001813D
STEDELIJK SPORTCENTRUM_GENK

INTRO
Een schetsontwerp voor de uitbreiding van een bijzonder sportcomplex.
Het bestaande betonnen sportcomplex met schaaldak van architect Isia Isgour gelegen te midden
van het sportbos wordt uitgebreid.
De uitbreiding aan deze bijzondere architectuur wensen we zichtbaar te maken, aanwezig
te maken. Het nieuwe bouwdeel gaat een speelse dialoog aan met de omgeving en het te
beschermen monument.
Het sportcomplex moet voldoende ruimte en licht bieden om een optimaal comfort en een gepaste
sfeer te creëren zodat diverse gebruikers er zich maximaal kunnen ontspannen.
De bestaande circulatie as krijgt een heldere aansluiting op de nieuwe functies en toegang. Zo kan
de sportbeoefenaar, de toeschouwer of de bezoeker zich vlot oriënteren binnen een sequentie van
zalen. De nieuwe zalen zijn zo gedimensioneerd dat ze competitiesport toelaten en er verschillende
activiteiten samen kunnen georganiseerd worden om zo de ambities van de stad mogelijk te maken.
Het gevraagde programma is divers en de beoogde gebruikers verscheiden. Deze diversiteit
wensen we binnen ons ontwerp evident te maken.
Het opgegeven programma werd door ons team van architecten, ingenieurs stabiliteit en ingenieurs
technieken geanalyseerd naar oppervlakte, gebruik en onderlinge relaties. Vertrekkend van het
vastgelegde programma en de ﬁnanciële middelen, is dit schetsontwerp opgemaakt rekening
houdend met de vooropgestelde randvoorwaarden en wensen.
Deze conceptnota is een basis die, in een intense dialoog met de diverse partijen, verder uitgewerkt
en uitgediept dient te worden.
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INPLANTING

-oorspronkelijke inplanting-

De uitbreiding volgt de planmatige logica van het bestaand gebouw. Door middel van verschoven
rechthoeken wordt een sokkel gecreëerd die wordt bekroond met een vreemd ogend object. De
groene omgeving versterkt het beeld van een gestrand volume midden in de natuur.
De uitbreiding volgt de idee van een massieve sokkel, respecteert het bestaande gebouw, maar
onderscheidt zich ervan door zich boven de kroonlijst te verheven.
Het volume op het nieuwe gebouw dat indirect daglicht toelaat in de sportzalen gaat een dialoog
aan met het schaaldak van het zwembad en de omgeving.
Vanuit het zwembad ontstaat een gevel die de aanwezigheid van de sportactiviteiten kenbaar
maakt.
In tegenstelling tot de verticale gevelverdeling van de sokkel krijgt de uitbreiding een horizontale
verdeling waardoor de karakteristieken van de sokkel versterkt worden en contrasteren met de
verticale structuur van de omliggende bossen.
Wegens de omvang van het te realiseren programma en een heldere logische en tegelijk compacte
schakeling komt het nieuwbouwgedeelte deels uit de vooropgestelde bouwzone.
Ondanks de eliminatie van de dienstweg tussen parking en achterste gebouwdelen blijft een vlotte
toelevering aan de technische ruimtes van het zwembad en aan de berging van de bestaande
sportzaal optimaal via de Emiel Van Dorenlaan.
De nieuwe toegang situeert zich op straatniveau aan de hoofdparking van het sportcomplex.
Ze is duidelijk aanwezig als nieuwe toegang tot de sportzalen.
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OPBOUW
Het ontwerp voor de uitbreiding van het bestaande sportcomplex is opgebouwd vanuit een
strategisch koppelen van een nieuwe sportzaal en een turnzaal aan de bestaande sportzaal.
Tussen deze drie zalen is de circulatie en de stapeling secundaire functies opgespannen.
Deze tussenzone – het ‘middenveld’ – heeft een centrale rol in het functioneren van het gebouw. Ze
is de kern, het hart van de uitbreiding.
Het ‘middenveld’ verbindt alle onderdelen van het programma met elkaar en laat elk onderdeel in dit
compacte gebouw afzonderlijk functioneren.
De gaanderijen zijn telkens aan één zijde open gewerkt naar een zaal. Via binnenbeglazing komt
indirect daglicht de zaal binnen.

-schikking hoofdvolumes uitbreiding-

Op elk niveau krijgt het ‘middenveld’ zijn eigen invulling. Op de bovenverdieping een cafetaria, op
het tussenniveau het onthaal en op de onderste laag een depotruimte.
Vanuit deze tussenzones worden doorzichten op de zalen en perspectieven op de omgeving
gemaakt. Ze sturen de oriëntering van de bezoekers en geven visuele relaties tussen de
verdiepingen onderling. Ze brengen het nieuwe samen met het bestaande gebouw.
Op het ‘middenveld’ wordt de gemeenschapszin het sterkst gearticuleerd. De samenhorigheid
tussen de verschillende programmaonderdelen wordt versterkt.
De verschillende zalen worden voorzien van de meest hoogtechnologische sportaccommodatie.
De afmetingen van de sportzalen zijn zodanig bepaald dat diverse zaalsporten kunnen uitgeoefend
worden op reglementaire velden.
De nieuwe sporthal met een vrije hoogte van negen meter wordt op dezelfde bouwlaag ingeplant
als de te renoveren sporthal.
Zo kunnen gelijktijdig diverse competities of grotere sportmanifestaties op dezelfde bouwlaag plaats
vinden.
De turnzaal met een vaste, speciﬁeke turnaccommodatie gecombineerd met een danszaal
gekenmerkt door zijn solitaire werking bevindt zich op een andere bouwlaag dan de sportzalen.
De tafeltenniszaal wordt vormgegeven als een ﬂexibel in te vullen sportzaal op de bouwlaag van de
sportzalen.

-het ‘middenveld’ als spil van de uitbreiding-

-circulatie op niveau 0,0m001813D

De verbinding tussen het bestaande gebouw en de uitbreiding gebeurt voor de sportzaalgebruikers
op de bouwlaag van de zalen via de spelersgang op niveau -6.50
De verbinding voor personeel tussen de twee bouwdelen kan naast de publieke verbinding op
niveau -6.50 ook intern gebeuren op niveau 0.00 via de kantorengang.

DRIE BOUWLAGEN
ONTHAAL
Niveau -3.00 is het onthaalniveau. Via een overdekt voorportaal komt de sporthalgebruiker
binnen in het nieuwe gedeelte van het sportcomplex. De nieuwe inkom geeft toegang tot de
zalen, cafetaria, kleedruimtes enz. De inkomzone speelt een cruciale rol in het afzonderlijke en
meervoudig gebruik van sportzalen en cafetaria.

-niveau inkom: -3,0m-

Vanuit het centraal gelegen toezichterslokaal met aanmeldbalie kunnen de drie zalen gecontroleerd
worden. Het E.H.B.O.-lokaal ligt vlak aan het toezichterslokaal. Het is vlot bereikbaar vanuit
de verschillende zalen binnen het complex en gemakkelijk bereikbaar van buitenaf voor de
hulpdiensten. Een technisch lokaal voor audio en verlichting wordt gecombineerd met het
toezichterslokaal.
De tussenzone op onthaalniveau geeft zicht op de drie zalen en geeft toegang tot de uitschuifbare
zittribunes in de nieuwe sportzaal.
Via een brede centrale trap en een lift zijn alle bouwlagen toegankelijk, ook voor personen met een
handicap.
Op dit niveau is de turnzaal en danszaal met hun eigen kleedkamers toegankelijk.
SPORTZALEN
Naast de sportzalen die via de open lockerszone toegankelijk zijn, is onder de verlaagde
vloerelementen van de turnzaal een zone voorzien voor bergruimtes en mobiele opbergbakken
Dit open opbergdepot is rechtstreeks toegankelijk vanuit de nieuwe sportzaal.
Via een circulatiegang met voldoende breedte is de bestaande sportzaal ook aanleverbaar. De
lockers bevinden zich naast het centraal opbergdepot in de publiek overzichtelijke tussenzone
tussen sportzalen en kleedruimten.
Te midden van dit kolommenbos bevindt zich de tafeltennisruimte.
De bestaande bergruimte is voor beide zalen rechtstreeks toegankelijk en aanleverbaar via
de bestaande toegangspoort. De zone voor techniekers wordt voorzien boven de bestaande
bergruimte.

-niveau sportzalen: -6,5mCAFETARIA
In de tussenzone op niveau 0.00 bevindt zich de cafetaria van waaruit de bezoeker zicht heeft op
de drie zalen. Vanuit de gaanderijen zijn alle speelvelden te aanschouwen. Het plafondniveau van
deze tussenzone komt hoger uit dan de naastliggende zalen. Zo kan daglichttoetreding in de zalen
indirect gebeuren via bovenlichten in de circulatieassen. Het daglicht komt geﬁlterd binnen via
doorschijnend policarbonaat wanden.
De cafetaria is centraal gelegen en goed zichtbaar vanuit de hoofdparking. Ze is uitgerust met een
keuken en kan deels omgevormd worden tot een bijkomende vergaderruimte.
Het cafetaria kan zelfstandig functioneren wanneer er geen andere activiteiten plaats vinden mits
gebruik makend van de nieuwe toegang.
Afsluitbare business seats kunnen geïntegreerd worden in de gaanderijen die uitkijken op de
sportzalen.
De technische ruimte bevindt zich boven de danszaal en is toegankelijk via een gaanderij.
-niveau cafetaria: +0,0m001813D

STAPELING SECUNDAIRE FUNCTIES
Een gestapelde serie lokalen met secundaire functies situeren zich over de drie bouwlagen aan de
nieuwe voorgevel.
Het bestaande kantoorgedeelte wordt uitgebreid met extra functionele bureel- en vergaderruimtes
waar voldoende daglicht binnenkomt.
De bestaande kantoorzone staat in verbinding met de nieuwe kantoorruimtes via een van het
publiek afsluitbare circulatie.
Op elk sportniveau bevinden zich kleed- en doucheruimtes met bijhorig sanitair voor alle
sportzaalgebruikers, ook voor personen met een handicap.
Voor de outdoor-sporters is een snelle verbinding via de inkom naar kleedkamers.
Enkele scheidsrechterlokalen, een ontvangstlokaal en vergaderzaal zijn hier ook voorzien. Een
keuken en bijhorige bergruimte vindt aansluiting met de bar van de cafetaria.
Een extra trappenhal en goederenlift bevinden zich eveneens in deze zone en maken elke laag
toegankelijk.

-situering van de twee dakvolumes-

DAKVOLUME
Net zoals het opgetilde schaaldak rijkelijk het daglicht binnenbrengt in het zwembadgedeelte,
voorziet het nieuwe dakvolume in een gecontroleerde daglichttoetreding naar de zalen en het
middenveld.
Het dakvolume ligt hellend, gericht naar de imposante schaaldakconstructie van Isia Isgour.
Een bovendekse ruimtelijke dialoog wordt aangegaan tussen het bestaande en de nieuwe
toevoeging.

RENOVATIE
De bestaande sportzaal wordt gerenoveerd. De huidige vloer dient vervangen te worden door een
volwaardige sportvloer.
De huidige uitschuifbare tribune voldoet niet meer aan de vereiste normen en de huidige
inbouwdiepte is voor een nieuwe tribune te beperkt. Er wordt geopteerd om een nieuwe
uitschuifbare tribune te voorzien in de nieuwe grote sportzaal.
Een vaste tribune van 50 zitplaatsen gericht naar de bestaande sportzaal is echter mogelijk op de
gaanderij op niveau -3.00.
Bij de te renoveren kleedkamers worden net als in het nieuwe gedeelte de kleedkamers en de
doucheruimtes geïntegreerd. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar gescheiden kleedkamers
voor personen met een handicap en voor individuele out-door-sporters en gebruikers van het
conditiecentrum.

-isometrie van de dakvolumes001813D

Op bouwlaag -5.50 wordt de circulatiegang verbreed. Op niveau -6.50 wordt de bestaande lift
gelinkt aan de nieuwe circulatiegang van de nieuwe gebouwdelen.
De verschillende opbergruimtes worden verplaatst naar het centrale opbergdepot onder de turnzaal
op niveau -6.50.

FASERING
Het te renoveren gedeelte kan maximaal operationeel blijven tot de bouw van de nieuwe
programmaonderdelen gerealiseerd is.
STRUCTUUR
De aanwezige betonstructuur van de bestaande zaal wordt gebruikt als leidmotief om de gewenste
uitbreiding te structureren.
Door deze eenvoudige opbouw kent het gebouw een heldere structuur. Het sportcomplex is
bijgevolg zeer duidelijk leesbaar voor de gebruikers en bezoekers.
De doorgedreven transparantie van de circulatiegangen maakt het gebouw intern zeer open, terwijl
het zich naar de omgeving eerder gesloten toont.
FASE 1

FASE 2

-fasering-

MATERIALISATIE
In tegenstelling tot de verticale gevelverdeling van de sokkel krijgt de uitbreiding een horizontale
verdeling waardoor de karakteristieken van de sokkel versterkt worden en contrasteren met de
verticale structuur van de omliggende bossen.
De sportzalen krijgen sportvloeren met gewenste veerkracht. De binnenwanden zijn opgebouwd
uit betonnen kolommen en balken met daartussen al dan niet transparante of translucente
invulpanelen. De betonvloeren van de gaanderijen worden gepolierd.
Door verschillen in materiaalgebruik kunnen er diverse sferen in het gebouw geïntroduceerd
worden. Deze maken de diverse ruimtes herkenbaar en structureren.
-richting van de hoofdstructuur van de grote zalen-

BRANDVEILIGHEID
Het voorgestelde ontwerp voldoet aan de bepalingen van de geldende brandnormeringen en de
bijkomende bepalingen van de stad Genk aangaande sportinfrastructuren.
Het volledig ontwerp dient ten gronde met de brandweer van Genk te worden besproken om samen
de mogelijke evacuatiescenario’s in detail te bestuderen. Op elk ieder niveau zijn er meerdere
evacuatiemogelijkheden voorzien.
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DUURZAAMHEID
Duurzaam bouwen is van nature multi-disciplinair: de optimalisatie van een deelaspect leidt niet
tot de invulling van globale prestaties. Laag energieverbruik mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan
van onaanvaardbare functionaliteitbeperkingen of onaangepaste comfortcondities. Het is daarom
als ontwerpteam essentieel om te blijven voor ogen houden dat energiezuinig bouwen weliswaar
een belangrijke deeldiscipline is, maar toch slechts een deeldiscipline in het multi-disciplinaire
‘duurzaam bouwen’.
Deze nota is dan ook complementair, en deels overlappend, met de toelichtingsnota’s architectuur
en technische installaties, allen het resultaat van uitgangspunten en beslissingen genomen tijdens
gezamenlijke ontwerpsessies.
Comfort als primaire toetssteen
Het comfort van de bezoekers (binnenluchtkwaliteit en thermisch, visueel en akoestisch comfort)
primeert op energiezuinigheid: het streven naar een laag energieverbruik gaat niet ten koste van
het gebruikerscomfort. We wensen immers een gebouw dat bezoekers aantrekt en vasthoudt,
en een aangenaam binnenklimaat is daartoe een noodzaak. De comfortvoorwaarden (zowel het
gebruikerscomfort als de technische eisen voor het bewaren van collecties) worden bij de start van
het ontwerpproces strikt vastgelegd in een programma van eisen. Dit programma van eisen wordt
tijdens het ontwerpproces voortdurend als primaire toetssteen gebruikt.
Het meest kritische element in de thermische behaaglijkheid is het comfort in de zomer. Het
beheersen van de temperatuur, meer bepaald het beperken van het aantal uren overschrijding
van bepaalde comforttemperaturen in de zomer, is een belangrijke bekommernis in het ontwerp.
De meest maatgevende parameters hierin zijn de bezettingsgraad, de warmte opgewekt door
installaties zoals verlichting, de zonnetoetreding, en het verwachte comfortniveau. In deze
parameters liggen meteen ook de oplossingen om het zomercomfort te garanderen.
Zoals de akoestiek, is de daglichttoetreding een zeer bepalend element in de beleving van de
sportzaal. Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam contact met buiten, een levendige
omgeving en een daling van het energieverbruik voor kunstverlichting. Het geeft ook gedeeltelijk
een gevoel van ‘buitensporten’, wanneer er een (zelfs beperkt) zicht op de buitenomgeving mogelijk
is. Het vermijden van verblinding gebeurt door oordeelkundige positionering van de ramen en
een regeling van de daglichttoetreding (zonweringdoek). Energetisch optimale benutting van
daglichttoetreding gebeurt door een maximale kunstlichtdimming: op bewolkte dagen met een
opgetrokken zonnewering, op zonnige dagen ook met gesloten zonnewering.
Een belangrijke component van het binnencomfort is de binnenluchtkwaliteit. Men verwacht een
fris en gezond binnenklimaat. Omdat de bezettingsgraad niet zo groot is, kunnen we een goede
binnenluchtkwaliteit vooropstellen (IDA 2), zonder een zeer hoog totaal ventilatiedebiet.
Energieprestatie als secundaire toetssteen
Tot voor kort was de evaluatie van de energetische kwaliteit van een gebouw alleen gebaseerd
op de thermische isolatiekwaliteit van de gebouwschil. Europees en internationaal groeide
de consensus rond een energieprestatie benadering van gebouwen. Bij deze aanpak blijft de
thermische isolatiekwaliteit van de gebouwschil belangrijk, maar wordt ook aandacht besteed
aan de energetische consequenties van ventilatie, koeling, bezonning en verlichting. Het is een
boekhoudkundige benadering van het energieverbruik, die veel invoer vereist, en waarbij de impact
van individuele maatregelen relatief klein is.
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Er bestaat een hiërarchie in de toe te passen ontwerpmaatregelen. De hiërarchie ontstaat uit de
verschillen in levensduur tussen maatregelen, en uit de afhankelijkheid van de effectiviteit van
sommige maatregelen van de randvoorwaarden.
De Trias Energetica legt drie hiërarchische niveaus vast:
•
beperk het energieverbruik door beperking van de vraag;
•
gebruik duurzame energiebronnen;
•
gebruik eindige energiebronnen efﬁciënt.
Energievraag beperken:
In eerste instantie minimaliseren we de energiebehoefte. Een goede isolatiekwaliteit en
luchtdichtheid van de gebouwschil, een hoge compactheid, een aangepaste ventilatiestrategie,
een goede daglichttoetreding en een regelbare zonnewering zijn hierbij de cruciale factoren.
Gebouwschilmaatregelen hebben een zeer lange levensduur en vormen een noodzakelijke
voorwaarde voor de toepassing van passieve klimaattechnieken.
Hernieuwbare energiebronnen:
In tweede instantie moet nagegaan worden hoe de verliezen van primaire naar secundaire energie
beperkt kunnen worden en op welke manier hernieuwbare energiebronnen ingezet kunnen
worden. Primaire energiefactoren geven weer hoeveel primaire energie er nodig is om een eenheid
secundaire energie te produceren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het niethernieuwbare deel en het totale deel.
Optimalisatie van de technische installatie:
Pas als derde en laatste stap worden maatregelen ingezet om de eindige energiebronnen op een
efﬁciënte manier in te zetten:
•
condenserende verwarmingsinstallatie op aardgas die de ventilatielucht verwarmd en de
behoefte in sanitair warm water tegemoet komt;
•
hoog rendementswarmterecuperatie uit ventilatiestromen;
•
energie-efﬁciënte verlichtingstoestellen met daglichtdimming;
•
frequentiesturing op motoren, pompen, ventilatoren en het beperken van snelheden
in leidingen en kanalen om de drukverliezen te beperken en zo het hulpenergieverbruik te
minimaliseren;
Groendak
Een groendak wordt voorzien als enerzijds waterbuffer bij hevige regenval en anderzijds als
thermische schild tegen oververhitting in de zomer en als isolator in de winter.
Bovendien beschermt het groendak de dakhuid tegen UV-stralen waardoor ze een langere
levensduur heeft.
Extensieve vegetatie zoals mossen, vetkruid en bepaalde vaste planten vereist slechts een
minimaal onderhoud dat bestaat uit een jaarlijkse controle van de regenwaterafvoeren aan het
einde van de herfst en in de bestrijding van ongewenste planten.
Bovendien heeft de installatie van een groendak een zeer gunstige invloed op het akoestische
comfort en wordt het zicht vanuit het zwembadgedeelte op het dak aangenamer.

CONCEPTNOTA TECHNIEKEN
UITGANGSPUNTEN
Warmteproductie
De warmtetoevoer komt van de bestaande centrale stookinstallatie van het pas gerenoveerde
zwembad. Door de hoge isolatiewaarden van de gebouwschil van de uitbreiding en de toepassing
van ventilatie-installaties met warmterecuperatie is de vraag voldoende beperkt voor de capaciteit
van de beschikbare installaties.
De bestaande WKK installatie heeft baat bij de extra warmtevraag vanuit de nieuwbouw. Hoe hoger
het aantal bedrijfsuren, hoe hoger het rendement.
Vanuit de bestaande stookruimte voorzien we een voeding naar de nieuwe technische ruimte die
dan als onderstation fungeert voor de warmteverdeling in de ruimtes die deel uitmaken van deze
nieuwbouw/verbouwing.
Verwarming
Omdat lucht een minder goede energiedrager is dan water voorzien we in alle ruimten een statische
verwarming en dient de ventilatie – installatie zuiver voor hygiëneventilatie. Bij niet gebruik (’s
nachts, verlof) of erg lage bezetting (bijv. onderhoud) hoeft de luchtinstallatie dan niet te werken. Bij
lage bezetting tijdens gebruik kan de ventilatie op de laagste stand werken.
Ventilatie
Het hele gebouw wordt mechanisch geventileerd. Om in de grote ruimten voldoende ‘spoeling’
(n ~ 2) te krijgen en de occasioneel grote bezetting zijn de luchtdebieten per ruimte vrij hoog. We
stellen dan ook voor te werken met een luchtgroep per gebruikzone stellen. We onderscheiden
daarbij minstens volgende zones: Sporthal 1 - Sporthal 2 – Turnzaal – Danszaal – Tafeltenniszaal
– Cafetaria - Burelen - Kleedruimten
Warmteterugwinning
Gezien de grote ventilatievolumes is het noodzakelijk om optimaal energie te besparen, zeker bij
intense bezetting van de zalen. Recirculatie van de lucht vinden we niet zinvol omdat de ventilatieinstallatie bedoeld is om lucht te verversen en (zweet-) geuren te vermijden. Het hoogste rendement
voor de grote luchtdebieten kan gerealiseerd worden met warmtewielen.
Duurzaamheid
De technische uitrusting in een modern gebouw moet de hoge eisen van een aangename
functionele werk- of ontspanningsomgeving koppelen aan een economisch verantwoorde duurzame
omgang met de natuurlijke rijkdommen.
Deze doelstelling vraagt een inspanning van álle actoren in het project.
Compromis vinden tussen programma van eisen, comfortniveau en budget.
Afstemmen van bouwkundige en technische maatregelen binnen het architecturale concept
om de energieverliezen te beheersen en het verwachte comfortniveau te bereiken.
Sensibilisatie van de gebruiker naar energieverbruik.
Om de energieconsumptie van een gebouw te beperken is het in eerste instantie zaak om
de externe belasting te beperken, in tweede instantie om de installaties ter compensatie
van de verblijvende lasten zo energiezuinig mogelijk op te vatten. Deze principes moeten
afgetoetst binnen de architecturale wensen en mogelijkheden van bestaande gebouwen.
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Compactheid en thermische isolatie
De aaneenschakeling van de verschillende bouwdelen levert een hoge compactheid op waardoor
warmteverliezen naar de omgeving beperkt zijn.
De opbouw en materiaalkeuze van de buitenschil wordt maximaal zinvol geïsoleerd. Beglazing
wordt technisch zo opgevat dat naargelang de activiteit in de zalen zon en warmte worden
toegelaten of geweerd.
Natuurlijke ventilatie
Natuurlijke ventilatie kan enkel toegepast worden in de zomer, in het stookseizoen is dit niet
mogelijk wegens de belangrijke energieverliezen. Een redundante mechanische installatie is dan
ook altijd nog noodzakelijk.
In het concrete planvoorstel is natuurlijke dwars ventilatie van de grote ruimten mogelijk door
opengaande delen te voorzien in de bovenlichten. In de overstaande wanden moeten dan
eveneens opengaande delen voorzien worden. Het lijkt ons echter in een sportinfrastructuur niet de
meest aangewezen manier van ventileren omdat de luchtstromen ongecontroleerd zijn en hinderlijk
kunnen zijn voor de activiteit en een extra veiligheidsrisico vormen (ongecontroleerde toegang). De
implementatie van deze voorzieningen moet dan ook in een verder gesprek met de opdrachtgever
grondig overwogen worden i.f.v. toepassingsmogelijkheid, kostprijs en beheer.
Verlichting
In een sport- en turnzaal wordt direct daglicht meestal maar beperkt toegelaten en steeds
de mogelijkheid voorzien ook dat te verduisteren wegens de hinderlijke verblinding tijdens
sportactiviteit. In het concrete voorstel is de toevoer van daglicht dan ook eerder onrechtstreeks
opgevat via verticale daklichten die verduisterd kunnen worden.
In de secundaire gebruiksruimten (burelen, cafetaria…) wordt wel met daglicht gewerkt.
De kunstverlichting is van het type met hoog rendement en lage warmteproductie die
daglichtafhankelijk en/of in functie van de aanwezigheid aangestuurd wordt. Op die manier
wordt het energieverbruik voor verlichting, dat toch een behoorlijk aandeel van de exploitatiekost
vertegenwoordigt, beperkt tot het strikt wenselijke.
Koellasten en zomercomfort
De externe koellasten worden beheerst door een oordeelkundig gevelontwerp.
Voor de sportzalen worden beglaasde geveldelen beperkt (zie ook onder verlichting hierboven).
De interne koellasten worden bepaald door de prestatie-eisen en het ambitieniveau dat de
gebruikers stellen. Door de meestal lage bezetting en de hoge ventilatievouden voorzien we geen
actieve koeling. De vloerverwarmingssystemen kunnen, mits extra investering, ook als topkoeling
op hoge koelwatertemperatuur functioneren. Geschikter nog, is het gebruik van de voorziene
ventilatie-installaties voor nachtventilatie (gebouw wordt ’s nachts immers niet gebruikt) waarbij de
massa van de gebouwen wordt afgekoeld met frisse buitenlucht zodat diezelfde massa overdag als
opslagbuffer kan dienen voor interne warmtewinsten van verlichting en gebruikers.
De koellasten tengevolge van hoge bezettingen bij occasioneel gebruik voor grote bezettingen
zullen voornamelijk ’s avonds plaatsvinden wanneer geventileerd kan worden met koelere
buitenlucht.

Extra investering in duurzame techniek
Voor dit project zullen we onderzoeken of extra investeringen zinvol zijn rekening houdend met de
investeringskost, subsidies en terugverdientijden in functie van het door de opdrachtgever aan te
leveren ge- en verbruikspatroon.
Indien budgettaire ruimte kan vrijgemaakt worden zien we vooral heil in volgende toepassingen:
Zonnecollectoren gezien het hoge verbruik van sanitair warm water (van zodra de optimale
capaciteit van de beschikbare WKK is uitgeput).
Regenwaterrecuperatie gezien de grote dakoppervlakken en de talrijke sanitairen.
Fotovoltaïsche panelen gezien de grote dakoppervlakte.
Gebouwbeheerssysteem om het energieverbruik steeds verder te optimaliseren i.f.v. het
werkelijke gedrag van het gebouw en haar gebruikers en om verkeerde instellingen, defecten
of misbruik tijdig te ontdekken en te corrigeren.
Grondbuizen zijn voor ons toepasbaar in de zone waar grondverzet met hoogtes of dieptes
van min. 2 m inherent is voor de bouwkundige realisatie van het project. Grondwerken
uitvoeren speciaal voor grondbuizen zijn economisch moeilijk te verantwoorden omdat we al
bouwkundige en technische maatregelen treffen met een hoog rendement waardoor de
resterende energievraag te laag is waardoor de dure investering van de grondwerken leidt
tot zeer lange terugverdientijden.
We stellen daarom voor om de uit het nodige grondverzet de optimale lengte/diameter aan
grondbuizen te bepalen en die te koppelen op ventilatie-installaties met een overeenstemmend
debiet, waarbij we in eerste instantie denken aan de kantoorzone.
Beveiliging
Het beheer en de organisatie van toegangscontrole en bedieningsautoriteit is een belangrijke
schakel tot een succesvolle beveiliging en geautoriseerd comfortabel gebruik van de gebouwen
zowel voor gebruikers als voor bezoekers. Dit blijkt telkens weer een delicate en boeiende
evenwichtsoefening tussen gebruiksgemak en veiligheid. Wij houden er aan reeds vroeg in het
ontwerp in overleg met de gebruiker de verschillende stromen van publiek, personeel en derden in
kaart te brengen om eventuele knooppunten tijdig ontwerpmatig te ontwarren, veeleer dan achteraf
complexe technische systemen te moeten voorzien waarvan het succes te sterk afhankelijk is van
de ongekende discipline van bezoeker of gebruiker.
De belangrijkste stap bij brandbeveiliging is een logische en controleerbare compartimentering met
goede vluchtwegen. Deze zijn in het ontwerp doordacht opgenomen.

HET RUIMTELIJKE CONCEPT VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES
Technische ruimten
De grootste technische ruimten zijn deze voor ventilatie.
Voor de bestaande sportzaal voorzien we deze in de bestaande berging met aansluiting op de
buitenlucht via een gevelrooster.
Voor de nieuwbouwdelen komt er een centrale technische ruimte boven de danszaal met
eenvoudige aansluitmogelijkheden naar de buitenlucht. Vanaf deze ruimte gebeurt de aansluiting
van de aanpalende turnzaal, danszaal, cafetaria en nieuwe sportzaal.
Sportzalen
Ventilatie
Volgens ons is in sportzalen verdringingsventilatie via grote wandroosters vanaf de langse
zijden ideaal. De roosters starten op vloerniveau, zijn ongeveer 2 m hoog en vullen een
groot mogelijk deel van de lengte van de sportzaal. De verse lucht wordt zo over een grote
wandoppervlakte aan een lage snelheid in de ruimte gebracht in het onderste gedeelte
van de zaal, dus ter hoogte van de gebruiker of toeschouwer. De langzaam ingebrachte
verse luchtmassa verdringt de vervuilde lucht naar de overzijde waar ze wordt afgezogen.
De lage luchtsnelheden maken dat de ventilatie niet hindert tijdens de sportbeoefening, ook
niet bij sporten die erg gevoelig zijn voor luchtbeweging (bijv. badminton). De luchtverversing
zal dus ook dan niet afgeschakeld moeten worden. Bij de meer klassieke luchttoevoer van
bovenaf is dit veel moeilijker omdat de luchtsnelheden boven in de zaal vrij groot moeten
zijn om de lucht nog in het bereik van de gebruikers in de onderste zone van de sportzaal te
krijgen.
We voorzien dit systeem in combinatie met een uitschuiftribune. De ruimte achter de tribune
wordt gebruikt als luchtplenum dat afgesloten wordt door een rooster dat zich vlak achter de
voldoende luchtopen tribune bevindt. In onderstaand voorbeeld komt de lucht van onderaf,
in het voorliggend ontwerp voor de sportzaal in Genk gebeurt dit van bovenaf.
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Door de luchttoevoer aan de langse zijde te situeren is opdeling in 3 aparte veldzones
eenvoudig mogelijk.
Toevoerkanalen tussen technische ruimte en het plenum voor de verdringingsventilatie
bevinden zich in de hoogte van de structuur zodat er geen nuttige hoogte verloren gaat.

Verwarming
Vloerverwarming is voor hoge ruimten het meest geschikt als de vloeropbouw het toelaat.
Door de statische verwarming kan de ventilatie isotherm gebeuren, de temperatuur van
de ingeblazen lucht in de winter is dus gelijk aan de gewenste luchttemperatuur met minder
turbulenties tot gevolg.
We voorzien vloerverwarming in een verende sportvloer. Door de goede isolatie van de
ruimte kan de temperatuur beperkt blijven, ondanks de minder goede overdracht van warmte
t.g.v. de luchtspouw in de vloer waarin de leidingen zich bevinden.

Verwarming
Vloerverwarming is hier onmogelijk door het intensief gebruik van de vloer en de praktisch
volledige bedekking met dikke matten. We stellen daarom stralingspanelen toe.

-

De lage vloertemperatuur maakt ook dat de luchtmassa die via de verdringingsventilatie
wordt ingebracht nauwelijks opwarmt en zich dus effectief over de grond ter hoogte van de
sporters/publiek zal verspreiden.

Turnzaal
Ventilatie
Hier kunnen we vanuit het plafond werken. Verdringingsventilatie vanuit een wand is hier
minder zinvol/noodzakelijk als in de sportzalen:
de ruimte is vaak lager,
heeft een lagere bezetting (weinig en minder vaak publiek),
de wanden moeten vaak bruikbaar zijn voor tijdelijke opstellingen of opberging
(matten)…
de turnactiviteit is niet gevoelig voor hoger luchtsnelheden.
Rechtstreekse aansluiting van kanalen met de technische ruimte die grenst aan de turnzaal.
Kanalen en roosters tussen de structuur zodat de ruimte onder de liggers niet gehinderd
wordt. Enkel een hoofdkanaal in de periferie is niet uit te sluiten. Bij het verder op punt
stellen van de inrichting en maat van de turnzaal wordt hiermee rekening gehouden zodat
ook dit eventuele kanaal de nuttige inrichting geenszins hindert.
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Stralingspanelen bevinden zich tussen de hoofdstructuur en vormen dus geen beperking of
hinder voor de nuttige ruimte van de zaal.

Kleedkamers
Luchttoevoer in de circulatie (in overdruk), luchtafvoer via de kleedkamers/doucheruimten (in
onderdruk).
In basis radiatoren als statische verwarming, optioneel vloerverwarming (indien
budgettair haalbaar en vrij continu gebruik) wegens de snellere droging, comfort en lage
temperatuurssysteem (hoger technisch rendement).
Overige
Statische verwarming door (sier)radiatoren, convectoren of vloerverwarming i.f.v. de
budgettaire en architecturale mogelijkheden.
Hygiëneventilatie met warmterecuperatie. Debiet aanpasbaar aan de behoefte (bijv. o.b.v.
CO2 meting).

CONCEPTNOTA STABILITEIT
Structuur voor de nieuwe zalen

Structuur voor de tussenzones

Dakstructuur:
De overspanning van de nieuwe sportzaal bedraagt 33 m. De overspanning van de turnzaal
bedraagt 35 m.
Deze overspanningen kan gebeuren d.m.v. een betonnen voorgespannen ligger, waarbij de
proﬁlering kan bestudeerd worden ifv de functionaliteit en de gewenste esthetiek. De afmetingen
bedragen ca 180 x 40 cm. Contrasterend met de aanwezige typische betonarchitectuur kan ook
gedacht worden aan massieve stalen volwandige I-vormige liggers die de zaalruimte orderen en
belijnen. Daarbij worden windverbanden zoveel mogelijk vermeden om het ruimteljk karakter zoveel
mogelijk te accentueren. Afmetingen van de balk in de buurt van125 x 30.
De betonnen kolommen hebben dimensies ca. 40 x 40 cm, gelijk aan de kolommen van de
bestaande zaal.

In de tussenzone is de overspanning tussen beide rijen kolommen ca 10 m. Deze overspanning
wordt gemaakt ofwel door balken en voorspanwelfsels ofwel door massieve vloeren in
voorspanbeton of door balkenloze vloeren ter plaatse gestort van het type ballenvloer (bvb
Bubbledeck). Een betonkernactivering behoort tot de mogelijkheden.

Vloer:
Vloeren van sportzalen moeten in verband met ongewenste trillingen zeer stijf uitgevoerd worden.
Vermits de zalen op de begane grond worden gebouwd zullen de vloeren trillingvrij zijn. De
danszaal en de vloer van de turnzaal zijn ondersteund door een dicht kolommenraster, zodat
deze hier ook trillingsvrij zijn. In de vloer van zowel de sportzaal als de gymzaal kunnen de nodige
voorzieningen ingebouwd worden. Tussen de structuur van de vloer van de turnzaal zijn voldoende
mogelijkheden om verdiepte elementen in te bouwen.
Zijdelingse stabiliteit:
De zijdelingse stabiliteit van de zalen wordt opgelost in de gevels. Ter hoogte van de danszaal
is een dwarsmuur voorzien die eveneens voor die stabiliteit kan zorgen. Ter hoogte van de
rechterzijgevels van de zaal dient een stabiliteitsverband verder te worden uitgewerkt.
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Ook hier zal samen met de architecten op gebied van esthetiek en functionaliteit naar de beste
budgetair vriendelijk oplossing worden gezocht.
1.

Funderingen.
In het concept zijn alle kolommen weg van de bestaande ondiepe funderingen ingeplant.
Daardoor kunnen de funderingen onafhankelijk va n de bestaande funderingen worden
opgetrokken. Dit levert een goedkope en veilige oplossing (voor het bestaand gebouw) op.

CONCEPTNOTA AKOESTIEK
Algemeen
Twee belangrijke overwegingen spelen een rol bij de bepaling van de streefwaarde voor de
nagalmtijd in het sporthallen: het beheersen van het geluidniveau en het garanderen van de
spraakverstaanbaarheid.
Sporten gaan gepaard met hoge geluidniveaus: botsen van een bal, roepen, aanmoedigen,
ﬂuitsignalen, lesgevers, omroepsysteem,... In sportzalen merkt men reeds bij een geringe
bezetting een continue geluidproductie. Het beperken van de nagalmtijd vraagt een hoeveelheid
geluidabsorptie die er toe leidt dat dit continue geluidniveau zo laag mogelijk blijft. Dit vermijdt
vermoeidheid bij de opzichters, vermindert het stemvolume dat nodig is om spraakverstaanbaarheid
te bekomen, zorgt dat mensen noodsignalen sneller horen,...
In sportzalen vindt ook onderricht plaats. Kenmerkend hierbij is het communiceren over grotere
afstand, waardoor met stemverhefﬁng gesproken wordt, en waardoor men bijna steeds buiten het
directe veld van de spreker staat. Het beperken van de galm is dan essentieel om een voldoende
spraakverstaanbaarheid te bekomen.
Ook bij training, bij wedstrijden, en bij het omroepen van berichten, al dan niet in noodsituaties, is
een goede spraakverstaanbaarheid belangrijk.
Tenslotte vragen sommige sporten (minivoetbal bijvoorbeeld) omstandigheden waarin een persoon
zich goed in de ruimte kan oriënteren. Ook dit wordt eenvoudiger in een ruimte met beperkte galm.
Uiteindelijk moet een aangepaste akoestiek leiden tot de veiligheid en het comfort van de recreant,
de sporter en de opzichters, door:
het beheersen van het geluidniveau;
het verzekeren van de spraakverstaanbaarheid;
het vermijden van desoriëntatie.
Maatregelen
In een eerste benadering is de nagalmtijd hoofdzakelijk afhankelijk van de oppervlakte
geluidabsorberend materiaal. De niet absorberende materialen tellen slechts in geringe mate mee,
ondanks hun grote oppervlakte. Naast de oppervlakte is ook de positie van de geluidabsorberende
materialen belangrijk. Een goede spreiding van de absorptie verhoogt de efﬁciëntie ervan en
voorkomt hinderlijke echo’s in de sporthal.
Volgende geluidabsorberende materialen en afwerkingen kunnen toegepast worden op de wanden /
plafonds:
-

akoestisch absorberend verlaagd plafond tussen de dakspanten
akoestische mobiele scheidingswanden tussen de verschillende speelvelden
geperforeerde bakstenen binnenmuren
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PLAN DOORHEEN DAKVOMULE SCHAAL 1/500
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NIVEAU 0,0M SCHAAL 1/500
1.technieken 2.cafetaria 3.bar 4.keuken 5.berging 6.sanitair 7.vergaderzaal 8.kantoor 9.refter 10.polyvalente ruimte 11.kleedkamers 12.groepskleedkamer 13.individuele kleedkamer
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NIVEAU -3,0M SCHAAL 1/500
1.danszaal 2.turnhal 3.foyer 4.onthaal/audio-verlichting/EHBO/toezicht 5.inkom 6.ontvangstkantoor 7.sanitair 8.kleedkamer 9.sanitair andersvaliden 10.kantoor

001813D

NIVEAU -6,5M SCHAAL 1/500
1.nieuwe sportzaal 2.bestaande sportzaal 3.berging (algemeen en groeps) 4.pingpongzaal 5.lockerruimte 6.sanitair 7.kleedkamers 8.sanitair andersvaliden 9.ﬁtnesszaal 10.judozaal
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DAKPLAN SCHAAL 1/500

SNEDE AA’ SCHAAL 1/500
1.bestaande sportzaal 2.kleedruimte 3.gallerij tussen turnhal en sportzaal 4.vergaderruimte 5.kleedruimte 6.kleedruimte 7.bestaande berging 8.nieuwe sportzaal 9.turnzaal 10.pingpongzaal 11.berging

SNEDE BB’ SCHAAL 1/500
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SNEDE CC’ SCHAAL 1/500

NOORDGEVEL SCHAAL 1/500
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OOSTGEVEL SCHAAL 1/500

-zicht op de inkom van het sportcomplex-
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-zicht in de grote sportzaal-
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-zicht in de turnhal-
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-zicht op de pingpongzaal en de bergingen-
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PLANNING EN VOORSTEL INZAKE BUDGETBEWAKING, WERKMETHODE
BUDGETBEWAKING
De raming in bijlage geeft een eerste weergave van de mogelijkheden binnen het voorgestelde
ontwerp. De in deze raming opgenomen prijzen zijn afkomstig uit aannemingen van bouwwerken
uitgevoerd binnen het kantoor en soortgelijke projecten binnen de kantoren van de ingenieurs
stabiliteit en technieken.
De raming is een eerste test case die verder dient te worden uitgewerkt en waarbij verder
uitwerking in belangrijke mate van invloed is.
Voorliggende raming wordt vanaf de eerste werkvergadering verder getoetst aan de opmerkingen
van de bouwheer. Ze is een werkinstrument dat bij elke wijziging in programma en hoeveelheid
wordt aangepast en aangevuld.
Op het eind van het voorontwerp en voor de aanvang van het deﬁnitief ontwerp wordt op basis van
het goedgekeurde voorontwerp een elementenraming opgemaakt. Op het eind van het deﬁnitief
ontwerp wordt deze elementenraming uitgewerkt op basis van detailstaten. Deze detailstaten
/ raming wordt meegenomen binnen de verder uitwerking van het project en wordt nauwkeurig
opgevolgd en geüpdate.
De in de detailstaten opgenomen eenheidsprijzen voor posten zoals schrijnwerk, gevelmateriaal,
speciﬁeke dakdichting enz. zullen voor aanbesteding bij verschillende producenten in het licht van
voorgenomen werkwijze en hoeveelheden worden opgevraagd en in de raming ingepast. De keuze
van speciﬁeke materialen – in samenspraak met de
bouwheer – staat in onmiddellijke relatie met het opgestelde bouwbudget. Binnen deze en andere
elementen zoals zaaldimensies, verdiepingshoogte, schilderwerken, enz. bestaan mogelijkheden
om de raming aan te passen.
Van meet af aan worden alle bij het project te betrekken disciplines geïntegreerd. Elke discipline
wordt opgelegd om, naast het controleren van de ontwikkeling van het project aan de speciﬁeke
randvoorwaarden, bij elke stap een kostenanalyse voor te leggen. Vervolgens zullen de
kostenanalyses van elke discipline onderling worden gekoppeld.
De ingesloten raming valt iets hoger uit dan het vooropgesteld bouwbudget wegens een aanzienlijk
verschil tussen de opgegeven gebudgeteerde oppervlakte van de nieuwe sportzaal en de
gewenste.
WERKMETHODE EN PLANNING
In de fase voorontwerp, deﬁnitief ontwerp en fase van de opmaak aanbestedingsontwerp wordt een
tweewekelijkse bouwteamvergadering gepland om de programma-eisen en raming te toetsen en
opmerkingen vanwege de bouwheer omtrent plannen, materialen, enz. te bespreken.
Op de weergegeven kerndata wordt een faseomvattend dossier ter goedkeuring van de bouwheer
besproken en worden de opmerkingen van de bouwheer op betreffend ontwerp vastgelegd.
Betreffende kerndata zijn essentieel voor het aanhouden van de vooropgestelde planning.
Het project wordt binnen het kantoor opgevolgd door één projectarchitect.
De projectarchitect is de rechtstreekse contactpersoon voor de bouwheer die wordt bijgestaan door
een vaste ploeg van medewerkers die hij coördineert.
Op eenvoudige vraag kunnen de referenties van de projectarchitect en ervaring voor de aanvang
van de opdracht worden voorgelegd en besproken. Bij wederzijds akkoord wordt de projectarchitect
aangesteld.
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STUDIE DER PROGRAMMA VAN EISEN - VERGELIJKING MET VOORGESTELD ONTWERP (netto m²)

m² gewenst

m² gebudgetteerd door bouwheer

m² voorzien









sporthal
berging
cafetaria
kleed-bureel-vergaderruimte
turnhal
danszaal
tafeltennisruimte

42 x 32= 1344

45 x 25= 1125

1008
360
360
1000
1125

1760
370
346
698,4
870
250

20 x 15= 300

225



1844



1344
500

1344
585


sporthal
bestaande kleedkamers en gangen

42 x 32= 1344

DETAILLERING VOORGESTELD ONTWERP
nieuwbouw
nieuwe sportzaal
tafeltennisruimte
berging
kleedruimte scheidsrechter
kleedruimte spelers
sanitair
renovatie
sporthal 1
circulatie

nieuwbouw
turnhal
danshal
toezicht/EHBO
ontvangst
sanitair
kleedruimte
kantoor

NIVEAU -6,5 en NIVEAU -5,5
1760
300
370
21
180
70,4
1344
210
NIVEAU -3,0 en NIVEAU -3,5
870
250
45
34
41
30
144

renovatie
kleedruimte

86
NIVEAU 0

nieuwbouw
cafetaria +keuken
cafetaria terras
vergaderruimte
kantoor
technieken

334
65
34
144
250

renovatie
kantoren
kleedruimtes
circulatie

112
110
67

nieuwbouw
renovatie

4942,4
1929

