
Bollaard, Watou
Vergadering met verenigingen



• Inleiding Schepen Loes Vandromme

• Overlopen bezochte OC’s (pro-contra)

• Wat nemen we mee voor Watou?

• Visie

• Timing



Elverdinge



Voordelen

• Voordelen: 

• Polyvalante grote, hoge zaal met veel glas en zonwering, ook geschikt 
voor turn- en sportactiviteiten

• Afzonderlijke kleinere zalen met berging

• Aansluitend buitenruimte met petanquebaan

• Makkelijk systeem voor regelen verwarming (WIFI, van thuis uit)
sleutelplan (met extra mogelijkheden indien je toegang hebt tot meer 
zalen (lichten bedienen van zalen waar je sleutel van hebt, niet van 
overal)

• nieuwbouw



Nadelen

• Berging op verdieping

• Geen berging aansluitend op de grote zaal

• Keuken niet geschikt als leskeuken

• Geen koelcel

• Zaal niet opdeelbaar

• geen ideale akoestiek

• verwarming aan het plafond: kan voordelig zijn (akoestiek) maar 
warmte gaat altijd naar boven…

• Sanitair is aan de kleine kant

























Merkem



Voordelen

• Mobiele kookeenheid zeer geschikt voor leskeuken (Beperkte prijs)

• Architecturaal een pareltje

• Automatische lichten

• Magneetmuur

• Koelcel

• Vloerverwarming

• Nieuwbouw

• Regionale aantrekkingskracht



Nadelen

• Het esthetische heeft de overhand op het praktische

• Te weinig (berg)ruimte

• Kelder als bergruimte is niet handig

• Sanitair: vergeten babyverzorgkamer te plaatsen

• kapstokken?

















Esen



Voordelen

• Verschillende bergruimtes en kleedkamers aansluitend op de zaal (gescheiden jongens-meisjes)

• Aansluitende buitenruimte met petanquebaan

• Bar kan afzonderlijk of met de zaal gebruikt worden

• Handige wand tussen keuken/refter en grote zaal

• eenvoudige bediening verwarming

• vloerverwarming (in refter)

• goeie vloer in sportzaal

• groen dak

• sterke integratie in de site (school-jeugdvereniging)

• Aparte toegang voor drankhandelaar aan de buitenzijde rechtstreeks naar bergruimte

• Multifunctioneel gebruik

• Frequent gebruik door medegebruik door school, jeugdbewegingen aan de achterzijde, …



Nadelen

• Zaal is geconcipieerd als sportzaal = hoog plafond, niet echt gezellig 
als ontmoetingsruimte

• Minder glas = donkerder, minder sfeer, niet evident om te 
verduisteren















Westvleteren



Voordelen

• Handige keuken voor laden/lossen, maar niet als leskeuken

• groen dak



Nadelen

• Geen berging

• Keuken ongeschikt als leskeuken 

• Alle stopcontacten aan één kant

• Zaal niet opdeelbaar en wat lang (mag wat vierkanter)











Wat kunnen we meenemen voor Watou

• Zaal moet groot genoeg zijn, en kunnen opgedeeld worden. Liefst niet te lang (meer 
richting vierkant)

• Leskeuken (met kookeiland) en voldoende kasten. (eventueel mobiele keuken voor 
grotere groepen)

• Koelcel, en geen vaste brouwer

• Voldoende berging, makkelijk toegankelijk (kasten per vereniging)

• Verwarming moet makkelijk regelbaar zijn (WIFI) en per ruimte apart. Makkelijke aan-
uitknop (2u)

• Overal internet beschikbaar

• Voldoende stopcontacten voorzien

• Drijfkracht voorzien

• Vaste installatie muziek (en beamer/scherm?)

• Duidelijk sleutelplan



• Duidelijk lichtplan (praktisch – esthetisch)(+subtiele verlichting in de 
bar)(+trussen?)(alle lichten automatisch?)

• volledige ‘uitknop’ bij verlaten zaal
• voldoende ruimte voor: promo (magneetwand) en kapstokken (vestiaire)
• voldoende groot sanitair blok (grote evenemtenten) (+denk aan de baby’s)
• akoestiek is erg belangrijk (dus plafond niet te hoog, of werken met platen)
• Duurzaamheid (B.E.N.?)/groen dak?
• Zorgen dat er geen geurhinder is door de toiletten
• Verduistering van ruimtes: onderscheid tussen zonnewering en volledige 

verduistering
• Vloerverwarming?



• Ontwerp zorgt dat leskeuken ook dienst kan doen als keuken voor maaltijden van verenigingen 
(zie Esen).

• Nood aan douches? 

• Specifieke eisen voor Gregoriaans festival?

• specifiek voor de school:

• zeker één blinde muur voorzien voor turnlessen (bal kaatsen tegen de muur – handenstand - …)

• Gesplitste omkleedruimte voorzien: jongens – meisjes (eventueel in 2 bergruimtes kapstokken 
voorzien)

• Voldoende grote bergruimte voorzien voor ons turnmateriaal

• Zaal hoog genoeg voor podiumactiviteiten (maar let op de akoestiek)

• Verlichting podiumactiviteiten (spots en dergelijke): vast voorzien in de zaal

• Voldoende stoelen en tafels voorzien die makkelijk gestapeld kunnen worden

• Voetbalterrein – basketbalveld – mogelijkheid tot ophangen volleybalnet behouden



VISIE

• Praktisch, en toch ook een zekere esthetische waarde. Duurzaamheid erg 
belangrijk. Voldoende ruimte en groen.

• Ook de verbinding met het KSA-lokaal moet aanwezig zijn. 

• Daarnaast zijn er enkele duidelijke eisen, zoals het aanwezig zijn van 
voldoende berging en een extra berging voor de schutters, dicht bij hun 
schietpers. Parkeerruimte voor auto en fietsers

• Voor de verenigingen. (maar ook nuttig voor de grotere evenementen) en 
voor de stadsdiensten (academie, bib, IBO, …)

• Multifunctioneel: alle ruimtes moeten voor verschillende doeleinden 
gebruikt worden. Geen strikt onderscheid meer!

• Enkel gelijksvloers



Timing

• 26/01/2016: deadline indienen offerte van de verschillende 
ontwerpers

• Gunning ontwerper eind februari 2016

• Participatietraject ontwerper met stad, BWP, …: maart-juni

• Zoektocht alternatieven Bollaard: januari-april 2016

• September 2016: Indienen bouwvergunning en bestek aannemer

• December 2016: gunning aannemer

• Januari 2017: begin bouw (=sloop)

• Oktober 2018: oplevering nieuwe Bollaard


