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Fontys is met ruim 37.000 studenten en ruim
4.000 medewerkers een van de grootste
instellingen voor hoger beroepsonderwijs in
Nederland. Met de realisatie van de Fontys
Sporthogeschool wil de gemeente een extra impuls
geven aan de breedtesport, talentontwikkeling, de
topsport en het onderwijs in de stad.
De ontwerpopgave voor de Fontys Sporthogeschool
bestaat uit een sportcomplex van 17.000 m2 met
5 sportzalen, welke voldoen aan NOC-NSF eisen, een
zaal met 400 tribunezitplaatsen, een 15 meter hoge
klimtoren, een restaurant, onderwijsvoorzieningen
zoals een mediatheek, een sportlab en een
parkeergarage met ruim 200 parkeerplaatsen.
Voor de positionering van de sportaccommodaties
is grotendeels gekozen voor de eerste verdieping.
Door deze slimme keuze heeft Mecanoo een volledig
transparante begane grond kunnen realiseren die
een relatie aan gaat met de omgeving.
De compacte clustering van functies heeft als
bijkomend voordeel dat er ruimte over is voor

een podium voor het gebouw in de vorm van een
plint die uitnodigt tot sport en ontmoeting in de
openlucht. Een bakstenen daksculptuur waarin
het merendeel van de sportvoorzieningen zijn
ondergebracht, rust op de transparante begane
grond. Het gebouw is toegerust met een duurzaam
energiesysteem, waardoor het grotendeels in de
eigen energiebehoefte kan voorzien.
Aan de zuidkant krijgt het gebouw een overstek,
waardoor de noodzaak van koeling beperkt is. Het
energiedak maakt gebruik van energieopwekking via
zonnewarmte.
De constructie is volledig afgestemd op de stapeling
van de verschillende functies boven elkaar zodat
overdrachtsconstructies voorkomen zijn.
Voor de bovenbouw is een staalconstructie
uitgewerkt waarmee de uitkraging van ca 3,5m
gerealiseerd is. Deze constructie rust op de
betonnen onderbouw van de kelder en begane
grond. Voor de gymzaal is gekozen
voor een gelamineerde houten
dakconstructie met een vrije
overspanning van 30 m.

