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kunstgrasveld, polyvalente zaal en omgevingsaanleg



3

NAK10 
inplanting

Inplanting
Tijdens het wedstrijdontwerp worden alternatieven onderzocht mbt de inplanting. 
Volgende drie scenario’s zijn in detail bestudeerd: 
 
Scenario A      Minimaal voorstel 
Scenario B      Ontdubbelde parking 
Scenario C      Cluster

Er wordt gekozen voor inplanting C omwille van de verbeterde ruimtelijke systematiek en de meerwaarde van het voorplein, dat bij deze oplossing 
zowel de polyvalente zaal als de sporthal & zwembad een gemeenschappelijke voorgevel/zicht biedt. 
De minimale terreinbezetting en de verdere mogelijkheid tot ontwikkeling van het volledige gebied zijn bijkomende voordelen van deze optie. 
Daarnaast zorgt deze inplanting voor een maximale buffering qua akoestiek en is in deze dan ook als zeer gunstig te beschouwen.

De verkeerstechnische zonering opteert voor een onderscheid tussen de ‘hoofdparking’ voor de sporthal/zwembad en een zone met dubbel gebruik 
(parking/sportveld) ter hoogte van de nieuwe polyvalente zaal. Het bestaande sportveld wordt 90° gedraaid en vervangen door een kunstgrasveld.

A. MINIMAAL SCENARIO 
 
+ 
. kostprijs 
. behoud voetbalveld en bomenrij 
 
-
. verkaveld 
. moeilijk bereikbaar voor brandweer
. aansluiting bestaande gebouw? 
. te weinig parkeerplaatsen 
. auto’s tegen de gebouwen?

B. ONTDUBBELDE PARKING 
 
+ 
. behoud voetbalveld en bomenrij 
. veel parkeerplaats 
. akoestische afstand put/woningen 
. put wordt passage 
 
-
. verkaveld 
. verlies trappelveld 
. verkeershinder: veel verkeersterrein

C. CLUSTER 
 
+ 
. gebouw heeft een front/een gezicht 
. veel parkeerplaats 
. verkeerstechnisch: zonering 
. akoestische afstand put/woningen 
. mogelijkheid tot backstage 
. put wordt passage 
. extra gebruik parking 
. minimale verkeersafwikkeling 
. voorplein sporthal/zwembad en 
polyvalente zaal 
 
-
. verplaatsen voetbalveld 
. kostprijs
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Stedenbouwkundig
De vloerpas van het gebouw ligt op 230 cm onder het maaiveld.
De impact van het gebouw beperkt zich zo tot grotendeels tot het beeld van het dak.
Deze ingreep is beproefd en te vergelijken met het bouwen van een ondergrondse parkeergarage.
Het gebouw heeft dezelfde breedte als de hoofdgebouwen sporthal.
De uitgegraven grond wordt deels gerecupereerd op het groendak (dikte 50 cm) en deels gebruikt voor diverse aanvullingen.
De inkomzone daalt af in een verlaagde koer, die het komen en gaan organiseert.
Deze koer borduurt voort op de bestaande niveauverschillen en verbindt de inkom sporthal /zwembad met die van de polyvalente zaal.

Akoestisch
Naast een discrete stedenbouwkundige inplanting heeft de ondergrondse optie nog een aantal voordelen.
De akoestische isolatie van het dak speelt een cruciale rol in de globale akoestische prestaties van de gebouwschil, het groendak heeft dus een  
positieve invloed op het akoestisch comfort.Akoestische isolatie wordt voornamelijk gerealiseerd door massa. Een ingegraven zaal met een extra dik 
dak is dan ook een intelligente keuze.
Afhankelijk van de diktes van het substraat en het gewicht van de grondlaag(intensief dak +-350 kg/m2) kan een bijkomende akoestische isolatie 
worden bekomen van ongeveer 35dB a 40 dB Ook de grond rond het gebouw (in feite ter hoogte van de gevels) werkt mee als akoestisch schild.
De Belgische norm NBN-S01-400 geeft advieswaarden voor gevels en daken.
Hierbij wordt telkens de isolatieklasse -Va (beste), Vb, Vc en Vd (slechtste)- en de minimale bruto geluidsisolatie in dB opgegeven.  
Het gebouw ambieert een isolatieklasse Va (beste)
Aan de zijde van de tuinen van de woningen Nachtgalenstraat wordt de zaal bijkomend omgord door gangen en bergingen.
De langgerekte hal en voldoende akoestische sassen verhinderen ‘lekken’ aan de voorzijde van het gebouw.

Thermisch
Daarnaast zorgt de ingreep voor een verhoogd thermisch comfort.
De thermische inertie en de plantaardige bescherming laten toe de temperatuur van de dakvloer constant te houden gedurende heel het jaar. In de 
zomer beschermen de planten van het groendak het gebouw tegen zonnestralen en verminderen de warmteoverlast dankzij het fenomeen van  
evapotranspiratie. Een groendak vermindert de temperatuur met 1,5°C beperkt het gebruik van energierovende klimaatregeling.
In de winter biedt het substraat van het groendak een aanvullende isolatie, wat de behoeften in verwarming van het gebouw helpt verminderen. Merk 
op dat 25% van de warmteverliezen door het dak gebeuren. Het groendak wordt voorzien als extra aanvulling op een hoogwaardige dakisolatie.  
Daarnaast fungeert het als bescherming van de dakmembranen. De zon is de eerste vijand van de dichtheid van het dak, de ultraviolette straling 
maakt het materiaal hard en beschadigt het. Dankzij plantaardige bedekking wordt de beschermd tegen de ultraviolette straling, infrarood, hagel en 
plotselinge temperatuurveranderingen, de levensduur wordt aldus minstens verdubbeld.

Brandweerstand
De groendaken kunnen de verspreiding van een brand van een dak naar een naastliggend gebouw vertragen en omgekeerd, vooral in het
geval dat het substraat met water verzadigd is.

NAK10 
ondergrondse ligging
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NAK10: polyvalente zaal 
grondplan niveau 0
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NAK10: polyvalente zaal 
gevelaanzichten
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NAK10: polyvalente zaal 
snedes
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NAK10: polyvalente zaal 
werffoto’s
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