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Bovenlokale werking sport en de evolutie 
naar “regioconform samenwerken” 

Terugblik Trefdag 
Sportparticipatie 2022

Brugge, sportstad in beweging 

Sportpark Wereldakker  
doet zijn naam eer aan!



Historiek

In het voorjaar van 2014 begon de bouw van een 
zwembad met fitness- en vechtssportenlokaal. Het 
sportcomplex opende zijn deuren in januari 2016. 
Daarna ontloken de plannen voor de ontwikkeling 
van een multifunctioneel sportpark op de gronden 
ernaast, Sportpark Wereldakker. Het gehele terrein 
kreeg een volledig nieuwe indeling, waarvoor een 
nauwe samenwerking tot stand kwam tussen de stad 
Hoogstraten, de school Klein Seminarie (als eigenaar 
van een deel van de terreinen), gym- en dansclub  
’t Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging (HVV)  
en Atletiekvereniging Noorderkempen (AVN).

De eerste fase was de bouw van een bovenlokale 
gymhal voor de gymnastieksport in de ruime regio 
rond Hoogstraten, die werd afgewerkt in 2021. Het 
complex bevat ook een danszaal. De tweede fase 
omvatte de buitenaanleg met een kunstgrasveld, 
natuurgrasvelden, een atletiekpiste en een 
parkomgeving. Hier begon de samenwerking met 
bedrijfspartner Sportinfrabouw, de aannemer die  
de uitvoering van deze tweede fase voor haar 
rekening nam.

Samenwerking

Stad Hoogstraten: “Wij zijn zeer tevreden over de 
samenwerking met Sportinfrabouw. De faciliteiten 
hebben een zeer goede kwaliteit. Het overleg verliep 
bovendien goed, waarbij Sportinfrabouw zich open 
stelde voor vragen en voor aanpassingen. De 
uitvoering van de werken verliep voorspoedig.”

Sportpark Wereldakker doet 
zijn naam eer aan! 

In de kijker - Sportpark Wereldakker doet zijn naam eer aan!  

Carien Scheermeijer
Sportinfrabouw 
info@sportinfrabouw.be

Onlangs is in Hoogstraten een bijzonder mooi sport- en recreatiepark gerealiseerd. De volledige 
buitenaanleg is uitgevoerd door bedrijfspartner Sportinfrabouw, in opdracht van stad Hoogstraten. 
Dit sportpark Wereldakker is een duurzame investering in de gezondheid van de Hoogstraatse 
bevolking en een belangrijke ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Het Hoogstraatse 
stadsbestuur streeft er al jaren naar om een kwalitatieve en brede sportinfrastructuur uit te bouwen 
dichtbij de bevolking om zowel de schoolgaande jeugd, de recreatieve sporters als de professionele 
sporters maximaal aan hun trekken te laten komen. En dit alles op een duurzame manier met zorg 
voor dit stuk van hun ‘wereldakker’. Hiermee doet het gebied, dat al onder deze naam bekend was, 
zijn naam extra eer aan. De aanleg van de infrastructuur is nu voltooid, na jarenlange inspanningen 
in verschillende fasen. Wij nemen een kijkje!

Werken in uitvoering voorjaar 2022.
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Het kunstgrasveld voor de Hoogstraatse voetbalclub 
HVV werd afgewerkt tegen het begin van het 
voetbalseizoen 2021-2022. Daarnaast werden er 
nieuwe natuurgrasvelden aangelegd, waarop de 
voetbaltrainingen kunnen plaatsvinden, maar 
waarbij ook ‘vrij spel’ mogelijk is in andere sporten. 
Deze worden begin 2023 in gebruik genomen. 
De hoogwaardige atletiekpiste, die in het najaar 
van 2022 klaar was, bevat zes rondbanen en 
acht banen voor sprint en heeft tegelijk de 
nodige uitrusting voor kogelstoten, hoogspringen, 
verspringen en speerwerpen. Ze wordt gebruikt 
door Atletiekvereniging Noorderkempen, maar is 
ook vrij toegankelijk voor de leerlingen van het Klein 
Seminarie en open voor recreatieve lopers. Bij de 
atletiekpiste is een permanente modulaire unit 
geplaatst met kleedkamers en een luifel. Uiteraard 
zijn de sportvelden verder uitgerust met de nodige 
hekwerken en verlichting.

Al deze sportinfrastructuur is ingebed in een 
parkomgeving met beplantingen en grachten, 
waarbij de wandelaar in een mooi kader kan 
wandelen. Ook de hondenliefhebber komt aan zijn 
trekken, want er is een hondenlosloopzone ingericht. 

Een sportpark met oog voor de wereld van 
morgen

Omdat het stadsbestuur van Hoogstraten serieus 
bezig is met een duurzaam gebruik van hun stukje 
‘wereldakker’ is bij het ontwerp en de aanleg van de 
sportinfrastructuur en recreatiezone veel energie 
en aandacht gestoken in een duurzame bouw met 
respect voor mens en milieu.
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Werken afrondingsfase oktober 2022.

Dankzij de goede 
samenwerking met 

Sportinfrabouw beschikt 
Hoogstraten nu over 

een sportpark dat in de 
onmiddellijke omgeving zijn 

gelijke niet kent
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Gebruik duurzame materialen en bronnen

• Er is zoveel mogelijk gewerkt met gerecycleerde  
  of recycleerbare materialen:
  o Het kunstgras kan op het einde van de
    levensduur goed gerecycleerd worden,
    waarbij de schokdempende onderlaag kan
    blijven liggen. Leverancier Fieldturf verwerkt  
   decgerecycleerde grondstoffen weer in nieuw
    kunstgras.
  o De fundering onder de verhardingen bestaat
    volledig uit gerecycleerd materiaal.
  o De rode uit kunststof bestaande toplaag van
    de atletiekpiste bestaat deels uit    
   gerecycleerde materialen.  
• Het kunstgras is gevuld met een ecologische infill
  (kurk), wat gunstig is voor het welzijn van de
  sporters. Bovendien helpt dit om microplastics in
 het milieu te voorkomen. 

Efficiënt omgaan met ruimte, energie en water

• Er werd gebruikt gemaakt van LED-verlichting, 
 wat er voor zorgt dat er minder energie wordt 
 verbruikt. Bijkomend voordeel is dat deze 
 verlichting ook beter in te stellen is, wat zorgt voor  
 minder hinder  voor de omwonenden van het   
 sportpark. 
• Het regenwater wordt optimaal opgevangen en
  gebruikt of terug in de bodem gebracht:
  o De wegen en paden bestaan uit    
   waterdoorlatende klinkers en halfverharding.
  o De atletiekpiste is aangelegd in    
   waterdoorlatende kunststof.
  o Naast de atletiekpiste en in de recreatieve   
   zone zijn bufferbekkens aangelegd voor   
   regenwateropvang.
  o Naast de voetbalvelden wordt regen- en
    drainagewater opgevangen en hergebruikt
    voor beregening in droge periodes. Als deze
    opvangcapaciteit vol is, wordt dit water via
    een infiltratieput terug in de bodem gebracht.
  o In het kleedkamergebouw bij de atletiekpiste
    worden de toiletten doorgespoeld met   
   regenwater.
• De atletiekpiste is vrij toegankelijk en mag
  door iedereen worden gebruikt. Naast de   
 atletiekvereniging en de naburige scholen wordt
  deze ruimte dus optimaal ingezet om zoveel
  mogelijk mensen in beweging te krijgen.

Terugblik op de werken 

Alle sportinfrastructuur is reeds volledig in bedrijf. Op 
3 juni 2023 zal de officiële inhuldiging plaatsvinden. 
Stad Hoogstraten kijkt tevreden terug op de 
uitvoering: “Dankzij de goede samenwerking met 
Sportinfrabouw beschikt Hoogstraten nu over een 
sportpark dat in de onmiddellijke omgeving zijn 
gelijke niet kent. De realisatie beantwoordt zeker aan 
onze verwachtingen. Wij krijgen vanuit de bevolking 

In de kijker - Sportpark Wereldakker doet zijn naam eer aan!  

Technische details

Opdrachtgever:  Stad Hoogstraten
Start van de werken:  19 mei 2021
Voorlopige oplevering:  26 oktober 2022
Kostprijs:  Ongeveer 2 miljoen euro

Schepen van Financiën en Zorg Roger Van Aperen en 
Schepen van Sport, Cultuur en Toerisme Arnold Wittenberg 
op één van de wandelpaden tijdens de aanleg van het 
sportpark. 

Het kunstgras is gevuld met 
een ecologische infill
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positieve feedback. De Hoogstratenaar is nog altijd 
bezig om het sportpark te ontdekken, maar de 
meeste nieuwe bezoekers staan versteld hoeveel 
mogelijkheden tot sportbeoefening hier zijn en hoe 
kwalitatief de infrastructuur is afgewerkt.”

Groeiende investeringen in Vlaamse 
sportparken

Stad Hoogstraten was in 2022 overigens niet het 
enige Vlaamse bestuur dat na de coronacrisis fors 
inzette op het stimuleren van sport en beweging bij 
hun inwoners door het ter beschikking stellen van 
goede sportfaciliteiten. Ook in Geel en Merelbeke 
heeft Sportinfrabouw het afgelopen jaar een paar 
bijzonder mooie sportparken mogen realiseren.

In Geel is sportpark De Leunen volledig opnieuw 
aangelegd. In de eerste fase kreeg Sportinfrabouw 
de opdracht voor vijf nieuwe voetbalvelden, een 

paardenpiste, omgevingswerken, beplantingen 
en verhardingen. In de tweede fase volgde 
een atletiekpiste, powerhill, Finse piste en 
beachvolleybalveld. De Finse piste ligt deels 
op een glooiende heuvel, waar een powerhill 
overheen ligt voor extra uitdaging en nieuwe 
trainingsmogelijkheden voor alle sporters.

In Merelbeke is het nieuwe sport- en recreatiepark 
Molenkouter aangelegd. Het park omvat vier 
voetbalvelden, een atletiekpiste met toebehoren, een 
centraal gebouw met uitkijk op het hoofdvoetbalveld, 
een ruime kantine met kleedkamers en een parking 
voor ongeveer 200 wagens en fietsen. Ook zijn er 
wadi’s voor infiltratie van het hemelwater in het 
ontwerp meegenomen.

Meer lezen over dit onderwerp?
Zoek in onze Kennisbank:
SPORTINFRASTRUCTUUR, DUURZAAMHEID, 
KUNSTGRAS, ATLETIEKPISTE

Kennisbank

SPORTINFRABOUW nv
Essendonkbos 5
2910 Essen
Tel: 03/633.00.05 – Fax: 03/633.00.06
Website: www.sportinfrabouw.be
E-mail: info@sportinfrabouw.be

Sportinfrabouw
Sportinfrabouw, opgericht in 1984, is een 
Belgische NV met hoofdvestiging in Essen 
en nevenvestigingen in Luik, Waregem, 
Buggenhout en Heist-op-den-Berg. 
Sindsdien zijn wij, dankzij ons enthousiaste en 
deskundige team, in België uitgegroeid tot 
één van de grootste spelers op het gebied 
van aanleg, renovatie en onderhoud van 
alle soorten buitensportterreinen, inclusief 
omgevingswerken. Ons team bestaat uit 
ongeveer 30 ervaren medewerkers, we 
beschikken over eigen modern specialistisch 
materieel en hebben een aantal vertrouwde 
partnerships. 

Verspreid in België liggen honderden 
sportterreinen die door Sportinfrabouw zijn 
aangelegd. Je kan al onze sportterreinen in 
jouw regio bekijken op onze website onder het 
kopje ‘realisaties’.

De sportinfrastructuur is 
ingebed in een parkomgeving 

met beplantingen en 
grachten
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