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Stad heeft plannen voor nieuw
sportcentrum Ruggeveld
10/12/2010 om 15:48 door jrosquin

Stad heeft plannen voor nieuw sportcentrum Ruggeveld

DEURNE - Volgend jaar sluit zowel ijsbaan Ruggeveld als de skipiste. De stad Antwerpen

gaat vanaf januari 2011 op zoek naar een andere bestemming voor de plek. De stad
plant op de plek een gloednieuw sportcentrum, waar verschillende sporten zullen
kunnen worden uitgevoerd.
De stad Antwerpen sluit volgend jaar de verouderde stedelijke ijsbaan Ruggeveld en de borstelpiste van
skiclub Zondal. Dat betekent niet dat de sportieve invulling van deze locatie verloren gaat. Zo gaat de stad
Antwerpen nu de interesse op de private markt na om te investeren in de bouw en uitbating van een
modern overdekt sportcentrum op de Ruggeveld-site. Binnen het Masterplan Ruggeveld-BoterlaarSilsburg is daar alvast plaats voor voorzien.
Voor de realisatie van dit project is een grote investering noodzakelijk. Daarom wil de stad vooral de piste
van een publiek private samenwerking onderzoeken. Antwerpen heeft alvast een lijst opgesteld met een
aantal sportfuncties waarvoor de markt zeker moet worden geconsulteerd:
Een ijsbaan voor recreatief schaatsen, kunstschaatsen en ijshockey met als uitgangspunt dat de
bestaande sportclubs hun cluburen kunnen behouden aan de stedelijke tarieven;
Een overdekte skipiste met kunstsneeuw;
Een zwembad van 25 meter met 6 banen, een duiktoren en een instructiebad ter vervanging van
zwembad Arena. Dit zwembad kan aangevuld worden met recreatieve elementen;

Een multifunctionele sporthal met een nuttige sportoppervlakte van 48 op 30 meter.
De private partners zijn daarnaast vrij om nog andere functies voor het sportcentrum in te vullen. Met
deze marktverkenning wil de stad ervoor zorgen dat de sportieve Antwerpenaars niet in de kou blijven
staan.
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