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Bouw buurtsporthal onder fly-over in Ledeberg
van start

In Ledeberg is de eerste steen gelegd van de nieuwe wijksporthal onder de fly-

over. Het gebouw zal bestaan uit twee delen, verbonden door een glazen

passerelle. De cafetaria wordt naast een sportkantine ook een ontmoetingsruimte

voor de buurt. De buurtsporthal maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject

Ledeberg Leeft en moet eind 2023 klaar zijn.

De funderingswerken voor de nieuwe buurtsporthal begonnen in juli 2022. De ruim 230

funderingspalen zitten intussen in de grond en nu is er gestart met de bouw van de sporthal

zelf. Die zal bestaan uit twee delen: de sporthal en een nevengebouw met inkomhal, verbonden

door een glazen passerelle die tussen de pijlers van de fly-over loopt. In het bijgebouw komt ook

een cafetaria, die naast sportkantine dienst zal doen als ontmoetingsruimte voor de buurt.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/453617


Ik ben heel blij dat we hier eindelijk kunnen beginnen bouwen. De Gentse
bevolking groeit zo snel dat ook de nood aan extra sportinfrastructuur alsmaar
groter wordt. Ik hoop dan ook dat heel Ledeberg zijn weg vindt naar deze
sporthal en massaal aan het sporten gaat.
— Sofie Bracke, schepen van Sport

Het sport- en activiteitenaanbod zal vergelijkbaar zijn met dat van de twee andere

buurtsporthallen, Tondelier en Melopee. De sporthal kadert binnen het

stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft en is er in eerste instantie voor de buurt. Zo krijgt

onder meer vzw Jong een aantal uren om een laagdrempelig, buurtgericht aanbod te realiseren.

Ook scholen uit de buurt, sportclubs die werken met de UiTPAS en individuele sporters zijn

welkom.

Met de buurtsporthal zetten we een nieuwe stap in ons
stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft. De voorbije 20 jaar hebben we hier
fors geïnvesteerd. Ledeberg is er daardoor sterk op vooruit gegaan.
— Mathias De Clercq, burgemeester

De nieuwe buurtsporthal krijgt een akoestische scheidingswand tussen de twee speelhelften,

vier ruime kleedkamers en vier kleedkamers voor kleinere groepen, een EHBO-lokaal en een

ruime sportberging. QR-codelezers zullen de toegang regelen, waardoor er minder personeel

aanwezig moet zijn.

https://stad.gent/nl/ledeberg-leeft


De studie van het bouwproject werd opgenomen door het bureau Licence to Build. De bureaus

Istema en Pardaens Ingenieurs zorgen voor het deel technieken en stabiliteit. De firma

Wijckaert is aangesteld als hoofdaannemer voor dit bouwproject. De kostprijs van de

bouwwerken bedraagt ongeveer 6.170.000 euro, excl. btw. De Stad ontving daarvoor 750.000

euro subsidies vanuit het stadsvernieuwingsfonds.
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Sofie Claeys, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 69 42 71, e-mail sofie.claeys@stad.gent
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