
1 
 

 

 

 

 

 

 

INHULDIGING VAN HET 

NELSON MANDELA CENTRUM 

 
 
 

Woensdag 11 oktober 2017 
 
 

PERSDOSSIER 



2 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

I. WOORD VOORAF 

II. SPORTCENTRUM KORTE GROENWEG: HISTORISCHE CONTEXT 

III. VOORSTELLING VAN HET PROJECT: HERINRICHTINGSWERKEN VAN DE 

SPORTCENTRUM KORTE GROENWEG - NELSON MANDELA CENTRUM 

IV. DE WERKEN  

V. DE CLUBS EN VERENIGINGEN DIE VAN HET SPORTCENTRUM GEBRUIK MAKEN 

VI. PRAKTISCHE INFORMATIE 

VII. SUBSIDIËRENDE OVERHEDEN 

VIII. ARCHITECT, STUDIEBUREAU EN AANNEMERS 

MATERIALEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. WOORD VOORAF 

 

Inwoners en sportclubs hebben tegenwoordig vooral behoefte aan vlot bespeelbare velden en 

gebruiksvriendelijke, kwalitatieve sportinfrastructuur. Het Sportcentrum Korte Groenweg moest dan ook 

worden aangepakt. 

Sinds 2009 worden er op de site herinrichtingswerken uitgevoerd.  De eerste fase maakte de aanleg 

mogelijk van drie kunstgrasvelden, die in 2010 in gebruik werden genomen.  

Sindsdien heeft de Stad Brussel heel wat stappen ondernomen met het oog op het uitvoeren van studies, 

het aanvragen van subsidies en het plaatsen van bestellingen voor de bouw van lokalen, tribunes en 

kleedkamers in de Korte Groenweg. Deze werken behoren tot de tweede fase van de 

herinrichtingswerken van de site en hebben tot de bouw van het nieuwe Nelson Mandela Centrum geleid. 

Na de werken zou de bezettingsgraad van de velden met 30 % moeten stijgen en zou het mogelijk 

moeten zijn om in de loop van het wedstrijdseizoen lokale ploegen te ontvangen.  De implicaties op het 

vlak van mobiliteit en verkeersdrukte werden eveneens bestudeerd. De natuurlijke schoonheid van de 

site zou daarbij gevrijwaard blijven.  

De herinrichtingswerken komen tegemoet aan de noden van sportliefhebbers en sportclubs die graag 
disciplines als voetbal en rugby beoefenen.  
Voor wie houdt van volleybal, basketbal en minivoetbal zal in een latere fase eveneens een volledig 
vernieuwd veld worden aangelegd. 
 

 

Alain COURTOIS 
Eerste Schepen, 
Schepen van Sport van de Stad Brussel 
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II. SPORTCENTRUM KORTE GROENWEG: HISTORISCHE CONTEXT 

 

Het in 1974 geopende Sportcentrum Korte Groenweg ligt midden in het groen.                    

Het complex omvat: 

- 1 voetbalveld (nr. 1): 99 x 60 m; 
- 1 voetbalveld (nr. 2): 99 x 50 m; 
- 1 voetbalveld (nr. 3): 100 x 60 m 
- 1 voetbal-rugbyveld (nr. 4): 100 x 63 m; 
- 1 atletiekpiste van 370 m - 2 banen (4 in rechte lijn) - spring- en werpzones,  
- 1 handbalterrein of 2 basketbalterreinen: ondergrond in asfalt; 
- 1 volleybalterrein: semi-gestabiliseerde ondergrond; 
- 4 tennispleinen: ondergrond in gravel; 
- 1 speelplein, beheerd door de Groendienst. 

Al meer dan 35 jaar bleven de voorzieningen voor clubs (kleedkamers, opbergruimte, ...) in het 

Sportcentrum onveranderd.  

Mettertijd beantwoordden de voetbal- en rugbyterreinen niet langer aan de steeds strengere eisen van 

sportclubs. Een volledige renovatie drong zich dan ook op. 

Om het comfort van de sportievelingen te verhogen, liet de Stad Brussel in 2009 werken uitvoeren rond 

de aanleg van twee voetbalvelden en een rugbyveld met kunstgras (FASE 1).   

Het kunstgras op die nieuwe velden bestaat uit ecologische rubbervezels. Daaraan zijn een aantal 

voordeel verbonden:   

- Spelers die vallen of onderuit worden gehaald, lopen minder kans op lichamelijke letsels, wat het 
speelcomfort verhoogt; 

- De velden kunnen een tiental uur per dag worden gebruikt, tegenover slechts drie uur in het 
geval van een natuurlijke grasmat. De clubs kunnen bijgevolg vaker trainingen, wedstrijden, 
stages en tornooien organiseren; 

- Een ononderbroken bezetting van de terreinen leidt niet tot slechtere speelomstandigheden.  

Kunstgras van de jongste generatie biedt een antwoord op de problemen met traditionele terreinen, die al 
te vaak met onkruid begroeid zijn of er modderig bij liggen.  Qua onderhoud, moet de toplaag wekelijks 
worden geborsteld en jaarlijks worden geëgaliseerd. Dat vergt 3 tot 4 dagen werk per terrein. Vroeger 
moesten voor het opnieuw inzaaien van het gras de sportterreinen tussen half mei en half augustus 
worden gesloten.  

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Plaatselijke Besturen) werkten voor dit 

project samen. Het budget bedroeg 2.154.618,00 EUR (incl. btw).  

Die nieuwe velden werden op 21 april 2010 in gebruik genomen.  

Aanvullend diende de Stad Brussel op 23 oktober 2010 een subsidieaanvraag in bij het Brussels Gewest 

met het oog op de bouw van het Nelson Mandela Centrum, een geheel van lokalen, tribune en 

kleedcabines in Sportcentrum Korte Groenweg.  Op 16 juni 2014 stemde de Gemeenteraad principieel in 

met de werken en de daarmee gepaard gaande uitgaven. 

In die context van een globale heraanleg van de site, kreeg de Sportdienst de opdracht de 

bezettingsgraad van de terreinen tijdens het sportseizoen met 30 % te verhogen.  

De werken begon in oktober 2015. De eerste steenlegging van die tweede fase van de 

herinrichtingswerken van de site vond op 27 april 2016 plaats. 
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III. VOORSTELLING VAN HET PROJECT: HERINRICHTINGSWERKEN VAN DE 

SPORTCENTRUM KORTE GROENWEG - NELSON MANDELA CENTRUM 

 

A. Vaststelling 

De renovatiewerken aan de terreinen van het Sportcentrum hebben een aanzienlijke invloed gehad op de 

werking van en de sportieve programmatie in deze infrastructuur. De onthaalcapaciteit van het 

Sportcentrum moest op de nieuwe behoeften worden afgestemd.   

Gezien het toenemend aantal inwoners in stadskernen, en ten noorden van de Stad Brussel in het 

bijzonder, moesten de openbare randvoorzieningen dringend een nieuwe invulling krijgen in een wijk die 

in de nabije toekomst wellicht zal blijven verstedelijken en steeds dichter bebouwd raakt onder druk van 

verschillende openbare immoprojecten:  

- Project SFAR (Groenweg): bouw van 146 woningen en 121 ondergrondse parkeerplaatsen, 
- Project GOMB (Ransbeekstraat): bouw van 28 woningen en 28 ondergrondse parkeerplaatsen, 
- Project Wimpelberg (Korte Groenweg): bouw van woningen voor zowat 700 bewoners en bouw 

van een nieuwe middelbare school voor ongeveer 600 leerlingen.  
 
 

B. Doelstelling van de herinrichtingswerken 

De herinrichtingswerken aan Sportcentrum Kleine Groenweg (FASE 2) zijn bedoeld om tegemoet te 

komen aan de huidige en toekomstige behoeften van sportclubs en om het gebruikscomfort van de 

infrastructuur te verhogen.  Dankzij de investeringen, beschikken de sportclubs over:  

- een overdekte zittribune met zicht op veld 4. Die tribune met individuele zitjes beantwoordt aan 

de Europese plaatsings- en veiligheidsnormen; 

- de mogelijkheid om gebruik te maken van een ruime ontvangstzaal met keuken, bar en toiletten 

(voor het verenigingsleven).  Het beheer van die zaal valt onder de verantwoordelijkheid van de 

Sportdienst. Clubs en verenigingen uit de Stad kunnen ze voor hun activiteiten gebruiken; 

- ruime kleedkamers en een geschikt medisch lokaal.  Ze worden op dezelfde manier ontworpen 

en ingericht als de huidige 16 kleedkamers die aan de andere kant van de site liggen. Het beheer 

wordt toevertrouwd aan de Sportdienst van de Stad; 

- kantoorruimtes, technische ruimtes en opslagruimte voor het sportmateriaal van de clubs die 

gebruik maken van de infrastructuur op de site.  Gebruikers kunnen de kantoorruimte naar hun 

wensen inrichten.  Deze ruimtes worden verhuurd aan clubs, die daartoe toegang krijgen in 

functie van hun activiteitenkalender.  

 

Alle nieuwe infrastructuur is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.  

Verder voorzien de werken in de bouw van technische ruimtes voor de Sportdienst, die daarin haar 

onderhoudsmateriaal kwijt kan.  

Het geheel van alle installaties wordt Centrum Nelson Mandela genoemd.  
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IV. DE WERKEN 

A. Beschrijving van het Nelson Mandela Centrum 

Het verouderde gebouw, van 100 m lang en 22 m breed, die langs het terrein 4 en langs de 

Ransbeekstraat ligde en die oorspronkelijk voor 2 tennispleinen in de lengte en 2 niet-gehomologeerde 

terreinen voor minivoetbal werd bestemd, werd dan ook gesloopt om plaats te maken voor het Nelson 

Mandela Centrum. 

 

De bouw bestaat uit twee verdiepingen. 

Het gelijkvloers omvat: 

- een tribune met 750 zitplaatsen; 

- 8 moduleerbare administratieve ruimtes voor de sportclubs; 

- 8 groepskleedkamers, waarvan 2 kleedkamers uitgerust voor personen met beperkte mobiliteit en 

2 kleedkamers uitgerust voor kinderen centraal op het gelijkvloers, van waaruit de sportterreinen 

makkelijk bereikbaar zijn; 

- 2 kleedkamers voor scheidsrechters; 

- een ziekenzaal; 

- 8 opbergruimtes voor sportclubs; 

- een aantal opslagplaatsen en technische lokalen; 

- sanitaire voorzieningen. 

 

 

De eerste verdieping omvat: 

- een gaanderij waar toeschouwers tijdens wedstrijden kunnen rechtstaan en vrij kunnen 

circuleren; 

- een moduleerbare polyvalente zaal van 400 m
2
 met bar en keuken. Die zaal staat rechtstreeks in 

verbinding met de tribune; 

- een administratieve ruimte met een vergaderzaal, een moduleerbaar kantoor van 57 m
2
 en een 

aantal opbergruimtes; 

- openbare toiletten. 
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In de vertrekken op de verdieping wordt zo veel mogelijk glas verwerkt, om een schitterend uitzicht op de 

sportvelden én een optimale doorstroming van daglicht in de ruimtes te garanderen. 

 

De bezoekersruimtes komen zo dicht mogelijk bij de bestaande kiss and ride en bij de haltes van 

openbaar vervoer. Ze sluiten aan op de trap naar de eerste verdieping, waar de polyvalente ruimte zich 

bevindt. 
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Om het nieuwe gebouw vlotter bereikbaar te maken, wordt er vlakbij een specifieke ruimte aangelegd met 

kiss & ride, parkeerplaatsen voor fietsen, PBM en autocars, welke zorgt voor een directe en veilige 

toegang tot het Centrum. 

Om de tribune van daaruit makkelijk bereikbaar te maken, worden de bestaande paden ook 

heraangelegd.  
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A. De energieprestaties van het gebouw 

De lokalen zijn gegroepeerd per functie zodat afzonderlijke thermische zones kunnen ingericht worden in het 

gebouw. Dit vereenvoudigt de interne temperatuurregeling in functie van de plaats of de ruimte, met 

energiebesparingen als voordeel. 

In de conceptfase van het Nelson Mandela centrum , werden alle voorwaarden betreffende de constructie van 

een passief gebouw in overweging genomen. 

Deze omvatten  :  

- een efficiënte isolatie van de buitenbouw: driedubbele beglazing, isolatie van de muren (een dikte van 20 tot 

25 cm) en van het dak (dikte van 30 cm); 

- een zeer lage luchtdichtheid van het gebouw, welke een optimale kwaliteit van de binnenlucht verzekert, het 

goede behoud van het gebouw, een akoestisch en thermisch comfort voor de gebruiker en opmerkelijke 

prestaties in termen van energiebesparing; 

- de plaatsing van 139 fotovoltaïsche panelen die een oppervlakte van 232m² bedekken. Deze aanpassing 

geeft een jaarlijks energierendement van 38.945,70 kWh; 

- gebruik van geothermische energie: er werden 30 geothermische putten van 120 m diepte gegraven.           

De geothermische put is een verluchtingssysteem die de buitenlucht verbindt met die van het gebouw via een 

verbinding die bijna volledig ondergronds loopt. 

Omdat de grond een bijna constante temperatuur heeft onafgezien van de veranderlijke uitwendige 

temperaturen, laat deze technologie toe de warmte van het Mandela centrum te regelen, koel in de zomer en 

warm in de winter. 

- een plafondventilatiesysteem, dat gedurende het hele jaar, een ecologische en efficiënte manier biedt om 
energie te verdelen voor een optimaal omgevingsklimaat: homogene temperatuur in het gebouw, lage 
reactietijd, stil en onzichtbaar systeem.  
Het bestaat uit stralende zogenaamde verwarmings- / koeloppervlakken, die een moderne en economische 
oplossing bieden voor het  energiebeheer van de temperatuur van het Mandela-centrum. Het gebruik van 
deze systemen geeft een lage energiekost, er wordt minder luchtbeweging gecreëerd en zo wordt menging 
met stof of allergenen voorkomen. Ten slotte zijn ze erg stil in vergelijking met traditionele oplossingen en 
zorgen voor een optimaal akoestisch comfort. 
 
- de bouw van een stormbekken, met een maximale capaciteit van 65.000 liter, welke toelaat regenwater te 
herbruiken. 90% van dit water wordt hergebruikt voor het aanleveren van dienstkranen, WC, urinoirs, externe 
kranen en onderhoud van de omgeving.  

 

B. De werken in cijfers 

1. Duur van de werken 

 

De werken werden in vijf fases in de tijd gespreid:  

FASE 1 - aanleg van 3 kunstgrasvelden      2009 - 2010 

FASE 2 - bouw van een tribune, administratieve ruimtes    2015 - 2018 

   en opslagruimte - Mandela Centrum 

Op de plek van het oude gebouw langs terrein 4 (en langs de Ransbeekstraat) wordt het Mandela 

Centrum, een gebouw opgetrokken met kleedkamers, administratieve en technische lokalen, kantoren en 

opslagruimte, overdekte zittribune voor het centrale rugbyveld en lokalen (polyvalente zaal) voor het 
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verenigingsleven van de sportclubs, waar overdag de lessen lichamelijke opvoeding kunnen doorgaan. 

Met de bouw wordt weldra gestart tegenover de oude kleedkamers.  

De polyvalente zaal kan overdag door de naburige sportschool worden gebruikt: meteen een 

rationalisering van de bouw van sportinfrastructuur in de wijk.  

In 2014 werd een aannemer aangezocht, FRANKI - GILLION, en werd een bedrag van € 13.195.305,00 

(excl. btw) vrijgemaakt. 

FASE 3 - Deel 1: aanleg van de omgeving en van de parking    2018 - 2019 

   aan de kant van de Groenweg  

   Deel 2: overkapping van het huidige basketbalterrein 

   Studie in 2017. Verhoopte start van de werken: 2019. 

FASE 4 - renovatie van de huidige kleedkamers,    nog in studiefase 

    bouw van een tribune langs veld 1 

Door de bouw van woningen en scholen werd de uitvoering van deze verschillende projecten 

noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de wijk.  

 

 

2. Kostprijs van de werken 

 

FASE 1 - aanleg van 3 kunstgrasvelden           2.154.618,00 EUR (incl. btw) 

FASE 2 - bouw van het tribuneblok, kleedkamers      13.195.305,00 EUR (incl. btw)  

    administratieve ruimtes en opslagruimte 

FASE 3 - aanleg van de omgeving en van de parking         4.513.300,00 EUR (incl. btw) 

   aan de kant van de Groenweg en overkapping van  

   het huidige basketbalterrein (gepland) 

FASE 4-  renovatie van de huidige kleedkamers,      nog in studiefase 

   bouw van een tribune langs veld 1 

FASE 5 - bouw van een nieuwe omnisportzaal vlakbij     nog in studiefase 

     de huidige kleedkamers, op de plaats van de externe tennispleinen   

 

                   TOTAAL:  19.863.223,00 EUR (incl. btw) 

 

3. Subsidies 

 

In 2015 kreeg de Stad Brussel van Brussel Plaatselijke Besturen 3.729.752,00 EUR (excl. btw) subsidies 

voor de realisatie van FASE 2 van de herinrichtingswerken (bouw van een tribuneblok, administratieve 

ruimtes en opslagruimte). 
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C. Foto’s van de werken 

 

    Het begin van de werken, de grondwerken, maart 2016. 

 

    Eerste steenlegging op 27 april 2016. Van links to rechts, de Schepenen G. Coomans de Brachène, A. Courtois en E. Ampe. 
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V. DE CLUBS EN VERENIGINGEN DIE VAN HET SPORTCENTRUM GEBRUIK 

MAKEN 

Naast de scholen van de Stad Brussel, maken ook heel wat sportclubs en verenigingen gebruik van de 

infrastructuur in het Sportcentrum Kleine Groenweg. 

Voetbal 
 
BXL Euroleague 
Contact: Dhr. Z. SEVERIS 
T. 0498 98 87 04 
E-mail: bxleuroleague@gmail.com 
 
C.S. Royale Entente A.C.B. 
Contact: Dhr. D. DATH 
T. 0473 47 15 41 
 
Ensemble Ecrivons Demain 
Contact: Dhr. F. NSIMBA 
T. 0483 62 91 24 
E-mail: eed@outlook.be 
 
F.C. Big J. - A.S.P.S. 
Contact: Dhr. J. LUCAS 
T. 0472 58 26 33 
E-mail: jgblucas@yahoo.fr 
 
F.C. Karia 
Contact: Dhr. M. TAZANI 
T. 0475 40 51 66 
E-mail: mohamed.tazani@telenet.be 
 
F.C. Réalistes de Mexico 
Contact: Mevr. P. ADRIAENS 
T. 02 478 40 33 
E-mail: real_mexico_057@yahoo.fr 
 
F.C. Simon’s 
Contact: Dhr. H. CALLEBAUT 
T. 02 414 77 55 
E-mail: fcsimons@outlook.com 
http://monclub.net/FCS/ 
 
Solvay Sports 
Contact: Dhr. C. RESIMONT 
T. 0475 26 33 40 
E-mail: resimont@gmail.com 
 
Sporting Bruxelles  
Contact: Dhr. M. BAN ABDELLAH 
T. 0472 99 60 99 
E-mail: secretariat@sportingbruxelles.be 
sportingbruxelles.be 
F.C. Suryoyés Bruxellois 
Contact: Dhr. B. ERGEN 
T. 0478 45 32 07 
E-mail: benhur.ergen@hotmail.com 
monclub.net/fcsuryoyes/ 
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Handisport 
 
Centre Nos Pilifs vzw 
Contact: Mevr. D. REPER 
T. 02 268 03 71 
E-mail: nospilifs@hotmail.com 
fermenospilifs.be 
 
Jogging 
 
Les Lendemains de la Veille 
Contact: Mevr. V. CHONQUEREZ 
T. 0473 50 89 08 
E-mail: veronique.chonquerez@gmail.com 
ldlv.be 
 
Rugby 
 
Asbl Brussels Rhinos 
Contact: Dhr. Y. M. KAZADI 
T. 0487 38 86 51 
E-mail: ymkazadi@gmail.com 
brusselsrhinos.com 
 
Rugby Club Racing Jet de Bruxelles 
Contact: Dhr. E. TEMBUYSER 
T. 0496 74 65 15 
E-mail: secretary@rcrjb.be 
rcrjb.be 
 
Tennis 
 
Heembeek Tennis Club 
Contact: Dhr. M. VANDERHEYDEN 
T. 0476 68 07 30 
E-mail: clubhtc@gmail.com 

 

 

VI. PRAKTISCHE INFORMATIE 

Dit renovatiedossier wordt opgevolgd door de Sportdienst en het Departement Stedenbouw van de Stad 
Brussel. 

Betrokkenen 

– Anne VANDENBULCKE  
Algemeen directrice Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport  

– Michaël GOETYNCK 
Algemeen directeur Departement Stedenbouw 

– Kambaza NKUBIRI 
Hoofd van de Dienst Sport, Gezin en Jeugd 

– Dirk VAN ASBROECK 
Technisch directeur Departement Stedenbouw - Architectuur 

– Joris DE LEEUW 
Technisch directeur Departement Stedenbouw - Speciale Technieken 
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– Nicolas DECOSTER 
Hoofdarchitect, Departement Stedenbouw - Architectuur - Studie- en planbureau - 
Programmatie 

– Mathieu AUVERDIN 
Hoofdingenieur, Departement Stedenbouw - Bouwwerken - Beheer - Onderhoud 
Gebouwen 

– Catherine PENNEQUIN 
Eerste architect, Departement Stedenbouw - Architectuur - Studie- en planbureau - 
Programmatie 

– Freddy GIELIS 
Industrieel hoofdingenieur, Departement Stedenbouw - Speciale Technieken 

– Henri VERVUEREN 
Industrieel hoofdingenieur, Departement Stedenbouw - Speciale Technieken 

– Alain LEBON 
Industrieel ingenieur, Departement Stedenbouw - Bouw - Werken 

– Haike BULINCKX 
Ingenieur, Departement Stedenbouw - Onderhoud Gebouwen 

– Nidal AZMI 
Industrieel ingenieur, Departement Stedenbouw - Architectuur - Speciale Technieken 

– Nicolas MARY 
Inspecteur, Departement Stedenbouw - Speciale Technieken 

– Nicolas KEMPNER 
Departement Stedenbouw - Bouw - Werken 

 

Perscontacten  

– Fabien WATTEYNE 
Medewerker van Eerste Schepen Alain COURTOIS 
fabien.watteyne@brucity.be  
Tel. 02 279 47 61  

– Pierre-Benoît SEPULCHRE, 
Persattaché van Eerste Schepen Alain COURTOIS 
pierre-benoît.sepulchre@brucity.be  
Tel. 02 279 47 67  

 
 

 

Foto's op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via infosport@brucity.be 

Fotografische kredieten: 

Zwarts & Jansma, Haike Bulinckx, Cyrille Lebeau, Yannick Dubois, Catherine De Ryck 

 

Gelieve bij elk gebruik van deze foto's melding te maken van het volgende copyright: 

Sportdienst, Stad Brussel 
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VII. SUBSIDIËRENDE OVERHEDEN 

 

 

 

 

 
Mevr. Fadila LAANAN 
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Gemeentelijke Sportinfrastructuur 
Regentlaan 21-23, 1000 Brussel 
T: 02 506 33 37 – F: 02 513 50 80 
E-mail: info.laanan@gov.brussels 
Website: www.fadilalaanan.net 

 

 

 

VIII. ARCHITECT, STUDIEBUREAU EN AANNEMERS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                           
 

 


