S p o r t pa r k v e r h o v e n
Gilze-Rijen
Sport- en recreatiepark als voorbeeld van innovatieve duurzaamheid
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Huidige structuur Verhoven
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Een sportief icoon

Een sportief icoon

Sportpark Verhoven
Sport- en recreatiepark als voorbeeld van innovatieve duurzaamheid
Buro Lubbers heeft een landschappelijke visie opgesteld

Biodiversiteit vergroten

voor een duurzame en integrale ontwikkeling van Sportpark

De nabijgelegen geluidswal, gelegen op het zuiden en aan

Verhoven. Speerpunten van deze visie zijn een verankering in

het water, wordt ingericht als een gradiëntrijke zone, waar

de landschappelijke hoofdstructuur, een duurzame energie- en

lokale vegetatietypen een biodiverse overgang creëren tussen

waterhuishouding, multifunctionele ordeningen, aandacht voor

landschap en snelweg. Er worden mogelijkheden onderzocht

de ecologie en het bevorderen van sociale cohesie. Bovenal

naar het afvangen van fijnstof door beplantingstypen, -structuur

is een belangrijk uitgangspunt dat het sportpark zich flexibel

en -samenstellingen. Daarnaast wordt onderzocht of door

kan ontwikkelen. Daarom zijn fysiek-ruimtelijke structuren

sturing van luchtstromen het fijnstof kan worden geleid naar

geformuleerd, waarbinnen nieuwe initiatieven moeiteloos

de gewenste locatie. De specifieke beplanting draagt zowel bij

kunnen worden ingepast − nu en in de toekomst. Ook kunnen

aan een groen en gezond sportpark als aan de icoonfunctie

projecten in verschillende snelheden naast elkaar worden

van de geluidswal. De markante rug zal een symbool van

ontwikkeld. Sportpark Verhoven is door de provincie Noord-

duurzaamheid worden aan de snelweg. Naast de geluidswal

Brabant benoemd als proeftuin, dat wil zeggen als een locatie

zal ook het halopen parkeerbos de biodiversiteit stimuleren.

waar in samenwerking met deskundigen en belanghebbenden

Hier zorgt een rijke variatie aan beplanting voor een waardevol

extra slagen op het gebied van duurzaamheid en innovatie

leefgebied voor vogels, vlinders, insecten en kleine zoogdieren,

worden gemaakt. Vanuit de discipline landschapsarchitectuur

dat in ecologische verbinding staat met het landschap. Het

heeft Buro Lubbers deelgenomen aan het interactieve

parkeerbos bevindt zich bij de entree en maakt het sportpark

planproces. Het resultaat is een ontwikkelingskader dat laat

daarmee autoluw.

zien hoe een landschappelijk ontwerp hand in hand kan gaan
met innovatieve duurzaamheid. Wat maakt dit ontwerp nu zo
duurzaam?

Integrale aanpak
Als gevolg van de integrale en multidisciplinaire aanpak zijn

Landschappelijke inbedding

een aantal technische middelen voor een duurzaam sportpark

De ruimtelijke structuur van het gebied sluit naadloos aan

ingezet als ontwerpinstrument en vice versa. Een aantal

op het aangrenzende landschap. Zo wordt de indeling van

voorbeelden. Het gebruik van zonnepanelen draagt bij aan

het sportpark gebaseerd op de karakteristieke, orthogonale

de energieneutrale ambitie. Door de panelen bovendien

kamerstructuur van de voormalige heideontginningen. De

strategisch te plaatsen kunnen ze ook het fijnstof van de

structuur van houtwallen en stijlranden wordt benadrukt en

snelweg afvangen. Echter, zonnepanelen zijn gevoelig voor

waar mogelijk versterkt, bijvoorbeeld door het toevoegen van

vandalisme. De oplossing is landschappelijk: bescherm

een hakhoutwal van eiken en berken. Ook de parkstructuur

de panelen door het plaatsen van doornstruiken. De

van de aangrenzende Warande wordt verder verstrekt.

energieneutrale ambitie kan voorts worden gehaald door de

Onder meer hierdoor ontstaat een waardevolle ecologische

gebouwen goed te isoleren. De landschappelijke oplossing:

verbinding tussen het sportpark en het omringende landschap.

de sportvelden optillen tot de eerste verdieping waardoor de

Het sportpark en de Warande worden met elkaar verbonden

ondergelegen kleedkamers minder verwarming nodig hebben.

via een centrale, robuuste as − de spil van het plan. Door

Ook groene daken hebben een isolerende werking en dienen

het plangebied te ontwikkelen in relatie tot zijn omgeving,

bovendien als buffer voor het hemelwater, dat binnen het

ontstaan kansen om aan te sluiten op regionale recreatie- en

sportpark wordt hergebruikt. Tot slot, door ervoor te zorgen

natuurgebieden. Niet alleen ecologisch is dat waardevol. Het

dat er het hele jaar door grassoorten bloeien, kunnen de bijen

bevordert eveneens het publieke karakter van het park en

van de imkervereniging meer bestuiven. Hierdoor ontstaat

de sociale cohesie. Dit wordt bovendien versterkt door bij de

op een natuurlijke wijze een meer diverse vegetatie en een

entree nieuwe voorzieningen te treffen als een speelbos, een

groenere, aangename omgeving. Kortom, door oplossingen

kinderdagverblijf en een horecapunt. Zo zal Sportpark Verhoven

van ontwerpende en technische disciplines te combineren, kan

niet langer geïsoleerd liggen, maar onderdeel vormen van een

een duurzaam sportpark worden ontwikkeld in een gezonde en

groter recreatienetwerk waar sporters en recreanten, jong en

groene omgeving.

oud samen komen.
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