sportcomplex is één duidelijke hoofdentree noodzakelijk. in onze visie heeft 
het complex dan ook ♪één entree.
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 “EEN” ENTREE

SPORTERS

BEZOEKERS

SPORTCENTRUM GENK

BESTAAND NIEUW
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monument <> nieuwbouw

monument

Het sportcentrum genk wordt aangemerkt als een te beschermen monument. 
Het monumentale karakter ligt besloten in het gezamenlijk voorkomen en 
de onderlinge samenhang van meerdere delen. Het ontwerp is één van de 
belangrijkste werken van de Wit-russische architect isia isgour en één van de 
weinige en eerste voorbeelden van een schaaldakconstructie in België. ook 
de sociaalculturele waarde is opmerkelijk omdat het complex een relatief 
vroege en typische exponent is van de na-oorlogse democratisering van de 
ontspanningscultuur, waarbij zwemmen naast de sport in het algemeen een 
opvoedingswaarde voor de massa kreeg.

de architectuurhistorische waarde wordt gevormd door het bijzondere 
schaaldak geconstrueerd volgens een hyperbolische paraboloïde. deze 
constructiewijze leverde een spectaculaire overspanning en een prachtige 
vorm van het dak, gecombineerd met een glazen gordijngevel. Het bijzonder 
transparante bouwwerk heeft een rationeel modernistische sokkel waarin de 
sporthal en alle logistieke en administratieve functies zijn ondergebracht. 
Deze helderwitte betonnen sokkel is voorzien van een verfijnde profilering 
en wordt afgewisseld door grote glasopeningen.
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monument <> nieuwbouw

nieuwbouw

Het is ons voorstel het monumentale architectonische karakter zo veel 
mogelijk te handhaven in haar huidige vorm en waar kan zelfs te versterken. 
ons eerste voorstel is dan ook vanuit monumentale overwegingen het 
aangepaste verhoogde dak boven de polyvalente zaal te verwijderen en hier 
weer een patioruimte terug te brengen. door het aanbrengen van daklichten 
in de patiovloer kan daglicht in de fitness en judozalen worden voorzien. 

de nieuwbouw van de sport- en turnzalen wordt gevormd door één continue 
gevel die als een omarming van het bestaande aan de oostzijde om het 
complex wordt ‘gevouwen’. door de nieuwe gevel architectonisch los te 
houden van het bestaande kan de huidige architectuur worden gehandhaafd 
en gecontinueerd. een deel van de beton- en glasgevel van de sporthal 
worden interieurgevels.

bestaande gebouw
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omarming invulling programma totaal compositie
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monument <> nieuwbouw

ligging

de nieuwe hoofdentree wordt centraal in het complex gesitueerd en 
georiënteerd naar het sportpark als in de gedachte van architect isgour. door 
deze verplaatsing van de hoofdentree is een aanpassing van het voorterrein 
en het parkeren wenselijk. Het parkeerterrein en de nieuwe entree komen 
op gelijke hoogte en het voorplein wordt zo ingericht dat een logische 
route naar de entree leidt. tevens zullen er meer parkeerplaatsen worden 
gesitueerd.

de nieuwe gevel is gelijk aan de ideeën van isgour, functioneel van opzet en 
heeft eenzelfde hoogte als de bestaande sokkel. Ze is opgebouwd uit een 
continue ritmiek van verticale lamellen, gelijk aan de ritmiek van de profilering 
van het beton. door de continue herhaling van de lamellen ontstaat een 
krachtige eenheid. 

ter plaatse van het nieuwe cafetaria wordt het dak verhoogd om licht diep 
in het interieur te laten vallen. deze dakopbouw is rationeel van vorm, 
en ondergeschikt aan het grote schaaldak. de nieuwe architectonische 
ingrepen zijn geminimaliseerd en vormen samen met het bestaande een 
compositorische eenheid.

oriëntatie naar sportpark

buitensporters

medewerkers

expeditie

toegang autos

routing gebruikers
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monument <> nieuwbouw

compositie

de nieuwe gevel is gelijk aan de ideeën van isgour, functioneel van opzet en 
heeft eenzelfde hoogte als de bestaande sokkel. Ze is opgebouwd uit een 
continue ritmiek van verticale lamellen, gelijk aan de ritmiek van de profilering 
van het beton. door de continue herhaling van de lamellen ontstaat een 
krachtige eenheid. 

ter plaatse van het nieuwe cafetaria wordt het dak verhoogd om licht diep 
in het interieur te laten vallen. deze dakopbouw is rationeel van vorm, 
en ondergeschikt aan het grote schaaldak. de nieuwe architectonische 
ingrepen zijn geminimaliseerd en vormen samen met het bestaande een 
compositorische eenheid.
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impressie vanaf parkeerterrein
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organisatie en gebruik

organisatie en gebruik

de verwachtingen en ambities van de opdrachtgever zoals omschreven 
in de projectdefinitie zijn groot. Tegelijkertijd zijn er nog vele 
interpretatiemogelijkheden ingebouwd. Het onderliggende ontwerpvoorstel 
is dan ook een concept dat zo volledig mogelijk beantwoord aan de wensen. 
Verdere optimalisatie en indeling van bijvoorbeeld de turnhal zullen in 
overleg worden uitgewerkt. Wel voldoet het ontwerp door een heldere 
en eenduidige ruimtelijke opzet aan de geëiste flexibiliteit voor pluriforme 
gebruiksdoeleinden. de belangrijkste ingreep hiervoor is het creëren van 
één nieuwe centrale ‘hoofd’ entree.
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impressie vanaf entree



schetsontwerp uitbreiding renovatie sporthal genk pagina  //  16

organisatie en gebruik

flexibiliteit

sportevenementen en regulier zwembadgebruik kunnen ongehinderd 
gelijktijdig plaatsvinden, zonder onnodig extra toezichtspersoneel in te zetten. 
direct vanuit de centrale entree worden de sporters en het zwembadpubliek 
gescheiden. de opening in de bestaande betonnen gevel, waar het balkon 
en de garage van de voormalige beheerderswoning zich bevinden, wordt de 
toegang voor de zwemmers. 

de sporters dalen langs de markante betongevel één verdieping af naar de 
kleedruimten. Bezoekers en publiek van sportevenementen hebben vanuit 
het cafetaria prachtig zicht op beide sporthallen. in de nieuwe sportzaal 
komt een nieuwe mobiele tribune. deze tribune is zowel vanuit het cafetaria 
als vanaf de onderliggende verdieping te bereiken. Bij leegloop van de 
tribune na een sportwedstrijd heeft de ruimte tussen de entree-hal en de 
zaal voldoende capaciteit. de turnhal is voorzien van vaste bezoekersbanken 
voor een beperkt aantal van circa 85 mensen.
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verbinding monument - nieuwbouw
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organisatie en gebruik

relaties

de kleedruimten onder het cafetaria zijn ruim van opzet en voorzien van  
douches en lockerruimten. Via de ‘vuile’ schoenen corridor langs de huidige 
sporthal worden de kleedruimten ontsloten. Aan de andere zijde van de 
kleedruimte is de ‘schone’ schoenen corridor gelegen met de trap naar de 
lager gelegen sportzalen. op het niveau van de sportzalen bevinden zich 
lange bergruimten. Voorts zijn er nieuwe burelen langs de glasgevel onder 
de nieuwe entree gesitueerd. Boven de tafeltennisruimte is een nieuwe 
polyvalente ruimte gepland, die uitkijkt over het nieuwe groendak en het 
zwembad.

in het te renoveren gedeelte van de sporthal is een aantal ingrepen gedaan 
waarmee een helderdere indeling ontstaat. de vloer van de voormalige 
beheerderswoning, nu in gebruik als bureel wordt in zijn geheel verlaagd 
naar het niveau van de nieuwe entree. dit is gelijk aan het niveau dat toegang 
geeft aan de huidige tribune. de kleedruimten voor invaliden zijn hiervandaan 
via een liftplateau direct ontsloten. de kleedruimten op de 1e verdieping 
– bedoeld voor de judo- en fitnesszalen - worden vernieuwd en voorzien 
van doucheruimten. omdat de huidige entree is verplaatst ontstaat er de 
mogelijkheid om op deze plek nieuw programma in te passen. Voorgesteld 
wordt uitbreiding van de burelen en een markante vergaderruimte. tevens is 
onze optie meegenomen dat de lift naar het zwembadcafetaria vervalt zodat 
een betere doorstroming van de zwemmers naar de kleedhokjes wordt 
voorzien. 
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impressie in het cafetaria
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gebruikers schema’s

BegAne grond

legendA

BeZoekers

Bureel

eXpeditie

Verdieping -1

Verdieping -2
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BegAne grond

ZWemHAl

sport-/turnHAl

Fitness / judo

minder VAliden

legendA

Verdieping -1

Verdieping -2
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doorsnede a-a schaal 1:500
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plattegrond begane grond schaal 1:500

1

p=-1.4m

p=0m

p=0m

8

9

10

10

11

12

2

3

4

5
6

6

6

6

6

6

7

1  entree / inkomhal 
2  toeZichterslokaal / e.h.b.o lokaal
3  patio
4  mindervaliden plateau lift
5  mindervaliden kleedkamers / douche 
6  groepskleedkamers / douches
7  bureel
8   cafetaria
9   tafeltennisruimte
10  wc
11 uitschuifbare tribune 
12 plateau expeditie Zwembad
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doorsnede b -b schaal 1:500
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1

8

9 9

10

10

2 3

4

4

4

4

4

4

4

4

5 5

6

11

7

1  bureel 
2  vergader en/of ontvangstruimte
3  scheidsrechterslokalen met douche/ wasbak
4  kleed- en doucheruimten 
5  wc 
6  turnhal / polYvalente dansZaal
7  vuile schoene gang
8   schone schoene gang
9   KLEEDKAMERS /DOUCHE fitnees /allgemeen gebruik
10  kleedkamers / douche judo / zwembad
11 berging turnhal

p=-3.5m

p=-3.5m

plattegrond verdieping -1 schaal 1:500 
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doorsnede c-c schaal 1:500
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plattegrond verdieping -2 schaal 1:500

1

8

2

3

3

3

3

3

4

55

6

7

1  bureel 
2  ontvangstruimte
3  berging
4  wc 
5  sporthal
6  techniek
7  ingang expeditie / 2e vluchtroute
8 volle grond

p=-5.5m p=-6.5m
p=-6.5m



schetsontwerp uitbreiding renovatie sporthal genk pagina  //  29

plattegrond dak schaal 1:500

1

2

3

p=3.5m

1  polYvalente ruimte 
2  patio
3  groendak
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ritmiek bestaande betongevelprofiliering

ritmiek

de nieuwe gevel is opgebouwd uit een continue ritmiek van verticale 
lamellen, gelijk aan de ritmiek van de profilering van het beton. Door de 
continue herhaling van de lamellen ontstaat een krachtige eenheid. 

gevels en materialen
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impressie vanf toegangsweg
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gevels en materialen

oost gevel

west gevel
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noord gevel

zuid gevel
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geperforeerde plaat stalen constructie sport-/turnhal gelamineerde houten gevel lamellen
verduurzaamd FSC hout 

vliesgevel hout/aluminium 

metselwerk binnenwand
BINNEN 

BUITEN

acoustische isolatie  tussen stijl en regelwerk

damprem 

harde isolatie

aluminium vollkernplaat

gevel detail 

materialisatie dicht-transparant

gevels en materialen
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ritmiek gevel houten lamellen

dicht - transparant

verloop van kleur en van dicht naar transparant
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duurZaam gebouw

een duurzaam gebouw

duurzaamheid is een ruim begrip dat op velerlei aspecten en disciplines 
van toepassing is. Het is onze ambitie bij ieder project in de volle breedte 
aan het begrip duurzaamheid inhoud te geven. een optimale balans van 
toepassingen en maatregelen is vaak effectiever dan de focus op één aspect. 
Binnen het architectenbureau richten wij ons dan ook op de toepassing van 
de beoordelingsmethodiek van de BreeAm. de BreeAm is een keurmerk 
voor de bepaling van de duurzaamheid van vastgoedobjecten. de methodiek 
is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van negen verschillende thema’s; 
management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, 
landgebruik en ecologie en vervuiling.
een duurzaam gebouw ontwerpen begint bij integraal ontwerpen. Alle 
disciplines van het ontwerpproces worden vanaf het startpunt betrokken 
bij de afweging van keuzes. Vanuit iedere discipline levert de adviseur zijn 
inbreng voor het creëren van een optimaal duurzaam gebouw. 

de belangrijkste uitgangspunten voor een duurzaam gebouw die het 
ontwerpteam heeft gehanteerd voor het ontwerp van het sportcomplex 
genk worden gemakshalve in een opsomming van maatregelen genoemd.  
de maatregelen zijn gecategoriseerd naar de verschillende ontwerpdisciplines, 
te weten architectuur, constructie en technieken.

Voor de discipline gebouwontwerp en architectuur zijn de volgende 
maatregelen genomen. 

-Het ontwerp is compact van opzet. er is relatief weinig geveloppervlak 
toegevoegd ten opzichte van het aantal vierkante meters dat aan het 
gebouw is toegevoegd.
-de nieuwe gevel is aan de oost- en zuidzijde volledig gesloten. Hierdoor 
wordt opwarming in de zomer en koudeverlies in de winter beperkt. daarnaast 
verhoogt het, het sportcomfort door het voorkomen van hinderlijk dag- en 
zonlicht.

-Aan de noordzijde, waar de entree en de nieuwe burelen worden gesitueerd 
is wel veel glas voorzien in de gevel om optimaal gebruik te maken van het 
daglicht.
-de verhoogde opbouw met rondom glas voorziet het cafetaria en de 
polyvalente ruimten van daglicht.
-Daglicht in de judo- en fitnesszalen door het toepassen van daklichten in 
de patio.
-toepassen van milleuvriendelijke en hernieuwbare materialen
de gevelconstructie is van gelamineerd fsc-houten lamellen. Ze worden 
gemaakt van een biologische verduurzamingstechniek met titanwood.
-de gevelpanelen zijn opgebouwd als sandwichpanelen. Aan de buitenzijde 
gerecycled geanodiseerd aluminimum en voorzien van een binnenplaat van 
geperforeerd fsc-hout voor een optimale akoestische werking.
-op het dak komt een groendak met een warmte en water accumulerend 
vermogen.
-in de sanitaire voorzieningen wordt gebruik gemaakt van waterbesparende 
armaturen.



schetsontwerp uitbreiding renovatie sporthal genk pagina  //  37

.

duurzame constructie

Zoals aangegeven is ontwerpen een integraal proces van afwegen van keuzes. 
de constructie is voornamelijk benaderd vanuit de volgende invalshoeken:

uitgaan van een logische opzet is dit als leidraad aangehouden:

-optimaal benutten overspanning vloerplaten;
-geen onnodig zware stalen liggers;
-stabiliteit uit schoorwerking.

Flexibiliteit is een belangrijk “duurzaamheidsaspect” van de constructie:

-de gekozen constructie heeft door de veranderlijke vloerbelasting een hoge 
mate van indelingsflexibiliteit.
-Keuze van de vakwerkspanten biedt flexibiliteit aan: 
.plaatsing technieken.
.grote open ruimtes zonder verticale constructie-elementen die met behulp 
van flexibele wanden (bv. type TRENO)  toch ingedeeld kunnen worden in 
kleinere ruimtes. 

tevens zal in de verdere uitwerking aandacht worden besteed aan de 
ondertussen algemeen geaccepteerde duurzaam bouwen aspecten 
zoals granulaten, conservering, emissieaspecten, demontabiliteit en 
uitbreidingsmogelijkheden.
een eerste analyse van dit gebouw laat zien dat het materiaal beton prominent 
aanwezig is en dus nadere evaluatie hiervan in relatie tot duurzaam bouwen 
voor de hand liggend is.
interessant in dat verband is het volgende lijstje, opgesteld door de 
Betonvereniging, waarin de energiebehoefte voor de totstandkoming van 
beton geanalyseerd wordt.

Sheet1

Page 1

Winning zand en grind 0,01 GJ per 1000 kg beton

Transport 0,04 GJ per 1000 kg beton

Productie cement 3,3 GJ per 1000 kg beton

Productie en aanbrengen beton 0,02 GJ per 1000 kg beton

Wapeningsstaal 2,5 GJ per 1000 kg beton

Slopen, breken, transporteren 0,25 GJ per 1000 kg beton

Het blijkt dus dat de meeste aandacht gericht moet worden op het beperken 
van de wapening en het beperken van de hoeveelheid cement. Hier zullen 
wij ons bij de uitwerking dan ook op richten.
in de betonwereld wordt steeds meer aandacht gegeven en ook steeds meer 
daadwerkelijk gedaan aan de zogenaamde kringloopgedachte. dit betekent 
dat een aanzienlijk deel van het nieuwe beton bestaat uit wederom gebruikt 
gebroken beton uit gesloopte bouwwerken. tot voor kort was 20% zgn. 
granulaatbeton het hoogst haalbare. nieuwe technieken en inzichten maken 
het mogelijk om op een verantwoorde manier het aandeel aan granulaat in 
het beton te verhogen tot 40%.
ook in de prefab betonelementen, begint granulaatbeton steeds meer 
toepassingen te vinden.
in concreto hebben we de volgende suggesties:
bewuste reductie wapening;
bewuste reductie cement hoeveelheid;
fundering: ca. 40% granulaat beton;
bovenbouw: ca. 15% granulaat beton (niet in zichtbeton).
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duurZaam gebouw

duurzame installatie techniek

“met deze nota willen wij onze ambitie onderstrepen het nieuwe gedeelte 
van het sportcentrum te genk te ontwerpen met een duidelijk engagement 
maximaal te streven naar een optimaal energieprestatieniveau, rekening 
houdend met de randvoorwaarden zowel van programmatorische als 
economische aard.”

de uitbreiding van het sportcentrum te genk omvat een nieuwe, ruimte 
sporthal, een nieuwe turnhal, een cafetaria en een vrij grote hoeveelheid 
randaccommodatie zoals kleedkamers, tribune, bergruimtes etc. daarnaast 
wordt een gedeelte van de bestaande infrastructuur herwerkt en geüpgrade 
naar een hedendaags, duidelijk en overzichtelijk geheel. Het gaat hier om de 
fitness- en judozaal en de kleedkamers die hieraan gekoppeld zijn.

in ontwerpfase worden de technische installaties in het licht van de genomen 
opties in detail berekend en gedimensioneerd tot opstelling van lastenboek 
en plannen.

in het voorliggend project zullen ondermeer volgende toepassingen 
onderzocht dienen te worden:
toepassing van lage temperatuur verwarming (vloerverwarming)
warmterecuperatie en een bypass voor vrije koeling aan de luchtgroepen.
optimalisatie van het elektrisch vermogen zowel in de mechanische installatie 
als in de verlichtingsinstallatie

randvoorwaarden bij conceptbepaling

comforttemperatuur Sheet1

Page 1

�ituatie ��	i���e �aar�en �anname ont�er	

Winter 20-24°C 21°C

Winter – turnzaal 16-19°C 18°C

Zomer 23-26°C  25 °C

de comforttemperatuur wordt bepaald door het gemiddelde van de 
luchttemperatuur en de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de 
omgevende wanden. de temperaturen die in bovenstaande tabel zijn 
opgenomen zijn gebaseerd op een maximaal aantal ontevredenen van 10% 
(bij een theoretisch optimum is dit 5%).

temperatuuroverschrijdingen
Voor de bevordering van het rationeel energiegebruik en om 
buitensporige investeringen te vermijden, is het niet realistisch om de 
ideale comforttemperatuur altijd te willen vasthouden, ook in extreme 
omstandigheden van het buitenklimaat. Daarom is het redelijk om een (in 
tijd en grootte beperkte) afwijking op de comforttemperatuur toe te staan.

in principe betreffen deze afwijkingen zowel te hoge als te lage 
temperaturen, maar de meeste aandacht gaat uit naar te hoge temperaturen 
in zomeromstandigheden.
Als richtwaarde voor het maximaal aantal overschrijdingsuren op jaarbasis 
wordt 100 uren vastgelegd voor een overschrijding van de binnentemperatuur 
van 25°c en 20 uren voor een overschrijding van 28°c.

verticale temperatuurgradiënt
een te groot luchttemperatuurverschil tussen hoofd en enkels kan een 
thermische onbehaaglijkheid creëren. Volgens nBn en iso 7730 en cr1752 
(klasse B – comfortabel) is een maximaal temperatuurverschil van 3°C 
toegelaten tussen enkels (0,10m) en hoofd (1,10m).

luchtsnelheden en tochtverschijnselen
klachten over tocht ontstaan ten gevolgen van een plaatselijk te hoge 
luchtsnelheid bij een bepaalde luchttemperatuur. de mate van hinder door 
tocht wordt bepaald door de gemiddelde luchtsnelheid, de luchttemperatuur 
en fluctuaties in de luchtsnelheid. Een luchtstroming wordt eerder als tocht 
ervaren in een enigszins koude omgeving dan in een warme.

Bovenstaande waarden voor maximale luchtsnelheden in functie van de 
temperatuur zullen aangenomen worden voor het ontwerp.
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bouwfysica
om de verschillende technieken optimaal te kunnen benutten moet er 
vooraleerst aandacht besteed worden aan de energetische prestatie van de 
gebouwschil. We denken hierbij vooral aan:
compactheid
isolatiewaarden
oriëntatie en resulterende zonnewinsten
luchtdichtheid

compactheid
Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de energieverliezen 
door transmissie te minimaliseren.

Beter nog dan isoleren is het vermijden van transmissieverliezen door het 
beperken van de hoeveelheid buitenoppervlak. We spreken hier over de 
compactheid, de verhouding tussen het totale volume en de gecombineerde 
oppervlakte van muren, dak en in mindere mate vloer. Hoe meer m³ volume 
per m² verliesoppervlakte, hoe beter.
Hiertoe is de toepassing van eenvoudige vormen een must. Het huidige 
volume schaart zich volledig tegen de bestaande bebouwing aan en realiseert 
ons inziens een minimale extra verliesoppervlakte naar de buitenomgeving 
toe.

k-peilprestaties
Het is absoluut noodzakelijk de buitenoppervlakken voldoende te isoleren.
Hiertoe zal in eerste instantie voldoende aandacht moeten besteed worden 
aan de dakconstructie, die grotendeels als ‘groendak’ zal uitgevoerd 
worden (zie verder). Daarnaast is er de omsluitende, nieuwe gevel die 
het nieuwbouwgedeelte zal omarmen. Hierbij wordt geopteerd voor 
een zo licht mogelijke gevelconstructie, die door de toepassing van een 
vliesgevelprincipe toch eenvoudig in elkaar kan geplaatst worden. er wordt 
hierbij de keuze gemaakt om een schakering te voorzien van beglazing 
en gesloten gedeelten. deze laatste worden goed geïsoleerd, het glas is 
sowieso een goed isolerende variant van dubbele beglazing.

onderstaande tabel geeft ons voorstel weer inzake de isolatiegraad van het 
gehele complex:  

oriëntatie en resulterende zonnewinsten
de juiste oriëntatie van het gebouw kan een zeer grote invloed hebben 
op de binnentemperatuur. We spreken hier specifiek over de vermindering 
van zonnewinsten tijdens de zomer om oververhitting te minimaliseren. 
Zonnewinsten in de winter kunnen daarentegen de warmtevraag helpen 
verminderen. de oriëntatie heeft tot slot ook een grote invloed op het 
hoeveel daglicht die toetreedt in het gebouw. Hoe meer daglichttoetreding, 
hoe minder kunstlicht nodig is. 

luchtdichtheid
een gebrek aan luchtdichtheid kan een grote invloed hebben op de 
energieprestatie en een e-peil tot 10 punten doen schommelen.
De factor wordt zowel gedurende het ontwerp beïnvloed (vermijden van 
moeilijk te plaatsen constructie-elementen) als tijdens het bouwproces zelf 
(zorg tijdens de uitvoering).
de luchtdichtheid wordt uitgedrukt als een n50-waarde. dit is het 
ventilatievoud in het gebouw met een drukverschil van 50 pa over de 
gebouwschil. Wij stellen een n50-waarde van maximaal 3 aan.
concreet wordt vaak, na afwerking van het gebouw, een ‘blower-door’ test 
uitgevoerd om de juiste infiltratiewaarde te bepalen en eventuele gebreken 
op te sporen. deze test is niet verplicht maar wel aan te raden.
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installatietechniek-nieuwbouwgedeelte

energieopwekking en aanlevering
Zoals in het wedstrijdbestek opgegeven, gaan we ervan uit dat er momenteel 
een voldoende grote verwarmingscapaciteit aanwezig is in de bestaande 
installatie opdat deze ook zal kunnen instaan om in het bijkomen gedeelte de 
temperatuur op peil te houden. Hetzelfde geldt voor de stroomvoorziening, 
ook daar wordt een voldoende groot aansluitingsvermogen verondersteld.

Ventilatie
duidelijk wel te voorzien zijn de ventilatievoorzieningen voor de uitbreiding. 
We  stellen in totaal 3 luchtgroepen voor, om aan de verschillende 
programmatorische eisen te kunnen voldoen op een voldoende energiezuinige 
manier.
concreet krijgt elke sportzaal een eigen ventilatiegroep, uitgerust met 
een mengsectie en warmteterugwinning. op die manier kan ten eerste de 
hoeveelheid vers toe te voeren lucht geregeld worden in functie van de 
hygiënische nood (CO2-detectie geeft de luchtkwaliteit aan), én wordt de 
vers toe te voeren lucht passief voorverwarmd. de recuperator kan gebypasst 
worden in de zomer zodat maximaal gebruik kan gemaakt worden van ‘free 
cooling’.
de toepassing van een mengsectie laat tevens toe om op korte tijd de zaal 
de klimatiseren (zonder verse lucht), iets wat dagelijks noodzakelijk zal zijn, 
voor de sportactiviteiten starten.
de derde luchtgroep zal een heel andere werkingsmethode hebben, daar 
deze instaat voor de andere ruimtes van de uitbreiding, de cafetaria, 
tafeltennisruimte, burelen en kleedkamers. elkeen van deze ruimtes zal 
quasi gelijktijdig in gebruik zijn, daarom stellen we hier een eenvoudige 
klokgestuurde regeling voorop.

luchtkwaliteit
de norm nBn en 13779 onderscheidt vier klassen van binnenluchtkwaliteit.  
Als basis uitgangspunt gaat met een bepaald ventilatiedebiet toewijzen per 
persoon om deze luchtkwaliteit te bepalen volgens onderstaande tabel:

Wij stellen voor alle delen van het gebouw te ventileren volgens de klasse 
IDA3 (22-36m³/h per persoon). Dit door toepassing van mechanische pulsie 
en mechanische extractie. de keuze voor een kleiner ventilatiedebiet 
heeft als voordeel dat minder energieverlies op te tekenen valt voor het 
transporteren van de lucht (ventilatorverbruik) en opwarmen/afkoelen ervan 
(kleiner volume).

architectuur & installatie - nieuwbouwgedeelte

in dit hoofdstuk wordt het samengaan van de technische keuzes en 
de architecturale visie toegelicht. We lichten toe waarom bepaalde 
technieken gebruikt worden, zowel aangaande het resulterende comfort, 
als vanuit esthetisch oogpunt. Het gaat hierbij dus vooral om de keuze van 
eindelementen en de plaatsing hiervan in de ruimtes.

Ventilatieprincipe

de ventilatie wordt verzorgd door 3 luchtgroepen die zich allen in de 
technische ruimte bevinden. om de lucht te verdelen naar de ruimtes wordt 
gebruik gemaakt van 2 hiervoor voorziene schachten.
in de sporthallen wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige luchtverdeling 
waarbij de lucht van bovenin de ruimte wordt binnengeblazen. Het 
verdeelpatroon wordt hierbij zo gekozen dat de volledige ruimte goed 
doorspoeld wordt. De extractie van de lucht gebeurt op enkele specifieke 
punten in de bergingen. op die manier worden ook deze ruimtes omspoeld 
en wordt het traject van de lucht verzekerd. zie naaststaand schema

er wordt ten allen tijde zoveel mogelijk gebruik gemaakt van free cooling 
op deze luchtgroepen, waarbij, in geval van stijgende binnentemperatuur, 
de voorkeur gegeven wordt aan het verhogen van de hoeveelheid verse 
buitenlucht.
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verloop van de ventilatiekanelen. blauw inblaas, rood afzuiging de vloervelden van de caf-zone is voorzien van vloerverwarming in de 

winter en vloerkoeling in de zomer.
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programma & afgiftesysteem

Het afgiftesysteem voor verwarming is niet eenduidig. enerzijds zijn er de 
sportzalen, die gebruik maken van hun ventilatiesysteem om de temperatuur 
hoog te houden (zie eerder). Anderzijds zijn er de cafetaria, burelen, 
kleedruimtes etc. Hier zal een vloerverwarming geïnstalleerd worden om de 
ruimtes op temperatuur te houden.
een vloerverwarmingsysteem heeft in deze situatie 4 voordelen:

Architecturaal voordeel: door de warmte via het vloeroppervlak in de ruimtes 
uit te stralen kunnen storende verwarmingselementen geweerd worden. 
met name in de cafetaria en polyvalente zaal is dit een vrij dwingende 
randvoorwaarde.
energetisch voordeel: de temperatuur die wij als mens ervaren in een bepaalde 
ruimte is afhankelijk van de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur 
van de omgevende oppervlakken. door vloerverwarming te plaatsen is deze 
stralingstemperatuur zeker al een pak hoger dan bij klassieke elementen. 
Hierdoor kan de luchttemperatuur dus iets lager zijn voor een identiek 
comfort, en zal het energieverbruik voor ventilatie en de verliezen door 
infiltratie iets kleiner zijn.
een tweede energetisch voordeel is de mogelijkheid om met lagere 
temperatuursregimes een aangename binnentemperatuur te verzekeren. 
dit heeft tot gevolg dat de opwekking van warm water sowieso met een 
hoger rendement kan gebeuren. (Dit gegeven is onafhankelijk van de 
opwekkingsmethode)
comfortvoordeel: een vloerverwarming betekent steeds een verhoging van 
het voelbare comfort. echter, in de kleedkamers, waar mensen vaak op blote 
voeten lopen, is een dergelijk warm oppervlak uitermate aangenaam.

Zonwering en Zomerperiode

Zoals eerder gesteld is de beperking van de instraling in alle ruimtes een 
cruciale factor om de nood aan koeling te vermijden. de omvattende nieuwe 
gevel die door het nieuwbouwgedeelte gemaakt wordt, zal hiervoor een 
beschermende functie uitoefenen. door op gepaste wijze het procentuele 
aandeel beglazing ten opzichte van gesloten delen te  definiëren wordt 
zowel oververhitting als verblinding vermeden.
concreet wordt er hier voor gekozen om de gevel van de sporthallen 
geblindeerd te laten zodat een optimale professionele sportbeleving 

mogelijk is. naast de inkomhal en trappenpartij wordt de gevel gradueel 
opengemaakt, zodat de hal kan genieten van een voldoende hoeveelheid 
daglicht en de inkomzone geaccentueerd wordt.
de polyvalente hal en de cafetaria bezitten tot slot een volledig opengewerkt 
stuk gevel (bovenste helft) zodat overdag in deze ruimtes helemaal geen 
kunstverlichting meer zal noodzakelijk zijn, en dat enig weerkaatst daglicht 
ook in de zalen binnenvalt.

om een teveel aan binnenvallend zonlicht te vermijden wordt de bovenste, 
beglaasde helft van de cafetaria en polyvalente zaal uitgerust met een 
mobiele zonwering. deze kan automatisch dichtgestuurd worden wanneer 
de zonintensiteit te groot zou worden op een bepaalde oriëntatie zonder 
daarom alle daglicht te moeten uitsluiten.

renovatiegedeelte

enkele ruimtes in het bestaande constructiegedeelte zijn aan een upgrade 
toe. inzake technieken worden in deze ruimtes over het algemeen geen 
zware ingrepen uitgevoerd. enkel de kleedruimtes, die momenteel een erg 
onfunctionele plaatsing en opbouw hebben, worden integraal aangepakt en 
vernieuwd.
Wat betreft de bestaande, grote sporthal wordt opgemerkt dat de 
verblindingsituatie die er momenteel heerst (en opgevangen wordt door 
grote doeken) zal verdwijnen. De manier waarop het nieuwbouwgedeelte 
tegen deze ruimte wordt aangeschakeld maakt immers optimaal gebruik van 
de bestaande constructie, maar de toevoer van rechtstreeks zonlicht wordt 
volledig vermeden (zie eerder)
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eventuele uitbreiding van de verwarmingsinstallatie

mocht, na concrete studie van de benodigde en beschikbare 
verwarmingsvermogens, alsnog een additionele installatie noodzakelijk 
zijn om de ruimtes op een geschikte temperatuur te brengen, stellen we 
voor te werken via een erg zuinig Beo-veldsysteem om de ruimtes met 
vloerverwarming te gaan voeden.

Zoals reeds gesteld heeft het gebruik van vloerverwarming als voordeel dat 
deze voor verwarming watertemperaturen van slechts 35 tot 40°c nodig 
hebben. Zo een lage temperatuurverwarming geeft ons de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een warmtepomp. Voor dit project specifiek willen 
we de mogelijkheden onderzoeken om een bodemwaterwarmtewisselaar te 
plaatsen. 
Hierbij wordt de verwarming gerealiseerd door een aardgekoppelde 
warmtepomp met verticale wisselaars, ook wel energiepalen genoemd. 
in winterregime wordt warmte “opgepompt”. Het rendement op 
verwarmingsbasis is minstens vergelijkbaar met de gebruikelijke goede 
actuele technieken.

de tekening hiernaast toont het principe van boorgat-energieopslag aan. 

Zoals op de figuur aangegeven is een bijkomend voordeel van deze techniek 
de aanwendbaarheid voor koeling in de zomer en dit zonder gebruik van 
de warmtepomp. de enige energie die er op dit moment gebruikt wordt is 
deze voor het circuleren van het water (geen compressie). Het gebruik van 
de boorgaten voor zowel verwarming als koeling heeft tot slot een algeheel 
positief effect. gedurende de winterperiode werd de ondergrond uitgekoeld 
door de extractie van energie voor verwarming. in de zomer worden op 
die manier koudere temperaturen verkregen en wordt de ondergrond 
langzaamaan terug opgewarmd, klaar voor de volgende winterperiode.

boorgat-energieopslag

bypass voor zomerenergie

vloerverwarming / vloerkoeling

warmte
pomp
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duurzame aanpak

groendaken
typisch voor daken zijn de extreme verschillen in temperaturen, zowel voor 
zomer en  winter als voor dag en nacht. Bij de aanleg van een extensief 
groendak zullen de temperatuurschommelingen minder extreem zijn en veel 
minder voelbaar naar de binnenomgeving toe.

Bij dit gebouw stellen wij voor om het grote, zichtbare dakoppervlak als 
groendak te voorzien. 

er zijn drie verschillende soorten groendaken: 
-intensieve groendaken: ze zijn het equivalent op daken van wat tuinen op 
de grond zijn. 
-eenvoudige intensieve groendaken zijn te vergelijken met rijke graslanden. 
-extensieve groendaken zijn meer te vergelijken met begroeiingen van 
rotsen. 

We stellen hiervoor een extensieve variant voor, om onderhoudskosten te 
minimaliseren en de verhoging van de dakbelasting zo klein mogelijk te 
houden.

regenwaterrecuperatie
Het regenwater zal opgeslagen worden in een buffervolume voor hergebruik. 
Zowel sanitairen als dienstkranen kunnen aangesloten worden op dit 
systeem

rationeel omgaan met elektriciteit
Reflectie inzake rationeel energieverbruik bij elektrische installaties leidt onze 
aandacht ontegensprekelijk naar de grootste verbruikers van elektriciteit, 
namelijk de verlichting. een rationalisatie dringt zich hier op, en dit kan door 
een optimalisatie van de daglichttoetreding en het vermijden van het gebruik 
van kunstlicht wanneer dit niet noodzakelijk is. 

er wordt voorgesteld om de verlichting van de cafetaria en de inkomzone te 
voorzien van elektronisch dimbare voorschakelapparatuur gekoppeld aan een 
daglichtafhankelijke sturing. Afhankelijk van de hoeveelheid beglazing die 
uiteindelijk geplaatst wordt (zie eerder), zullen hetzij volledige ruimtes, hetzij 
de gedeelten dicht bij de beglazing kunnen worden gedimd. Zo worden in 

functie van de ingestelde lichtsterkte (300 tot 500 lux) de verlichtingstoestellen 
slechts energetisch belast in functie van het tekort. daarnaast worden in 
gangen, kleedruimtes, bergingen enz aanwezigheidsdetectoren geplaatst, 
zodat de verlichting kan worden uitgeschakeld wanneer een tijd lang geen 
gebruikers werden gedetecteerd. een dergelijke schakeling is uitermate 
interessant voor ruimtes zoals de kleedkamers, waar een gedeelde 
verantwoordelijkheid is over het aan- of uitschakelen van de verlichting, 
waardoor in de meeste gevallen niemand het licht zal uitschakelen bij het 
begin van de wedstrijd bijvoorbeeld.
nacalculaties uit vorige studies wijzen uit dat de totale besparing van 
dergelijke systemen kan oplopen tot 80% t.o.v. klassieke aan/uit schakeling.

optie: toepassing fotovoltaische cellen. in een ‘fotovoltaïsche’ 
zonnecel wordt licht rechtstreeks omgezet in elektriciteit. Zonnecellen worden 
aan elkaar gekoppeld in grotere zonnepanelen (PV-modules). In België is een 
zeer stabiele stroomvoorziening aanwezig zodat gekoppelde pV systemen 
met wisselstroomomvormers de meest zinvol inzetbare techniek is.

Het zonneaanbod in Brussel bedraagt ongeveer 1000 kWh/m² per jaar op 
een horizontaal vlak. een zuidelijk gericht hellend vlak kan tot 12% meer 
lichtinstraling opvangen. de jaarlijkse opbrengst van een optimaal opgesteld 
hellend PV-systeem met een vermogen van 1000 Wp (1 kWp) bedraagt 
onder de Belgische zon gemiddeld  840 kWh. Het systeem heeft een 
paneeloppervlakte van 6-9m² (afhankelijk van de fabrikant.)

De toepassing van fotovoltaïsche cellen levert tot slot Groenstroomcertificaten 
op (lees: besparingen voor het bestuur). Voor de gebruiker heeft zonne-
energie voor eigen gebruik een hogere waarde dan elektriciteit die 
doorverkocht wordt aan een elektriciteitsleverancier (het tarief dat de 
elektriciteitmaatschappij hanteert voor aankoop ligt lager dan het tarief voor 
verkoop). De optimale grootte van een installatie richt zich daarom naar het 
effectief verbruik van de gebruiker.

Een tweede optie, die de financiële haalbaarheid van ruime fotovoltaïsche 
systemen vergroot, is het ‘verhuren’ van de dakoppervlakte aan een 
onderneming die verder de volledige fotovoltaïsche installatie voor zijn 
rekening neemt. Het voordeel voor de bouwheer is slechts van financiële aard, 
behalve dan dat de groene opportuniteit die het dak met zich meebrengt 
volledig benut wordt, hetgeen de uitstraling en groene gedachte van het 
project enkel ten goede kan komen.
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samenvatting

de uitbreiding van het sportcomplex te genk betekent een enorme verruiming 
van de mogelijkheden die in het complex kunnen worden aangeboden. 
de toevoeging van enkele zalen met bijhorende randaccomodatie vormt hierbij 
de basis, maar tevens wordt de kwaliteit van de infrastructuur (zowel bestaand 
als nieuwe gedeelte) sterk verhoogt. Door de ‘omhullende beweging’ die 
gemaakt wordt door de nieuwe zalen met hun karakteristieke gevel worden 
een aantal problemen opgelost die in het huidige complex naar voor kwamen. 
We denken hierbij bijvoorbeeld aan de verblindingsproblematiek in de grote  
bestaande sporthal, het moeilijke overbruggen van hoogteverschillen in de 
los- en laadzone etc.
de bouwfysische en technische aspecten van het project zullen dit 
ambitieuze niveau volgen. In eerste instantie (de trias energetica in het 
achterhoofd houdend) wordt een voldoende hoog isolatiepeil aangehouden. 
Zowel de ruime nieuwe gevel als de grote dakoppervlaktes die gecreëerd 
worden, krijgen een stevig isolatiepakket mee dat in samenwerking met de 
compactheid de verliezen tot een minimum beperkt.
daarnaast kiezen we bewust voor eenvoudige en overzichtelijke technische 
systemen, waarop eenvoudig kan ingegrepen worden wanneer nodig.
Hoewel de energie (zowel verwarming als elektriciteit) vanuit de 
bestaande installatie zal aangeleverd worden kunnen nog steeds enkele 
energetisch interessante keuzes gemaakt worden. de luchtgroepen worden 
bijvoorbeeld uitgerust met een stevige warmterecuperatie of mengsectie, 
de randaccommodatie wordt uitgerst met een vloerverwarmingssysteem 
op laag temperatuursregime. Wat betreft verlichting zullen grote 
energiewinsten geboekt worden door zuinige armaturen te combineren 
met een aanwezigheids- en/of daglichtsturing (daar waar interessant). De 
benodigde verlichtingsintensiteit wordt zo gegarandeerd, maar den enkel 
op momenten waarop deze ook daadwerkelijk benodigd is.
een optimaal binnencomfort wordt ten allen tijde gerealiseerd tegen een zo 
laag mogelijke energiekost. 
in uitbreiding kan tot slot onderzocht worden of het toepassen van pV-cellen 
op het grote dakoppervlak een haalbare kaart is voor dit project.
de technische keuzes proberen integraal de functionele en architecturale 
visies aan te vullen en mogelijk te maken. Het nieuwe sportcomplex zal zo 
niet enkel uitgebreid worden met meer zalen en dus een grotere capaciteit, 
maar zal in zijn geheel meer toegang verlenen aan sportiviteit op het hoogste 
niveau.
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constructie

ontwerpen is een integraal proces van het afwegen van keuzes. de 
keuzes worden gemaakt in onderling overleg tussen de disciplines en 
worden teruggekoppeld naar projectmanagement en opdrachtgever. door 
relevante aspecten inzichtelijk te maken en te voorzien van wegingsfactoren 
kan een zorgvuldige keuze worden gemaakt. omdat integraal ontwerpen 
het uitgangspunt is hebben de volgende aspecten een rol gespeeld bij de 
gemaakte keuze:

esthetische aspecten;
logica constructie: er is uitgegaan van een zeer regelmatig stramienplan en 
patroon van ondersteuningen;
integratie met de installatie: er is gekozen voor vakwerkspanten. op deze 
manier creëren we vrije ruimte voor de doorvoer van kanalen ten behoeve 
van de installatie;
bouwkosten: het budget is zeer gering. daarom is gekozen voor een 
economische opzet van de constructie; 
duurzaam bouwen aspecten;

Het project kan ingedeeld worden in 2 delen: het gedeelte nieuwbouw en 
het gedeelte renovatie. in volgende paragrafen wordt voor beide delen de 
draagconstructie beschreven. nieuwbouw

de nieuwbouw wordt opgedeeld in volgende delen:

sportzaal
turnzaal
inkom
zone cafetaria-bergingen (kortweg caf)

de dakconstructie bestaat voor alle delen uit een lichte staalstructuur, met 
stalen dakplaten. deze structuur is voor de te nemen overspanningen de 
gemakkelijkste en financieel de meest aantrekkelijke oplossing.

in de sportzaal en turnzaal worden de respectievelijke overspanningen van 
32m en 25m met stalen vakwerkspanten overbrugd. de vakwerkspanten 
worden op stalen kolommen gelegd.

toepassing van de vakwerkspanten biedt de mogelijkheid om de alle 
leidingen te laten passeren. Hierdoor moet er bovenop de constructiehoogte 
geen extra hoogte voorzien worden om de minimaal gevraagde nuttige 
hoogte te bekomen en wordt de hoogte van het gebouw en de bijhorende 
geveloppervlaktes beperkt. Bij de overige zones bestaat de draagstructuur 
van het dak uit gewalste I-profielen opgelegd op stalen kolommen. 

de verdiepingsvloeren van de zone caf zijn breedplaatvloeren met een dikte 
van 200mm. Ze worden gedragen door metselwerk. op deze manier worden 
de scheidende wanden gebruikt als dragende elementen en wordt een dure 
kolom/balken structuur vermeden.

de horizontale stabiliteit in de zones inkom, sportzaal en turnzaal wordt 
verkregen door  horizontale windverbanden in het dak en verticale 
windverbanden in de gevel. in de zone caf. zorgen horizontale windverbanden 
in het dak en de dragende wanden voor de horizontale stabiliteit.

gezien de bodemopbouw en de aard van de constructie kan een dure 
paalfundering vermeden worden door toepassing van een dunne algemene 
funderingplaat van 180mm. in de zone caf. wordt deze verdikt tot 220mm. in 
deze zone is een voerdikte nodig om de hogere belasting van de verschillende 
verdiepingsvloeren op te nemen. 

renovatie

op het vlak van stabiliteit wordt er enkel een ingreep gedaan in de huidige 
conciërgewoning. Hier wordt de vloerplaat op het niveau +0.00 afgebroken, 
en wordt een nieuwe vloerplaat op het niveau -1.40 geconstrueerd. deze 
vloerplaat kan gedragen worden door de bestaande draagstructuur.
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constructieve opbouw van de sportzalen de houten lamellen vormen de gevelconstructie, 

de vloervelden van het caf. zijn breedplaatvloeren met korte 

overspanningen
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proces en planning

proces en planning: sportcentrum genk

algemeen
Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair team werkend binnen een 
duidelijke structuur. Via een procesmatige aanpak, ondersteund door de 
brede kennis binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitie’ zich in de 
realisatie van een nieuwe multimediale site conform de verwachtingen van 
de opdrachtgever. De projectprocedures (PP), opgesteld bij aanvang van 
het project, structureren en organiseren gedurende het ganse proces het 
ontwerp, de teamcommunicatie, de planning en het budget.

ontwerpteam
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect,  een uitvoerend architect, 
en studiebureaus voor stabiliteit,  en technieken. de identiteit van deze 
teamleden wordt vermeld op de bijgeleverde offerteformulieren. Voor 
specifieke expertise doen de teamleden beroep op door het ontwerpteam 
aangetrokken specialisten.

Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de 
projectarchitect. de projectarchitect coördineert de ontwerpstudie en 
de studiebureaus. Binnen het ontwerpteam berust de programmatische 
en esthetische verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces bij de 
architect. de uitvoerend architect en de studiebureaus staan in voor de 
conformiteit met regelgeving, technische voorlichtingen en normen. Het 
accent verschuift tijdens het proces van de architect in ontwerpfase naar de 
uitvoerende architect in uitvoering. de uitvoerend architect is gedurende 
het ganse traject betrokken en is verantwoordelijk voor bouwtechnische 
kwaliteit, technische coördinatie, budgetbeheersing en opvolging proces- 
en uitvoeringsplanning

De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of Contact) 
voor de bouwheer. gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen 
de verantwoordelijken van de bouwheer en de studiebureaus op door de 
projectarchitect en bouwheer aangestuurde werkvergaderingen.

databeheer
Voor hard-copy en digitale projectinformatie wordt beroep gedaan op 
een eenduidig systeem qua documentenreferentie en lay-out evenals qua 
organisatiestructuur,  bijgevolg is de werkmethodiek en communicatie 
eenduidig. de documenten zijn vlot uitwisselbaar en eenvoudig te traceren in 
het proces. Verdeling van de projectinformatie gebeurt via een projectwebsite. 
toegang- en schrijfrechten worden vastgelegd in de beheerstructuur.

proces
Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. Binnen 
één fase worden tussentijdse specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten 
vastgelegd. de fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringsperiodes, evenals 
de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt gedetailleerd 
vastgelegd bij aanvang van het proces. de geambieerde procesplanning 
wordt opgevolgd en bijgewerkt door de procesbeheerder.

controle
documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals 
tussentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door de bouwheer en 
gerapporteerd aan de projectarchitect.
Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch 
materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, conceptnota 
en fasespecifieke documenten (uitgewerkt programma, bestekken, 
duurzaamheidrapporten, ...). Het rapport wordt onderbouwd door de 
geïntegreerde studies stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk 
uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming tot elementenraming en 
gedetailleerde raming.   Het rapport documenteert en beargumenteert 
opgetreden afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde ambities beschreven 
in de projectprocedures. Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten 
opgenomen.

na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment 
ingepland waarin de bouwheer op basis van het faserapport de 
ontwerpevolutie kan beoordelen. Aan het einde van elke fase wordt het 
rapport formeel goedgekeurd. Het goedgekeurde faserapport vormt, samen 
met de projectprocedures, de basis voor de volgende fase.



schetsontwerp uitbreiding renovatie sporthal genk pagina  //  49

.



schetsontwerp uitbreiding renovatie sporthal genk pagina  //  50

proces en planning

proces opbouw

fase voorstudie:

inhoud:
Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de bouwheer 
de vooropgestelde ambities, het programma van het gebouw en het 
weerhouden concept met het opstellen van de projectprocedures (PP) tot 
doel.

Acties:
Teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma
Vastleggen comforteisen
Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de betrokken 
actoren (intern en extern)
Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, ….
nazicht coherentie bouwbudget en raming open oproep

termijn:  20 werkdagen

resultaat:
Document = Projectprocedures (PP):
Definitief programma
comforteisen
projectgerichte communicatieschema’s
procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomenten
protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlaktes, …
te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke voorschriften
Vooropgestelde inhoud  (fase-)rapporten
opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces
Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging (zie document 
kostenbeheersing)

termijn goedkeuring:  5 werkdagen

fase voorontwerp:

inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een ontwerp, 
waarbij de conceptstudies van de studie- en adviesbureaus in rekening 
worden gebracht. 
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door 
studiebureaus. de projectarchitect stuurt de fase. 

Acties:
conceptstudies ifv juiste correcte ruimtelijke planindeling
ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie
…, in overeenstemming met de project-procedures

termijn: 50 werkdagen

resultaat:
Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma 

termijn goedkeuring:  10 werkdagen

Fase Definitief Ontwerp:

inhoud:
technische uitwerking voorontwerpplannen. de projectleider coördineert 
met de architect. De architect integreert de (bouw)technische gegevens in 
de grafische documenten

door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en 
specialisten, wordt de informatie technisch, gedetailleerd en breed. 
de uitvoerend architect neemt actief deel aan de studies. de 
input en terugkoppeling van en met de verantwoordelijke van de 
bouwheer wordt essentieel. de projectleider organiseert en stuurt de 
werkgroepvergaderingen.
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Acties:
Vastleggen dimensies structuur
omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties
Bepalen afwerkingmaterialen
Integratie technische uitwerking in grafische documenten 
Vastleggen van wand- en vloerpaketten, incl. afwerking
…, in overeenstemming met de project-procedures

Termijn: 60 werkdagen

resultaat:
Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma met integratie 
van structuur, technische installaties, akoestische eisen,  bouwtechnische 
eisen, …
Opbouw van de verschillende bouwelementen (incl. afwerkingmaterialen)
Afwerkstaat
conceptnota en afmeting structuur
conceptnota technische installaties
…, in overeenstemming met de project-procedures

termijn goedkeuring:  20 werkdagen

fase uitvoeringsontwerp:

inhoud:
de plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdossier.

per discipline werken de lokale discipline een hoogwaardig bouwdossiers 
uit. De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de uitvoerend 
architect verzorgt het uitvoeringsdossier. de projectarchitect bewaakt de 
architecturale kwaliteit, de uitvoerend architect de technische coherentie.  

Acties:
gedetailleerde technische uitwerking

detailontwerp bouwkundige aansluitingen
opstellen uitvoeringsplannen
doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstudies
ontwerp op detailniveau
…, in overeenstemming met de project-procedures

termijn:  75 werkdagen

resultaat:
Aanbestedingsdossier 

termijn goedkeuring:  20 werkdagen

fase uitvoering:

inhoud:
na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering 
gestart . de supervisie van de werken berust bij de uitvoerend architect. 
per discipline worden de werken opgevolgd door een projectmedewerkers 
van de respectievelijke studiebureaus. de architect volgt de architecturale 
kwaliteit strikt op. er wordt beoogt de inrichting van de zalen voortijdig te 
laten gebeuren. dit opdat deze begin september, gelijk met de resterende 
inrichting, volledig ter beschikking staan voor de scholen.  

Acties:
technische opvolging bouwwerken
opvolging uitvoeringsplanning
Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
…, in overeenstemming met de project-procedures

termijn:  nader te bepalen adhv uitvoeringsdossier – inschatting:  370 
werkdagen

resultaat:
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bouwfasering

1
2 3

Fase 1. de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw kunnen ongehinderd 

plaatsvinden terwijl het zwembad en de sporthal in gebruik blijven.

Fase 2. de nieuwe sporthal en turnzaal kunnen in gebruik worden genomen  

waneer de renovatie van de huidige sporthal plaats heeft. Het zwembad 

kan ongehinderd functioneren.

Fase 3. in de laatste fase wordt de nieuwe entreehal voor het zwembad in 

gebruik genomen en kan de huidige inkom worden aangepast. 
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