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Sporthal Wolfput en groenzone ernaast in nieuw
jasje

In sporthal Wolfput in Oostakker is de sportzaal deels omgebouwd tot een

gymhal. Het overblijvende deel van de sportvloer kreeg een nieuwe toplaag, met

aangepaste belijning. Ook de groenzone naast de sporthal werd grondig

vernieuwd.

 

In 2017 kreeg de sporthal al een grondige renovatie. Toen werden de technische installaties en

de buitenschil van de accommodatie vernieuwd, kregen de kleedkamers en de inkomzone ook

een nieuwe look en werd de inkomzone uitgebreid. Tijdens de werken van de voorbije maanden

werd de sportzaal voor een deel omgebouwd.

Tumblingbaan en trampolines

⏲



Een derde van de zaal werd aangepast en uitgebreid en is nu permanent ingericht als gymhal.

Daar zal de lokale turnclub TK Oostakker alvast vruchten van plukken. Zij kregen onder meer

een tumblingbaan van 25,5 meter en verschillende trampolines met valkuilen waarop ze hun

sprongen veilig kunnen oefenen. Daarnaast heeft de turnvloer nu ook olympische afmetingen

(14 meter op 14) en een verende ondervloer die dankzij de demping blessures voorkomt. Er is

ook een volledig uitgeruste wedstrijdzone.

'Deze permanente opstelling zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om de
turntoestellen op te bouwen en af te breken voor en na elke training, wat ons
heel wat tijdswinst oplevert en voor meer effectieve en kwalitatieve trainingstijd
zorgt. Wij zijn dus meer dan tevreden!'
— Turnclub  TK Oostakker 

De sportvloer in het overblijvende deel van de sportzaal heeft een nieuwe toplaag gekregen. Ook

de belijning werd aangepast. Zo kunnen de andere gebruikers, zoals scholen uit de buurt en de

badminton-, minivoetbal- en volleybalclub, de resterende ruimte in de zaal maximaal benutten.

Polyvalent sportterrein en parcours voor freerunning
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Naast de sporthal werd ook de groenzone helemaal opnieuw aangelegd. Er staan nieuwe houten

speeltoestellen en nieuwe zitbanken in beton en er is een petanqueterrein, een polyvalent

sportterrein in kunstgras en een parcours voor freerunning (een primeur voor Oost-

Vlaanderen). Deze laatste twee zijn voorzien van verlichting, zo kan er ook in de donkere

maanden 's avonds gesport worden.

Duurzaamheid

In beide projecten is heel wat aandacht gegaan naar duurzaamheid. Zo werd er ledverlichting

geplaatst in het park en in de sportzaal. Dit bijgebouwde deel van de sporthal is ook uitgerust

met een groendak. De uitbreiding van de zaal werd uitgevoerd door de firma Braet nv, de

heraanleg van de groenzone is uitgevoerd door de firma Hertsens. FARYS|TMVW volgde deze

werken op, in opdracht van de Stad Gent. Alles samen werd voor beide projecten en de aankoop

van de nieuwe turntoestellen een bedrag van ongeveer een miljoen euro geïnvesteerd.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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