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Facts & Figures: Sporthal Genk

Get the look
Roze muren zijn blikvanger
van nieuwe sporthal in Genk

“Omdat ze rust geven,” zeggen de ontwerpers van SportinGenk, de gloed-
nieuwe sporthal die zopas officieel werd geopend. De roze muren van de 
kleedkamers en het sanitair zijn vast en zeker het meest besproken item 
van dit prestigieuze project. Er zijn nochtans veel meer bijzondere kenmer-
ken aan het complex van bijna 5.000 m2. Een deel van de 11,4 miljoen euro 
die werd uitgegeven, ging bijvoorbeeld naar de 201 koepels die de sporthal 
in een gunstig daglicht plaatsen.

Bijna dag op dag 40 jaar na de feestelijke opening van het Genkse Sportcentrum, werd aan de over-
kant het lintje doorgeknipt van de moderne opvolger. SportinGenk Park, zoals het nieuw sportcom-
plex heet, wordt de thuisbasis waar lokale clubs in het basketbal, volleybal, zaalvoetbal of badmin-
ton, hun sportieve successen willen vieren. De naam is een idee van Genkenaar Eddy Broux, die met 
zijn suggestie een wedstrijd won van honderden inschrijvingen. Sport in Genk, kan je op bevelende 
toon lezen in de naam. En die tip zal zeker massaal worden opgevolgd! 

Aannemer Cordeel, die veel expertise heeft in de bouw van sportinfrastructuur, kreeg in Genk met-
een enkele hete hangijzers voorgeschoteld. “Zo is de draagstructuur opmerkelijk, aangezien de 
fundering bestaat uit 2 grote predalwanden, waarop een stalen frame is gemonteerd,” zegt Rudi 
Bloemen van Cordeel. “Deze betonnen wanden staan niet loodrecht, maar in een hoek van 80 gra-
den. Op de staalstructructuur rusten dan de parabolen voor de dakconstrcutie.” Nog een opdracht 
die Cordeel voor de voeten kreeg geschoven, was het wegwerken van de technieken in de grote 
kolommen. Zes aan de ene kant, vier aan de andere. Ze verbinden de technische ruimte beneden, 
tot aan het dak. Mooi en functioneel, dat wel.

Wie binnenkomt maakt meteen kennis met de imposante lobby van het complex. De ruimte kan 
dienst doen om evenementen te organiseren. Zo is het de lokale clubs toegestaan om voor feesten 
van hun vereniging een eigen toog in de lobby onder te brengen en uit te baten. Een mooie geste, 
aangezien de cafetaria in het gebouw nochtans best mag gezien worden en een flexibele invulling 

foto 1 : De gebogen dakconstructie 
is één van de blikvangers van het 
nieuwe sportcentrum van Genk.

foto 2 : De lichtarmaturen moesten 
perfect passen bij het gebogen dak 
en tevens een aanvulling betekenen 
voor het natuurlijke buitenlicht.
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Sporthallen worden bijna altijd vol-
ledig verlicht met kunstlicht. Dat 
komt omdat de scherpte van het 
natuurlijke buitenlicht hinderlijk 
kan zijn om een goed zicht te heb-
ben op de bal of toestellen. Toch 
heeft de architect in het nieuwe 
Genkse sportcentrum gekozen 
voor een combinatie tussen na-
tuurlijk en kunstlicht. Die beslis-
sing maakte het niet eenvoudig 
om een ideale lichtvoorziening 
samen te stellen. Asymmetrische 
armaturen voor de nieuwste ge-
neratie van ledverlichting waren 
nodig om een combinatie te ma-
ken van mooie en functionele ver-
lichting. Ideaal om te sporten en 
mooi om naar te kijken! 
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partners

Bouwheer: 
 Stad Genk
Architect: 
 Bel architecten; Antwerpen
Hoofdaannemer: 
 Cordeel; Hoeselt
Elektriciteit: 
 EL Systems; Zonhoven
Landmeter: 
 Tempels & Jacobs; Hasselt
Gordijnen kantoor: 
 Decorette Cillen; Bocholt
Kitwerken: 
 Daens; Houthalen
Containers bouwafval: 
 Transcoma; Genk
Metselmortel: 
 Cantillana; Harelbeke
Beton: 
 Interbeton; Genk
Bouwmaterialen: 
 Paesen; Peer
Breedplaten, wanden en vloer: 
 Oeterbeton; Neeroeteren
Steigerbouw: 
 Kontrimo; Temse
Betonnen zitbanken en afvoergoten: 
 Vangrondsveld; Hoeselt
Grondwerken: 
 De Coster D; Houtehalen Helchteren
Lift: 
 Spie; Hasselt
Staalconstructie: 
 Janssens; Bocholt
Waterdichte bekuiping buffertank: 
 Benvitec; Beringen
Dakdichtingen: 
 Dekkers; Genk
Leeflijn: 
 Safety Solutions; Beringen
Buitenschrijnwerk: 
 Beliprof; Genk
Cementeerwerk en aquapanel douches: 
 Hobe Begium; Houthalen
Leuningen en noodtrappen: 
 MKM; Kinrooi
Chapewerken: 
 VDW chape; Heusden-Zolder
Schilderwerken: 
 Kreapaint; Beringen

De sporthal bestaat uit 2 zalen, 
met daartussen het gedeelte voor de inkomhal en cafetaria.
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toelaat. Wat voor een bezoeker meteen in het oog springt, zijn de zachte kleuren van het interieur in de 
lobby. Wit, lichtgrijs, natuurlijk hout... Merkwaardig voor een sporthal, maar wel heel bewust gekozen, 
zo zal ook elders in het complex te zien zijn. Niet alleen de ontvangstruimte kan overigens gebruikt 
worden om andere festiviteiten in te organiseren. Een polyvalente ruimte schept mogelijkheden voor 
alle soorten van events.

Vloerverwarming
De sportzaal zelf is gigantisch. De buitenmaten zijn 80 op 60 meter. Drie gewelven overspannen het 
geheel van bijna 5.000 m2. Studiebureau Ney + Partners heeft hier een vette kluif aan gehad. Er werd 
gekozen voor een dakconstructie uit beton (onderste deel van de buitenstructuur) en staal (om de druk 
op de funderingen te beperken). De hoogte bedraagt 18 meter (even hoog als het naastgelegen zwem-
badcomplex), waarvan de helft gebruikt kan worden als vrije speelruimte. Vooral in het volleybal is dat 
geen overbodige luxe. De totale vloeroppervlakte is afgedekt met zwevend parket, warm gehouden 
door vloerverwarming. Daarop zijn lijnen aangebracht die voor de diverse sporten kunnen dienen. 
Omdat geen enkele sportploeg in competitieverband de volledige ruimte nodig heeft, is de zaal ver-
deeld in 2 aparte sporthallen, met in het midden de inkomhal, cafetaria en kleedruimtes. Beide hallen 
kunnen worden ingedeeld tot in totaal 6 aparte wedstrijdzones voor de diverse sporten. De tribunes 
bieden in maximale capaciteit, plaats aan zo’n 1.000 mensen en zijn eveneens multifunctioneel te  
gebruiken in functie van de wedstrijdkalender van de thuisclubs.

Rustgevend
Veelbesproken zijn de 16 kleedkamers en de sanitaire ruimten van SportinGenk. De indeling en ge-
bruikte materialen zijn redelijk klassiek, maar het is de kleur van de wanden die opvalt. Roze is dan ook 
niet meteen de kleur die met sportcentra geassocieerd wordt. De reden is volgens de ontwerpers, het  
Antwerpse Bel Architecten (Jeroen Beerten en Tom Louwette), het rustgevende karakter van roze. 
Omdat de sportbeleving vaak heel intens is, en zeker tijdens de wedstrijden de adrenaline fors de 
hoogte in kan gaan, moet de kleedkamer een plaats zijn om terug tot rust te komen. In tweede instantie 
geeft de kleur ook het contrast aan met de traditionele sportcomplexen uit het verleden. Een radicale 
stijlbreuk die zorgt voor een eigenheid en tegelijk lef uitstraalt. 
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foto 1: De verlichting en andere elek-
trische voorzieningen zijn eenvoudig te 
bedienen met een hoogtechnologisch 
paneel. 

foto 2: De lichte kleuren in de sporthal zijn 
atypisch voor deze soort van faciliteiten.

foto 3: De roze kleur van de muren is hét 
voornaamste gespreksonderwerp bij de 
bezoekers.

foto 4: In de kleedkamers zouden de 
pasteltinten ervoor moeten zorgen dat 
de emoties van het veld helemaal gaan 
liggen. 

foto 5: De inrichting van het sanitair en 
kleedkamers is strak en minimalistisch.
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Gebogen verlichting
Waar evenmin naast te kijken valt, zijn de 201 koepels in het nieuwe 
sportcomplex. Opmerkelijk, want een sporthal heeft meestal geen na-
tuurlijk licht. De ontwerpers hebben hier gekozen voor een combinatie 
tussen daglicht en energiezuinige ledverlichting. De reden is dat daglicht 
bij een bepaalde stand van de zon hinderlijk kan zijn voor de sporters. 
Vandaar dat via indirect licht het risico op verblinding wordt vermeden. 
Alleen de nieuwste generatie van ledverlichting is sterk genoeg om op 
grote hoogte voldoende licht op het speelveld te toveren. Bijkomende 
moeilijkheid in dit project is de gebogen dakconstructie met overspan-
ningen tot 37,5 meter. Dat maakte het niet eenvoudig om de geschikte, 
asymmetrische armaturen voor de ledverlichting te vinden. Om tot de 
perfecte mix voor het ideale licht te komen, werd specialist EL Systems 
ingeschakeld. Het bedrijf van Danny Werckx stond tevens in voor alle 
elektriciteitswerken, de branddetectie en inbraakbeveiliging. Het interne 
ontwerp- en studiebureau zorgde voor de uitwerking, waarbij alle leidin-
gen werden weggewerkt in de kolommen, wanden en plafonds.

De bezoekers en eerste gebruikers van SportinGenk zijn alvast heel  
enthousiast. De clubs staan aan te schuiven om van dit complex hun 
thuisbasis te mogen maken. Maar ook voor louter recreatieve doeleinden 
is de agenda al aardig volgeboekt. 

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc scheepers

5.


