
VILLA VONK
ROTTERDAM, 2012

Villa Vonk is een brede school met sportzaal, 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
jeugdcentrum en welzijnsvoorzieningen in een 
multiculturele wijk van Hoogvliet. Het gebouw is 
ontworpen als een aantrekkelijke ontmoetingsruimte 
en compacte maatschappelijke voorziening voor 
leerlingen en buurtbewoners. 

Het gebouw is vormgegeven als een markante villa 
in het groen. Door deze opzet is zoveel mogelijk 
buitenruimte beschikbaar voor een groot plein voor 
school- en buurtactiviteiten. De grote trap aan de kop 
van het gebouw kan bij zulke gelegenheden gebruikt 
worden als tribune, waarmee het plein direct wordt 
omgevormd tot theater. De kleurrijke toepassing 
van tegels en kleurvlakken in gevel en interieur, 
speelt in op de culturele diversiteit van de bevolking 
in de buurt en draagt bij aan de verrassende en 
uitnodigende sfeer.

Villa Vonk

SHORTLIST ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS



HET COMPACTE 
GEBOUW HEEFT 
EEN GROOT PLEIN 
VOOR SCHOOL- 
EN BUURT
ACTIVITEITEN

Het schoolgedeelte is uitgewerkt als een vleugel met een 
eenvoudige en heldere organisatie die daardoor de flexibiliteit 
geeft voor de scholen om te kunnen groeien, krimpen of 
samenwerken. De gangen zijn informele ontmoetingsruimten, 
straten in een gebouw waarin elk lokaal een “huis” is. De 
brede muur tussen het lokaal en de gangen herbergt alle 
technische voorzieningen en functionele onderdelen van 
het programma worden hier integraal in opgenomen. Samen 
vormen de nis, de garderobekast, de doorkijk van lokaal naar 
gang, de pantry, opbergruimtes en technische installaties 
één groot samenhangend en geïntegreerd element. 

Villa Vonk is een ‘frisse’ brede school, wat betekent dat extra 
aandacht is gegeven aan het realiseren van een gezonde 
en comfortabele omgeving. Er is gekozen voorextra vrije 
hoogte, efficiënte ventilatie met CO2 detector enmaximaal 
gebruikvan daglicht en natuurlijk ventilatie. Samen 
bieden deze toepassingen extra kwaliteit aan kinderen en 
volwassenen die gebruik maken van het gebouw.

HET SCHOOLGEDEELTE HEEFT 
EEN EENVOUDIGE EN HELDERE 
ORGANISATIE DIE FLEXIBILITEIT 
BIEDT OM TE KUNNEN GROEIEN, 
KRIMPEN OF SAMENWERKEN

VenhoevenCS architecture+urbanism



HET GEBOUW IS 
VORMGEGEVEN 
ALS EEN 
MARKANTE 
VILLA IN HET 
GROEN

De entreehal van de brede school is het centrale 
ontmoetingspunt waar alle verschillende 
functies bereikbaar en zichtbaar zijn. De 
ruimte functioneert als een binnenplein waar 
ook activiteiten en evenementen voor de buurt 
plaatsvinden. De gymzaal ligt in het hart van 
het gebouwen en biedt een enorme keuze aan 
gebruiksmogelijkheden. De houten bekleding 
geeft de ruimte een warme en sjieke, maar 
ook robuuste uitstraling. Hierdoor is het ook 
een verrassende en uitnodigende ruimte voor 
feesten en andere activiteiten.

DE GANGEN 
ZIJN INFORMELE 
ONTMOETINGSRUIMTEN, 
STRATEN IN EEN 
GEBOUW WAARIN ELK 
LOKAAL EEN ‘HUIS’ IS

Villa Vonk
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I
Villa Vonk

Hoogvliet, Rotterdam (NL)

twee basisscholen, sporthal, kinderopvang, naschoolse opvang, jeugdcentrum, 
welzijnsvoorzieningen

4,714 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering

2009-2012 (opgeleverd juli 2012)

Woonbron Ontwikkelbedrijf

Ton Venhoeven, Cécilia Gross, Danny Esselman, Eelco Bergman, Jan Lebbink, Alexander 
Speelman (stagiair), Katarzyna Duleba (stagiair), Igor Začek (stagiair)

Halmos (installaties), DGMR (bouwfysica), Basalt Bouwadvies (kostencalculatie), Theo 
Wulffraat & partners (constructie), Waal Bouw (aannemerr) 

Luuk Kramer, VenhoevenCS
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Hoogte Kadijk 143 F15
NL1018 BH Amsterdam
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SPORTPLAZA MERCATOR

De Baarsjes in Amsterdam is een multiculturele wijk waar 
mensen wonen die uit 129 verschillende landen komen. Het 
stadsdeel wilde het gemeenschapsleven in deze buurt een 
nieuwe impuls geven. Zij kozen daarom voor een gebouw 
waarin zwembaden, een therapiebad, fitness, aerobics, 
sauna en stoombad, feestzaal, café en kinderopvang met 
een fastfoodrestaurant werden gecombineerd. Elk onderdeel 
trekt andere doelgroepen zodat uiteindelijk de hele bevolking 
er gebruik van maakt. Binnen heeft iedereen zicht op andere 
activiteiten, wat mensen verleidt om ook andere voorzieningen 
te gebruiken. Omdat het gebouw in een park werd gebouwd, 
is het op verzoek van bewoners uit de buurt volledig begroeid 
uitgevoerd.

AMSTERDAM, 2006

situatie



Met zijn groene gevels en dak 
vormt Sportplaza Mercator het 
begin- en eindpunt van het 
Rembrandtpark. Van afstand 
bezien oogt het als een 
overwoekerd vestingwerk dat 
de entree naar de 19de eeuwse 
stad flankeert en beschermt. 
Door de glazen gevel glinstert 
een eigentijds termencomplex 
met zwembaden, fitness, feest- 
en horecagelegenheden. De 
entree oogt als een vertrekhal 
waar vandaan de verschillende 
bezoekers hun bestemming 
kunnen bereiken.

HET GEBOUW IS 
ONTWORPEN ALS 
EEN STAD– EEN 
SAMENLEVING IN 
MINIATUUR – IN 
EEN GROT

aa

Sportplaza Mercator

doorsnede



Het gebouw is ontworpen als een stad, een samenleving 
in miniatuur, in een grot. Het gebouw zit vol met 
zichtlijnen en doorkijkjes, die zicht bieden op de 
verschillende bezoekers, activiteiten en culturen in het 
gebouw. Zonlicht dringt door allerlei kieren in het dak 
tot diep in het interieur door. Lage ramen omkaderen 
het zicht op de straat en de ligweide.

ELK ONDERDEEL 
VAN HET GEBOUW 
TREKT ANDERE 
DOELGROEPEN, 
ZODAT 
UITEINDELIJK DE 
HELE BEVOLKING 
ER GEBRUIK VAN 
MAAKT

plattegrond b.g. 
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I
Sportplaza Mercator

Jan van Galenstraat, Amsterdam (NL)

wedstrijd-, therapie-, doelgroepen- en buitenbad, fitness, badhuis, café-restaurant, 
feestzaal, kinderopvang, fastfood vestiging

7,100 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen en esthetische directievoering

2001-2006

Sportfondsenbad Nederland, Gemeente Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes

I
Ton Venhoeven, Richèl Lubbers, Danny Esselman, Manfred Wansink, Jos-Willem van 
Oorschot, Erik de Vries, Thomas Flotmann, Peterine Arts

Copijn (gevel en dak), OKRA (landschapsarchitecten), Draaijer & Partners  
(projectmanagement), Pieters Bouwtechniek (constructie), Herman de Groot Project 
Techniek and Hellebrekers Technieken (mechanische en elektrische installaties), LBP 
SIGHT (bouwfysica), Aboma Keboma and Van Dijk Someren and partners (veiligheid en 
gezondheidsadvies), Van Wijnen (aannemer), Giny Vos (kunstenaar)

Luuk Kramer, Copijn, VenhoevenCS
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nieuwe footprint
De Drieburcht

SITE PLAN / SITUATIE SCALE LEVEL / SCHAAL 1:1000
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sportcomplex drieburcht
tilburg, 2013

In het wijkontwikkelingsplan Tilburg Noord is het 
Wagnerplein een sleutelproject. De ontwikkelingen 
rond het plein moeten de wijk aantrekkelijker maken 
voor een breder publiek. Sportcomplex Drieburcht 
met zijn gedifferentieerde voorzieningen speelt 
hierin een belangrijke rol. 

Het ontwerp van het sportcomplex Drieburcht is 
een ontwerp voor een ideale stad en een ideale 
samenleving in miniatuur. Terwijl de samenleving 
buiten het gebouw vaak verdeeld is in verschillende 
doelgroepen die langs elkaar of met de rug naar 
elkaar toe leven, streven we er bij dit gebouw naar 
om mensen op een ongedwongen manier met 
elkaar in contact te brengen. 

VenhoevenCS architecture+urbanism



sportcomplex drieburcht

De sfeer, het leven in dit gebouw draait 
om ‘stedelijk theater’. Mensen komen 
weliswaar voor het zwemmen of fitnessen, 
maar de wisselende sfeer is een belangrijke 
reden om telkens terug te komen. Het 
meest fascinerend is het zicht op elkaar, 
zien en gezien worden. Voor ieder individu 
is een aantal aantrekkelijke ruimtes met 
goede voorzieningen voorhanden, maar 
iedereen kan tegelijk overal andere ruimtes 
zien waarin andere mensen andere dingen 
doen. 

Door interne zichtlijnen zijn kleinere en 
intieme plekken verbonden met het grotere 
geheel. Zoals mensen er van houden om 
vanaf een terras te kijken naar passanten, 
zo kun je ook hier vanuit je eigen veilige 
plekje genieten van de sfeer en het leven 
in het gebouw. 

interne 
zichtlijnen 
verbinden 
kleinere en 
intieme plekken 
met het 
grotere geheel

de sfeer en het leven 
in dit gebouw draait om 
´stedelijk theater´



Naast de spectaculaire zichten 
binnenin het gebouw zal 
de gevel direct de aandacht 
trekken van de bezoeker. In 
samenwerking met kunstenaar 
Jean Luc Moerman is er 
gevelbeeld gecreëerd die het 
bijzondere spel van volumes 
accentueert en ervoor zorgt dat 
het gebouw kracht, snelheid en 
souplesse uitstraalt, hetgeen 
feilloos aansluit bij de functies 
in het gebouw.

VenhoevenCS architecture+urbanism
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i
Sportcomplex Drieburcht

Wagnerplein, Tilburg (NL)

zwembadcomplex met wedstrijdbassin, instructiebassin, doelgroepenbassin, whirlpool, 
glijbaan, kantoren, horeca, tribunes, fitness, NOC-NSF sporthal en kinderdagverblijf

12,500 m2 bvo

VO, DO, bestek, bouwbegeleiding, esthetische directievoering, nazorg

2008-2013

Gemeente Tilburg

Ton Venhoeven, Manfred Wansink, Roland Herpel, Wouter de Haas, Tanja Djordjevic, 
Jos-Willem van Oorschot, Cécilia Gross, Bas Römgens

Pieters Projectbureau (bouwkundig tekenwerk), Jean Luc Moerman (kunstenaar 
buitengevel), Nelissen (installatieadviseur), Markslag Beljaars (constructeur), Coresta 
(bouwmanagement),  Schreven’s BA (bouwkosten advies) Heerkens van Bavel & Van 
Wijnen (aannemer)

Filip Dujardin
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NEKKERpool
MEchElEN, 2012

Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker biedt een combinatie van in- en
outdoor-activiteiten. Met de gevraagde uitbreiding van het programma met een
zwembad wordt dit aanbod nog groter. De uitdaging voor VenhoevenCS was om naast
het ontwerpen van een modern en duurzaam zwembad deze kans ook aan te grijpen
om een nieuw gezicht te geven aan recreatiegebied De Nekker als geheel. Het nieuwe
entreegebied is het hart van het domein dat het bestaande en nieuwe complex door
middel van een loopbrug met elkaar verbindt.

VenhoevenCS architecture+urbanism



Nekkerpool

De uitstraling is licht, ruim en transparant. Vanuit het
hele complex is er uitzicht op, en doorzicht naar het
prachtige domein van De Nekker; het landschap is
volledig geïntegreerd in het ontwerp. Door middel van
een grote patio, verbindende luifel, een spectaculaire
pergola en zorgvuldig gekozen vensters naar de
omgeving speelt het landschap een cruciale rol in het
nieuwe complex.

hEt is licht, 
RuiM EN 
tRaNspaRaNt



allE hoREcafuNctiEs 
zijN saMENgEbRacht 
tot ééN hEldER 
voluME dat wERKt 
als EEN gRotE 
KijKER RichtiNg hEt 
REcREatiEtERREiN

SCALE LEVEL / SCHAAL 1:400
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Aan de zuidzijde zijn in de nieuwe ruimtelijke 
opzet alle horecafuncties samengebracht tot 
één helder volume dat werkt als een grote kijker 
richting het recreatieterrein. Vanuit de cafetaria 
kunnen ouders hun spelende kinderen zowel in 
de vernieuwde binnenspeeltuin als in het wembad 
in het oog houden. Extra terrassen en een grote 
tribune geven deze zijde van het complex een zeer
hoogwaardige verblijfskwaliteit.

De hoge ambities van de opdrachtgever op 
het gebied van duurzaamheid zijn zowel in de 
materialisatie als op het gebied van de installaties 
ver doorgevoerd. Badwater dat ‘s nachts wordt 
gebufferd om verdamping tegen te gaan, cradle 
to cradle tegelafwerking van de gevel, een 
hoogwaardig energiedak en het realiseren van 
een K-peil van 17 zijn enkele voorbeelden van 
maatregelen die er zijn genomen. Daarnaast is 
er budget vrijgehouden om na twee jaar goed 
monitoren van het energieverbruik het gebouw op 
een adequate en realistische manier aan te passen 
en energieneutraal te maken.

VenhoevenCS architecture+urbanism
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i
Nekkerpool

Mechelen (B)

Nieuwbouw van zwembadcomplex aan bestaand sportcomplex met wedstrijdbassin,
instructie bassin, doelgroepenbassin, tribune, horeca, kinderspeelzaal en vri¬jstaand
entreepaviljoen. Complete renovatie van bestaande horeca (deels ook nieuwbouw) en
keuken. Nieuwe aanleg buitenruimte inclusief speelse waterelementen.

7,000 m2 bvo

Bouwmanagement, VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering,
directievoering, nazorg

2009-2012 (oplevering oktober 2012)

Provincie Antwerpen, Dienst Infrastructuur

Ton Venhoeven, Manfred Wansink, Maarten Bax, Jos-Willem van Oorschot, Gabriel 
Boutsema, Wouter de Haas, Niels Boswinkel, Eelco Bergman, Roland Herpel

Buro II & Archi+I (uitvoerend architect) Ney + Partners (constructie), Ingenium
(bouwfysica en installaties), Technum (akoestisch adviseur, THV Vanhout - ACH Bouw
(aannemer)

Fotos: Filip Dujardin; plattegrond: VenhoevenCS

VenhoevenCS architecture+urbanism
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IN DE ROOS
ROOSENDAAL, 2012

Het Zuidoostkwartier in Roosendaal is een 
omvangrijke nieuwbouwlocatie gelegen aan de 
rijksweg A58. In de Roos is de sportvoorziening 
voor de leerlingen van het naastgelegen Jan 
Tinbergen college, tevens heeft het een functie 
als bovenwijkse sportvoorziening voor de stad. 

VenhoevenCS architecture+urbanism



DE LOOPBRUG 
VERBINDT DE 
SPORTHAL 
MET DE 
NAASTGELEGEN 
SCHOOL

Het gebouw is middels een loopbrug verbonden 
met het Jan Tinbergen College. Op de verdieping 
ontstaat hierdoor een entree voor het college naast 
de hoofdentree op de begane grond, waardoor 
er optimaal gelijktijdig gebruik mogelijk is door 
verschillende partijen.

De sportzaal op de begane grond is gemaakt 
conform de eisen van NOC-NSF met een vrije 
hoogte van 7 meter, bedoeld voor de breedtesport 
binnen de gemeente Roosendaal. In deze zaal is 
het mogelijk om op topniveau te sporten. Op de 
verdieping ligt, aangrenzend aan de sporthal, een 
tribune en  horeca waar bezoekers vanaf de bar van 
de wedstrijden kunnen genieten. De zalen op de 
verdieping zullen vooral gebruikt worden door de 
naastgelegen school. 

DE SPORTZAAL IS CONFORM 
DE EISEN VAN NOC-NSF

In de Roos



Uit kostenoverweging is voor de materialisatie 
van het gebouw gebruik gemaakt van eenvoudige 
materialen zoals stalen gevelbeplating en 
glas. Deze zijn op een dusdanige manier 
verwerkt en gedetailleerd dat de sporthal een 
allure uitstraalt die de functie verre overstijgt. 
Hierdoor ontstaat ondanks de veelal gesloten 
gevels een open en uitnodigend gebouw.

DE DETAILLERING VAN 
DE MATERIALISATIE 
GEEFT DE SPORTHAL 
EEN ALLURE DIE DE 
FUNCTIE OVERSTIJGT

VenhoevenCS architecture+urbanism
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Foto’s

I
In de Roos

Roosendaal (NL)

NOC-NSF sporthal, 2 gymnastiek lokalen, kantine en verbindingsbrug naar naastgelegen 
school

3.556 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering

2010 - 2012

Gemeente Roosendaal

Ton Venhoeven,  Manfred Wansink, Louis van Wamel,  Eelco Bergman, Gabriel Boutsema, 
Roland Herpel, Arjan Pot, Maarten Bax

Olco (bouwmanagement), Technion (installatieadviseur), Goudstikker de Vries 
(constructeur), K-plus (akoestisch en brandtechnisch adviseur), Boot Bouw (aannemer)

Stijn Poelstra 
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HET HOFBAD
DEN HAAG, 2012

Het Hofbad is op gewone dagen een multifunctionele 
zwemaccommodatie met veel verschillende 
gebruiksmogelijkheden voor alle bewoners van Den 
Haag en omgeving. Een van de baden is een overdekt 50 
meterbad met een monumentale tribune. Dit bad wordt ook 
gebruikt voor nationale en internationale zwem-, duik- en 
waterpolowedstrijden, dus op zulke dagen is alle aandacht 
gericht op sportieve prestaties en onderlinge competitie. 
Het gebouw is ontworpen om beide vormen van gebruik 
op een vanzelfsprekende manier aantrekkelijk te maken.
Ook in milieuopzicht is het een bijzonder gebouw. Door de 
hoogwaardige isolatie, de energieopwekking op het dak en 
een extreem duurzame installatie is het ook een ergenergie-
efficiënt gebouw.

VenhoevenCS architecture+urbanism



Hofbad

Het gebouw is ontworpen als eerste onderdeel van een bijzonder 
ensemble, de woontoren die het sluitstuk moet vormen wordt in 
een later stadium gebouwd. Onder de geschubde huid van het 
gebouw bevindt zich een lichte, bijna organische binnenwereld, 
een subtiele verwijzing naar het fysieke karakter van de activiteiten 
die hier plaatsvinden. Deze organische aanzet vormt de leidraad 
voor het ontwerp van alle ruimtelijke elementen in het interieur. Zo 
is de constructieve hoofdopzet van het zwembad met hoofdliggers 
en dwarsspanten uitgewerkt als een soort borstkas of - letterlijker 
- een ruggengraat met ribben. 

ONDER DE GESCHUBDE 
HUID VAN HET 
GEBOUW BEVINDT 
ZICH EEN LICHTE 
BIJNA ORGANISCHE 
BINNENWERELD, 
VERWIJZEND NAAR 
HET FYSIEKE 
KARAKTER VAN DE 
ACTIVITEITEN 



DE HOOFDOPZET 
GARANDEERT 
EEN RITMISCHE 
GELEDING VAN 
DE RUIMTE EN 
EEN HELDERE 
STRUCTUUR 

plattegrond

Van het grote wedstrijdbad tot de kleine 
baden voor kinderen is dit principe 
doorgevoerd, waarbij de maatvoering 
telkens aan de functionele vereisten is 
aangepast. Deze hoofdopzet garandeert 
een ritmische geleding van de ruimte en 
een heldere, overzichtelijke structuur, 
mede door de natuurlijke lichtinval en 
de vele zichtlijnen die de activiteiten met 
elkaar en het gebouw met de omgeving 
verbinden. De luchtbehandelingkasten 
bevinden zich in de ruggengraat en hebben 
via extra ribben een directe verbinding 
met de zwemzalen voor de gelijkmatige 
verspreiding van verse lucht. 

VenhoevenCS architecture+urbanism
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Beelden

I
Hofbad

Ypenburgse Boslaan, Den Haag (NL)

overdekt 50-meter zwembad met tribune, instructie- en recreatiebad, horecafaciliteiten, 
verenigingsruimten

9,050 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering

2007-2012

Gemeente Den Haag, OCW

Ton Venhoeven, Jos-Willem van Oorschot, Danny Esselman, Kees Plomp, Tim Habraken, 
Niels Boswinkel, Manfred Wansink, Lydia Fraaije, Roland Herpel, Bas Römgens, Martijn 
Schlatmann (stagiair)

Hevo (kosten- en projectmanagement), Pieters Bouwtechniek (constructie), LBP 
(bouwfysica), DWA (installaties), Breet consultancy (WZ installaties), VBK/CFE (aannemer)

Foto’s: Ronald Tilleman, plattegronden: VenhoevenCS
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de Warande

Het masterplan voor de Warande richt zich in eerste instantie op de beleving van het gebied als park. Door de jaren heen is het 
parkkarakter van het gebied door functionele toevoegingen steeds verder verloren gegaan. Het masterplan voor De Warande 
creëert een ruimtelijk kader voor de veelheid aan sport en recreatie activiteiten. Twee gebieden worden onderscheiden: het 
park met daarin enkele recreatieve functies aan wandelroutes en een strip met sportfuncties. Om van de Warande weer een 
park te maken worden alle omheiningen verwijderd. Alleen de ligweide van het betaalde buitenzwembad wordt omheind. 
De nieuwe omheining wordt gecamoufleerd door hagen en wordt verlaagd in het landschap in een haag geplaatst, zodat 
doorzichten in het park mogelijk blijven. Buiten het zomerseizoen staan de poorten in de haag open zodat het hele park 
toegankelijk is voor sporters en recreanten.

Wetteren, 2012

schakel tussen stad en landschap strategische positie sporthal herstellen park en zicht op villa netwerk van paden en zichtlijnen

nieuwe sporthal

VenhoevenCS architecture+urbanism



Een netwerk van paden en zichtlijnen zorgt voor 
ruimtelijkheid, samenhang en sociale veiligheid. 
Robuuste boomgroepen en bijzondere solitairen zijn 
zo geplaatst dat ze de zichtlijnen ondersteunen en 
bochten in paden begeleiden. De oude bomenlaan 
wordt in ere hersteld zodat de Warande en het oude 
landhuis weer worden verbonden met het centrum 
van de stad.

de Warande

gecamoufleerde 
en in het 
landschap 
verzonken 
omheining houdt 
zorgt voor 
zichtlijnen in 
het hele park



de nieuWe 
sporthal is 
ontWorpen als 
een overdekt 
onderdeel van 
het park, met 
zichtlijnen en 
doorkijkjes die 
zicht Bieden op 
de activiteiten en 
Bezoekers

De nieuwe sporthal is ontworpen als een overdekt onderdeel 
van het park, met zichtlijnen en doorkijkjes die zicht bieden op 
de verschillende activiteiten en bezoekers binnen en buiten het 
gebouw. De centraal gelegen horecaruimte is van alle kanten 
zichtbaar en biedt uitzicht op het hele park. Het is een complete en 
aantrekkelijke sportomgeving met veel mogelijkheden en moderne 
faciliteiten. Via de transparante entreehal is de centraal gelegen 
sportzaal zichtbaar vanaf het voorplein. Het gebouw werkt als een 
uithangbord voor sport en spel.

Duurzaamheid en energie zijn een integraal onderdeel van het 
masterplan. Met de bouw van de nieuwe sporthal en fase 1 van 
het park wordt de basis gelegd voor een smart grid. Een wkk-
centrale is geïnstalleerd ten behoeve van de warmtebehoefte van 
het binnenzwembad en buitenzwembaden. Het smart grid voorziet 
de Warande van elektriciteit. De sporthal wordt uitgerust met een 
lucht/water warmtepomp en een zonneboiler voor de productie van 
sanitair warm water. De toiletten worden gespoeld met regenwater.
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Beelden

i
De Warande

Wetteren (B)

Park met buitenzwembad, indoor sportcentrum, diverse sport- en speelinrichtingen in 
de openbare ruimte en parkeren

Warande domein (Masterplan): 7,5 ha; bestaande sporthal 4,830 m2 bvo; nieuwe 
sporthal 4,411 m2 bvo

Masterplan en ontwerp sporthal en openbare ruimte

2009-2012

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) Wetteren
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