
 

 

 

 

 

 

Nieuw sportcentrum in Nieuwland 

Woensdag werd de eerste steen gelegd van het nieuwe sportcentrum Nieuwland. Hiermee gaat de 

bouw van het nieuwe sportcentrum op het braakland bij het kruispunt van Nieuwland en de Rogier 

van der Weydenstraat officieel van start. Deze grootse werken vloeien voort uit het Duurzaam 

wijkcontract Jonction en zullen tot de lente van 2021 duren. Het gaat om een nieuwe 

ontmoetingsplek die in het teken van de sport staat en zal bijdragen tot een betere leefomgeving 

voor de wijk.   

Het College van de Stad Brussel heeft de werf van het nieuwe sportcentrum Nieuwland vanochtend 

officieel geopend. Dit centrum komt op het braakliggend terrein op de hoek van de Nieuwlandstraat 

en de Rogier van der Weydenstraat te staan. Vanaf de lente van 2021 zijn eerste bezoekers in het 

nieuwe sportcentrum Nieuwland welkom, in 3 verschillende sportzalen. Een omnisportzaal (44m op 

26m) zal ter beschikking worden gesteld voor de 23 sportclubs die momenteel in de Omnisportzaal 

Rad sporten. Daarnaast zullen er nog twee zalen voor gevechtsporten (elk 11m op 13m) gebouwd 

worden, waarvan de invulling binnenkort wordt vastgelegd.  

“Sporten doe je vlakbij huis, in je straat, in een park of in een sportzaal. We willen dat al onze wijken 

kunnen genieten van toegankelijke, duurzame en hoogwaardige sportcentra zoals datgene dat we 

gaan openen in Nieuwland. Het zijn plaatsen waar jongeren aan sport kunnen doen, zich kunnen 

uitleven of ontspannen en hun talenten kunnen ontdekken binnen de vele disciplines die onze clubs 

aanbieden”, benadrukt Benoit Hellings, Schepen van Sport.   

Het nieuwe sportcentrum maakt deel uit van het Duurzaam wijkcontract Jonction. Dit actieplan werd 

opgezet in 2015 en heeft als doel de wijk een stimulans te geven om ze duurzamer en aantrekkelijker 

te maken voor haar bewoners. In totaal investeren de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest bijna 22.000.000 euro in het project. 

Een project dat perfect past in de visie die het College heeft voor een zachtere en solidaire stad. Zoals 

burgemeester Philippe Close aangeeft: “Ik ben blij dat het sportcentrum Nieuwland concreet vorm 

krijgt, net zoals er nog andere verwezenlijkingen van het wijkcontract op til zijn. Iedere wijk moet 

beschikken over hoogwaardige gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een sportcentrum, een 

school, een kinderdagverblijf enz. Op die manier verhogen we het welzijn van de bewoners die dag in 

dag uit in de wijk leven.” 

Het nieuwe sportcentrum wordt gebouwd in een wijk die al sinds de jaren 50 wordt gekenmerkt door 

een chaotische bebouwing. Khalid Zian, Schepen van Openbaar Patrimonium, geeft ons extra uitleg: 

“Het spoorwegnet heeft het stedelijke weefsel sterk veranderd in Brussel. Onze site bevindt zich op 

een eilandje dat deel uitmaakt van het stukje Brussel waar deze confrontatie nog goed zichtbaar is. 



Het is tussen deze twee werelden met geheel andere dimensies dat dit project zijn plaats krijgt. Het 

doel is om een open ruimte te creëren met een glazen gebouw dat zoveel mogelijk natuurlijk licht 

doorlaat. " 

De oude braakterreinen maken plaats voor verschillende leef- en ontmoetingsplekken in de wijk. 

Naast het sportcentrum voorziet het Duurzaam wijkcontract Jonction ook de bouw van 5 solidaire 

woningen en een kinderdagverblijf in de Ons-Heerstraat.  Het stadspark aan de Brigitinnestraat wordt 

heringericht en opengesteld voor de wijk. Deze herinrichting zal bijdragen tot een beter leefmilieu en 

een betere levenskwaliteit voor de bewoners en zorgt er mee voor dat Brussel meer en meer een 

duurzame en solidaire stad wordt”, besluit Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing.  

 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52. 

Wafaa Hammich, woordvoerster van Philippe Close, 0484 87 06 61. 

Youri Maury, woordvoerder van Khalid Zian, 0474 49 56 53 

 

 

 

 

 

 

 

 


