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Bewegingsonderwijs 2.0:
Toekomstbestendig
bouwen
Climball, ontwikkeld door Valo Motion

Veel gymzalen en sporthallen zijn ouderwets
ingericht. Met een inrichting die vooral bedoeld is
voor standaard gymlessen. En voor traditionele
sporten zoals volleybal en badminton.
Bovendien hebben deze voorzieningen vaak hoge
energielasten en een lage bezetting. Daardoor is
de exploitatie vaak niet kostendekkend.

Inspirerende oplossingsrichtingen

De Beweegbox is een voorbeeld van zo’n innovatief
concept voor het bewegingsonderwijs. De Beweegbox

Te vaak zijn standaardafmetingen en inrichting het
uitgangspunt voor een gymzaal of sporthal.
Aansluiting bij de belevingswereld van de gebruikers

verdeelt een vloer van 256m2 in verschillende
kwadranten. Hierdoor kunnen verschillende, kleinere
groepen les krijgen. Met een effectievere les tot gevolg.

en vooral ook multifunctionaliteit ontbreekt.
Een ander voorbeeld is ‘denieuwegymzaal.nl’. Deze
Dat kan ook anders.

innovatie is geschikt voor verschillende beweeg-

Wat dacht u van een hal met eigentijdse sporten

activiteiten. De ruimte wordt beter benut door een

zoals, boulderen of slacklinen? Of een gymzaal waarin

verdieping te gebruiken om te sporten. Door flexibele

iedereen interactief kan bewegen?

schuifwanden kunnen ook kleed- en verkeersruimten
gebruikt worden als beweegruimten. De gymzaal is full

Toekomstbestending bouwen = een sporthal ‘op
maat’ inrichten, bijvoorbeeld met innovatieve
concepten.

electric, goed geïsoleerd en heeft zonnepanelen.

Visie &
Ideevorming

De Metahal is een innovatief concept dat vooral

De Route

Programma
van wensen

geschikt is voor (dynamische) verenigingsporten en
het bewegingsonderwijs. De Metahal bestaat onder
andere uit een natuurlijk verlichte zaal met een
transparante afdekking. Daardoor is de hal zeer
zuinig in energiegebruik. Bovendien geeft de hal
een ruimtelijk gevoel en een bijzondere
sportbeleving. Alsof je buiten aan het sporten bent!
En het is een goedkoper alternatief voor de

Wilt u onderzoeken of een toekomstbestendige
gymzaal of sporthal ook past in uw plannen?

recente ontwikkelingen en verschillende innovatieve
concepten. Deze concepten dienen ter inspiratie in

Aanbesteding

een gezamenlijk proces. Daarbij zoeken we samen
met u naar een voorziening die het beste past bij uw
wensen.

traditionele sporthal.

Ontwerp

ICSadviseurs denkt graag met u mee. We kennen

Bouwvoorbereiding

In één oogopslag laten we zien wat de voordelen zijn,
vergeleken met een traditionele gymzaal of sporthal.

Bouw

Dit doen we voor exploitatie, bezetting, ruimtelijke en
technische kwaliteit, en investeringssom.
Oplevering

Impressie Metahal

Impressie ‘denieuwegymzaal.nl’

Resultaten toekomstbestendige gymzaal:
• Past bij de belevingswereld van de gebruikers
• Multifunctioneel in gebruik
• Flexibel ingericht
• Circulair
• Duurzaam in exploitatie

Wilt u meer weten over de herinrichting of nieuwbouw
van uw gymzaal? Kijk dan op onze website.
Of stel uw vraag aan een van onze adviseurs:

Michel de Boer
michel.de.boer@icsadviseurs.nl
Onno Damen
onno.damen@icsadviseurs.nl
Doriene Bakker
doriene.bakker@icsadviseurs.nl

088 235 04 27 |www.icsadviseurs.nl

