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Nieuwe sportschool legt de lat ook architecturaal hoog

TOPSPORTSCHOOL

In deze bijzondere periode keken heel wat leerlingen uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Eindelijk terug naar de éch-

te klas. Voor de 650 leerlingen van de Sportschool in Hasselt was het nog een tikkeltje specialer. Zij mochten op 1 september 

immers voor het eerst naar de les in het gloednieuwe schoolgebouw. En dat was verre van evident. Met een strikt budget 

en corona dat roet in het eten gooide was het zowel financieel als timing-gewijs een huzarenwerkje. Maar het resultaat? Dat 

mag er absoluut zijn! Daar is iedereen het over eens, niet alleen de leerkrachten en de leerlingen.
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De bouw van een nieuwe campus voor Sportschool Hasselt, 
een van de grootste sportscholen van het land, kadert in een 
ruimer masterplan dat enkele jaren geleden werd ontwikkeld 
door Scholengroep GO! Next. “De complexen aan de Koning 
Boudewijnlaan waren aan vervanging toe, en de uitbreidingsmo-
gelijkheden op de omsloten site waren te beperkt”, legt Carlo 
Jansen, Directeur Algemene Diensten van de scholengroep, 
uit. “In onze zoektocht naar een nieuwe site, kwamen we uit 
bij deze site, aan de Elfde Liniestraat. “Vlakbij onze toenmalige 
school, op een terrein dat op dat moment geen functie meer had 
voor onze scholengroep, en omgeven door andere scholen. Een 
mooie kans die we met beide handen hebben gegrepen.”

De scholengroep besloot volgens het Design&Build-principe te 
werken om snel en efficiënt aan de slag te kunnen gaan. Door 
ook een privépartner, in dit geval Consortium Hasselt, bij het pro-
ject te betrekken, werd het financieel ook een haalbare kaart. In 
ruil voor een aantal verlaten schoolsites van de scholengroep, 
investeerde Consortium Hasselt in een nieuw scholencomplex 
voor de Sportschool.

Net geen twee jaar duurde de bouwperiode van Sportschool 
Hasselt vervolgens. In die periode kreeg de campus een nieuw 
lesgebouw, sportcomplex, gevechtssport-, fitness-, turn- en 
danszaal. En dat volgens een ontwerp van UAU collectiv, dat de 
ontwerpwedstrijd won. “We hadden daarbij veel aandacht voor 
een multifunctioneel gebruik van de sportzalen en tegelijkertijd 
de praktische inzetbaarheid ervan door de school zelf,” aldus 
Lize Gielkens, architecte bij UAU collectiv. “Dit leidde tot een 
ontwerp dat bestaat uit twee geschrankte gebouwen, waarbij 
het ene gebouw de klaslokalen en administratieve diensten om-
vat en het andere gebouw de sportzalen. Met als grote voordeel 
dat het sportcomplex gemakkelijk aan externe organisaties ver-
huurd kan worden. De gebouwen zijn met elkaar verbonden door 
de speelplaats die er als een vierkant omheen zit en een luifel die 
de gebouwen verbindt, zodat ze toch als één geheel wordt erva-
ren. De luifel omarmt als het ware de speelplaats. Een mooie en 
hedendaagse vertaling van het traditionele afdak.”

Die luifel bleek in de praktijk trouwens een echt huzarenwerkje. 
Lize Dreesen, projectleider bij Strabag: “De kopse kanten wilden 

we immers zo fijn mogelijk houden. De binnenkant bestaat uit 
een kolom met een diameter van 24 centimeter, de kop en de 
voet werden in het polybeton aan de onderzijde en de beton-
nen luifel ingewerkt. Naar buiten toe versmalt de constructie, 
waardoor je wat het effect van een omgekeerde paraplu krijgt. 
Ik denk dat ik niet de enige ben die opgelucht ademhaalde toen 
de bekisting werd verwijderd. Tijd voor een tweede kans was er 
niet. Dit geldt ook wel voor de rest van het project: hoewel een 
aantal zaken eenvoudig ogen, ging er heel wat technisch denk-
werk aan vooraf. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de combinatie van 
staal en beton in het gebouw of de houten liggers die we in de 
sporthal hebben aangebracht.” 

Gesloten geheel

“Een sportzaal is altijd een gesloten geheel,” vervolgt Lize Gielkens.  
“Dat hebben we meegenomen in de visibiliteit naar buiten toe. 
Daardoor oogt het ontwerp als een gesloten volume, wat we 
hebben doorgetrokken naar het klassengebouw. De gevels van 

beide volumes zijn met geplooide aluminiumpanelen in een lich-
te kleur afgewerkt boven de plint, onder de plint werkten we 
voornamelijk met zwart en glas, zodat de klaslokalen en het 
sportvolume eigenlijk als een verhoogd volume op de plint lij-
ken te staan. Deze tweeledigheid maakt het ontwerp interessant 
en tegelijkertijd zorgt het voor uniformiteit tussen beide gebou-
wen.”

Dat contrast tussen licht en donker werd overigens ook doorge-
trokken naar het interieur. “Hier werkten we vooral met duurza-
me materialen als beton, detailleringen in het zwart en warme 
accenten in hout,” aldus de architecte. Het is geen geheim dat 
scholen niet over eindeloze budgetten beschikken. We hebben 
dus weldoordachte keuzes moeten maken in de detailafwerking. 
Zo schonken we veel aandacht aan mooie en degelijke verlich-
ting in de inkomhal, de klaslokalen en de sporthal, maar ook in de 
gangen, waar we niet met die typische tegelplafonds werkten, 
maar wel met geperforeerde cassettes. Deze zorgen niet alleen 
voor een ander aanzicht, maar tevens voor een betere akoestiek. 
Andere akoestische ingrepen, onder andere in de klaslokalen, 
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Technische fiche 
Topsportschool

…
Bouwheer: 

 Go onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 
Brussel

…
Consortium: 

Borghof Invest; Geel
Architect: 

UAU Colletiv; Hasselt
Hoofdaannemer: 

Strabag; Genk
Ondersteuning en bekistingsmateriaal: 

Cometal; Oudsbergen 
Grondwerken, riolering, omgevingsaanleg: 

Croes Infra; Geetbets 
Elektriciteitswerken: 

EL Systems; Zonhoven
Bouwmaterialen: 

Wijckmans bouwmaterialen; Ham
Leveren beton (luifel): 

B-mix; Tesenderlo
Polybeton: 

Vastmans Frank; Bree
Gordijnen: 

Le Giraffe/Huis Kellens; Hasselt
Houtskeletbouw: 

Machiels Building Solutions; Genk
Riolering en grondwerk: 
Dries Peeters; Kortessem

Hout: 
De Slagmolen; Bilzen

Bouwmaterieel: 
Palmaers; Bilzen

Afvalcontainers: 
Transcoma; Genk

Binnenmeubilair: 
Convents group; Koersel

Liften: 
Coopman Orona; Wilrijk 

Schilderwerken: 
CW painting solutions; Tongeren

Gietvloer gebouw A niv +3: 
DifferentHome; Genk

Palen: 
Dupont; Hasselt

Stalen trappen handgrepen balustrades: 
Global Fair & Construct; Lanaken

Steeldeck + gevelbekleding bovendaks: 
Habemo Building Partner; As

Buitenschrijnwerk + gevelbekleding: 
Hegge; Hamont-Achel

Hvac en sanitair : 
Imtech Belgium

Sanitaire wanden en buitenlockers: 
Inter-systems; Genk

Rioleringskeuringen: 
Bureau Notermans; Borgloon

Cometal helpt luifel mee realiseren

De luifel is ongetwijfeld een van de eyecatchers van de 
nieuwe sportschool. Maar evident om te realiseren was 
ze niet. In samenspraak met de projectleider werd ge-
opteerd voor het Altor-vloerondersteuning van Cometal. 
Andy Lurquin, salesmanager en technisch adviseur bij  
Cometal: “Dit systeem heeft als voordeel dat het bestaat 
uit licht hanteerbare aluminium frames die door middel 
van kruisschoren met elkaar gekoppeld worden tot een 
in de hoogte instelbaar tafelsysteem. Bij het ontkisten 
ontlast het val-kop-systeem met één hamerslag de vloer 
bekisting zodat de ontkisting spanningsloos en snel kan 
gebeuren.” 
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deden we met zwart schuimmateriaal. Ook alle elektriciteit, 
plinten en brandwerend schilderwerk werden in het zwart uitge-
voerd. De deurbladen werden in houtfineer voorzien.”

Opvallend is ook de openheid van het ontwerp. “In het verleng-
de van de visie van het overkoepelende masterplan, besloten 
we inderdaad te kiezen voor een open campus”, legt Carlo  
Jansen uit. “De site is dus niet omsloten door hekwerk, hetgeen 
de uitstraling van het ontwerp alleen maar versterkt. Bovendien 
verlengen we zo de groene as die vertrekt vanuit het Kapermo-
lenpark en verderloopt via onze school, het internaat dat nog in 
aanbouw is en richting de technische en hotelschool. De bouw 
van het internaat zal trouwens in het voorjaar van volgend jaar 
worden afgerond.”  

Plannen hertekenen

Een beperkt budget. Het is al een paar keer gevallen tijdens het 
gesprek. Het speelde het project wel parten. Koen Brems, COO 

van Borghof Invest NV, geassocieerde uitvoerder van Consortium 
Hasselt,  werd iets meer dan een jaar geleden betrokken bij 
het project. “Het team botste op dat moment toch wat op de  
grenzen van het Design&Build-model. Met een beperkt budget 
een mooi afgewerkt project realiseren. Het is gelukt, maar een-
voudig was het niet. Op een bepaald moment bleek dat we er 
niet zouden komen met het vooropgestelde budget. En, hoe 
moeilijk dat ook was, noopte dat er ons toe om alles te herbe-
kijken. Het ondergrondse regenwateropvangsysteem werd op-
nieuw bekeken, de sportvelden werden compleet hertekend, 
en voldoen nu ook aan de officiële wedstrijdnormen, een aantal 
glazen vlakken, die normaal plafondhoog waren voorzien, wer-
den verkleind. Ook de plannen voor de buitenaanleg werden op-
nieuw onder de loep genomen.”

Prairiebeplanting

Marc Timmermans, gedelegeerd bestuurder bij Groenbedrijf Van 
Vlierden, gaat dieper in op die buitenaanleg: “Een aantal elemen-

ten, zoals de speelplaats en het voetbalplein, waren al gedefini-
eerd toen wij betrokken werden bij het project. Net zoals de par-
keerplaats. Die elementen namen we mee in ons ontwerp, dat 
we zo hedendaags mogelijk wilden maken. Zo kozen we voor 
een dynamische prairiebeplanting met vele kruidachtige gewas-
sen en een afwisselende bloei. Dit type aanleg heeft immers 
een grote ecologische meerwaarde en is bovendien ook financi-
eel interessant. Daarnaast sluit het prima aan bij het concept van 
een open campus en het openbare groen dat de stad Hasselt in 
de omgeving heeft aangelegd.”

“Voor de constructie van het gebouw werd gewerkt met een 
kolommenstructuur en een niet-dragende houtskeletbouw 
waartegen de aluminium panelen werden bevestigd”, legt Lize  
Dreesen nog uit. “Her en der werd er nog staalstructuur toege-
past ter ondersteuning van de houtskeletbouw.”
Hoe blikken de partijen terug op het project? “Het was behoorlijk 
pittig,” aldus Lize Dreesen, “ook omdat het de eerste keer was 
dat we via dit Design & Build-principe werkten. En qua timing 
werden we toch wel behoorlijk in het nauw gedreven door het 

coronavirus. Maar aan het eind van de rit mogen we, denk ik, 
behoorlijk trots zijn op het resultaat dat er vandaag staat.” Dit 
kan Carlo Jansen alleen maar beamen: “Onze medewerkers en 
leerlingen vinden het geweldig om iedere dag in dit nieuwe ge-
bouw te mogen werken en leren.”

Koen Brems: “Zonder hechte samenwerking krijg je een project 
als dit nooit tot een goed einde gebracht. Dat bleek ook zeker de 
laatste maanden, tijdens de spreekwoordelijke laatste loodjes. 
Mooi wat alle partners samen hebben gerealiseerd in de aan-
loop naar 1 september.” Marc Timmermans: “Ik denk dat we 
allemaal een beetje hebben getoverd (lacht). Maar is bouwen 
dat niet altijd?” 
Voor beide Lizes was het trouwens nog een extra bijzonder pro-
ject. Ze delen niet enkel hun voornaam, maar ook hun diploma 
én passie voor de bouw. “Lize en ik raakten bevriend tijdens 
onze studies architectuur,” vertelt Lize Gielkens. “Het is voor 
ons extra bijzonder om samen een project als dit mee te helpen 
realiseren.”

Tekst: Hilde Neven | Fotografie Philippe Van Gelooven - Frank Gielen

Wereldwijd is er een trend tot meer private betrokkenheid bij de uitvoering van overheidstaken. PPS is een innoverend samenwerkingsver-
band, waarin het de bedoeling is dat de overheid en de privé, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een 
project realiseren. Door dit samensmelten van verschillende middelen en bekwaamheden, is het einderesultaat beter dan wat afzonderlijk 
zou bereikt worden. Of, om de veelgebruikte slogan bij het PPS-begrip te gebruiken: “PPS creëert een win-win situatie.” E.L.Systems 
heeft vanaf ontwerp tot uitvoering en oplevering hier alle elektro-technieken ( HS, Elektro, Data, Glasvezel, Brandbeveiliging, Camerabewa-
king, Toegangscontrole uitgevoerd en ontworpen in nauw overleg met alle partners in dit project.
 
Dit resulteert dankzij een uitgewerkt 3D-model in een korte uitvoeringstermijn en een perfecte prijs-kwaliteitverhouding in de uitvoerings-
fase. 
www.elsystems.be
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“Teamwork makes the dream work. Onvoorstelbaar knap wat de diverse partijen hier samen hebben verwezenlijkt. 
Een race tegen de klok en een moeilijke budgettaire evenwichtsoefening: beide hebben ze met glans doorstaan.”
#Diana Pirard
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Limburg Bouwt

“Groot aandachtspunt op de werf was de visuele beton van zowel de wandenkolommen als de luifel. Door de aan-
gename samenwerking met de werfleiding werd er telkens gezocht naar de beste samenstelling van bekisting om 
het gewenste betonresultaat te bekomen.  ” #Andy Lurquin

 “We hadden bij het ontwerp veel aandacht voor een multifunctioneel gebruik van de sportzalen en tegelijkertijd de 
praktische inzetbaarheid ervan door de school zelf.”
#Lize Gielkens

“De dynamische prairiebeplanting met vele kruidachtige gewassen en een afwisselende bloei heeft een grote eco-
logische meerwaarde.”
#Marc Timmermans

 “Het was de eerste keer dat we via dit Design & Build-principe werkten, waarbij architect en aannemer niet recht-
streeks contractueel verbonden zijn, maar als evenwaardige partners onder één opdrachtnemer functioneren.”
#Lize Dreesen

Met een beperkt budget een mooi afgewerkt project realiseren. Hoewel het niet eenvoudig was, zijn we erg fier op 
het resultaat.”
#Koen Brems
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Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets • 
tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70
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Wij bouwen aan  
het nieuwe bouwen.
99 jaar geleden begon het verhaal van Nelissen. Een verhaal 
van voortdurende innovatie, zowel in onze werkwijze als op  
productniveau. Kom naar onze showroom in Lanaken en 
ontdek hoe we al bijna een eeuw volop inzetten op vernieuwing 
en samenwerken met bouwprofessionals om toekomstgerichte 
projecten op poten te zetten.

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be

Innovate today to shape tomorrow
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