HIPPODRÔME DE WALLONIE

Wat zie je ?

HIPPODRÔME
BOUWHEER
FPECH (Fondation pour la Promotion de l’Elevage Chevalin en
Hainaut)
CONTACTPERSOON
Dhr. Pierre Ballant (afgevaardigd bestuurder) / +32 65 84 37 77
ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv

BUDGET
€ 3.100.000,PROGRAMMA
- ontwerp en realisatie van tribune
VOORGAANDE FASEN
Nihil

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
2003
LIGGING
31a, Route de Wallonie
B-7011 Ghlin
OPPERVLAKTE
2.300 m²
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HIPPODRÔME DE WALLONIE

Fotografie Yvan Glavie

SVR–ARCHITECTS heeft de tribune voor de Hippodrome de
Wallonie à Mons gebouwd.
De ‘buitengewone vorm’ van het gebouw was het gepaste
antwoord op de verschillende beperkingen van het programma en de omgeving.
Enerzijds moest de tribune ter hoogte van de aankomstlijn
ingeplant worden, d.w.z. waar het terrein op zijn smalst is.
Daaruit is de slanke vorm van het gebouw voortgevloeid.

Immers de vides tussen de speelzaal – het echte hart van
het gebouw - en de mezzanine, creëren eveneens visueel
contact tussen de verschillende ruimtes.
Om het zicht op de pistes zo weinig mogelijk te hinderen,
werden de voorgevel en de twee kopgevels volledig beglaasd en speciale aandacht werd besteed aan de modulatie
van de glaspartijen en de fijnheid van de profielen.
Naast glas werd ook gebruik gemaakt van houten bardage
wat refereert naar de omgeving.

De achtergevel is evenwijdig met de eigendomsgrens. Dit
betekent dat de tribune schuin tegenover de piste staat,
waardoor de toeschouwer van een optimaal zicht kan genieten, meer bepaald op de laatste bocht en de aankomstlijn.
Anderzijds laat het gebogen dak toe om het effect op het
grote naastliggende bosgebied te verminderen.
De vorm van het dak zorgt voor een interessante verhouding
tussen volume en bruikbare oppervlakte, maar creëert ook
ruimtes die aangenaam zijn voor de toeschouwer.
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