
Ranking Projectnaam Stad/ gemeente Totaalscore Subsidie R/N Omschrijving project

1 Sportsite Gantoise Halfweg Gent 89,85 947.684€           N Nieuwe sportsite met onder meer hockey, tennis en padel infrastructuur aan de Watersportbaan in 

Gent.

2 Ijssportcentrum Turnhout Turnhout 87,85 1.098.125€        N Nieuwe schaatsbaan van 60 x 30 meter voor kunstschaatsen, ijshockey en shorttrack en extra ijsvloer 

van 45 x 15 meter voor curling.

3 Vrijetijdspark Krokodiel Middelkerke Middelkerke 87,35 1.091.875€        N Realisatie van een 25m-zwembad met instructiebad, recreatiezone en faciliteiten voor duiken, in 

combinatie met outdoor sportinfrastructuur zoals een skeelerpiste, skatebowl, bikepark en 

beachvolleyterrein op het vrijetijdspark “de Krokodiel” in Middelkerke.

4 Schoolsportcomplex COOVI Anderlecht 86,05 1.075.625€        R Realisatie van een sporthal van 47 x 24,5 meter en aanpalend een indoor klimzaal van 16 meter hoog 

met klimoppervlakte van 854m². Ook de buitenterreinen worden heringericht met een 

streetworkout-installatie, outdoor fitness, petanquebanen en een combiveld voor voetbal en basket.

5 Klimzaal Banzai Aalst 85,85 332.294€           R Realisatie van een klimcentrum met een grote klimzaal tot 16,5 meter hoog, een kleine klimzaal tot 

10 meter hoog, een Olympische speedklimwand en een boulderzaal.

6 Rugbycomplex Brugge Brugge 84,65 189.535€           N Realisatie van een rugbycentrum met clubhuis en kleedkamergebouw, rugbyveld en polyvalent veld 

op het sportcentrum Gulden Kamer te Brugge.

7 Sport- en recreatiecomplex HEIVELD Sint-Katelijne-Waver 84,55 403.389€           R Uitbreiding van het bestaande sportcomplex Heiveld met een schietstand voor vuurwapens met 10 

banen van 50 meter, 26 banen van 25 meter en 8 banen voor luchtkarabijn. Daarnaast worden 5 

padelterreinen waarvan 2 overkapt gerealiseerd en krijgt de bestaande tennishal en en baskethal 

een upgrade.

8 Heraanleg asfaltverharding Circuit Zolder Heusden-Zolder 83,95 188.393€           R Heraanleg van de asfaltlaag van het ‘Circuit Zolder’ voor voornamelijk autosport en wielrennen.

9 Uitbouw outdoor-, waterski- & wakeboardpark Oudenaarde 83,10 228.645€           N Realisatie van een nieuw (water)sportgebouw met o.a. kleedruimtes, douches, sanitair, polyvalente 

lesruimte en materiaalruimte aan het watersportcentrum met kabelbanen voor waterski en 

wakebooard van The Outsider Vlaamse Ardennen. Op het waterski- en wakeboard park komen er 

meer vaste obstakels voor beginners, gevorderden én zitskiërs.

10 Zwembad Wezenberg - Renovatie Antwerpen 82,40 497.879€           R Grondige renovatie van het Wezenbergzwembad: renovatiewerken kuip, vernieuwen 

waterbehandelingsinstallatie en ventilatiesysteem, renovatie kleedkamers en  onthaal.

11 Sportcampus Sportspoor Wevelgem Wevelgem 82,15 1.026.875€        R Op de campus Sportspoor Wevelgem wordt een nieuw zwembad gebouwd, een beachvolleybalveld 

aangelegd en de bestaande atletiekpiste wordt volledig vernieuwd.

Het nieuwe zwembad omvat een sportbad (25m), een doelgroepenbad en recreatiebad gericht op 

jonge kinderen. Er wordt binnen het gebouw ook voorzien in een sportloket, douches voor 

buitensport en polyvalente (les-)lokalen.

12 Sportsite Kattenbroek Edegem Edegem 81,75 1.021.875€        R Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de sportsite Kattenbroek, waarbij verschillende clubs 

investeren in onder andere kunstgrasvelden voor voetbal, hockey-watervelden, 

kleedkameraccommodatie, overdekte tennisterreinen, padelterreinen en het ombouwen van een 

bestaande hal tot een trapolinehal.



13 Outdoorsporten aan de Dender Aalst 81,10 238.985€           N Uitbouw van een site voor avonturensporten naast het nieuwe sportcomplex Schotte met, naast 

voorzieningen voor kano en kajak op de dender, de realisatie van een klimconstructie die ook 

toegankelijk is voor minder mobiele mensen en deelnemers in een rolstoel, een multifunctionele 

klimmuur i.f.v. het aanleren van touwtechnieken en het ombouwen van de bestaande oude 

fabrieksschouw (industrieel erfgoed) tot een klimtoren.

14 Bovenlokale rugbyinfrastructuur Vlaamse 

Ardennen

Oudenaarde 80,95 273.893€           N Realisatie van een rugbycomplex met een hoofdterrein geschikt voor internationale wedstrijden, een 

oefenterrein en een centraal kleedkamer- en tribunegebouw.

15 Sporthal HoGent Gent 80,90 732.025€           R Uitbreiding van het bestaande sportcomplex met een grote multifunctionele sporthal voor 

minivoetbal, basketbal, volleybal, badminton, handbal en fitness.

16 Atletiekhal Beveren Nieuwbouw 2017 Beveren 80,10 532.146€           N Bouw van een nieuwe indoor atletiekhal aan de bestaande atletiekpiste en atletiekterrein. Het 

project omvat een atletiekhal voor verscheidene disciplines (sprintnummers, hordelopen, 

hoogspringen, polsstokspringen, verspringen en werpnummers), een powerzaal, 6 kleedkamers en 

sanitair, EHBO- en  dopinglokaal en secretariaat met fotofinish.

17 Denderdal Erembodegem 79,90 304.419€           R Ombouwen van de bestaande sporthal en -site in functie van G-sport, ontwikkeling van nieuwe 

sporten, fietssport (leren fietsen (ook elektrisch), BMX-parcours, bikepark) en waterrecreatie: link 

met Outdoor sportcentrum Schotte via de Dender.

18 Gentbrugse Meersen Gent 78,55 939.252€           N Realisatie van een nieuwe sportsite in de groenpool Gentbrugse Meersen met ruimte voor voetbal, 

voetbal boarding, korfbal, baseball, softbal, cricket, een Finse looppiste, een BMX-parcours, street 

work-out en schutters op doel.

19 Sportsite De Vrede Borsbeke 78,20 313.470€           R Ombouwen van huidige sportsite De vrede in Borsbeke tot een multidisciplinaire sportsite bestaande 

uit een kunstgrasveld (voetbal en omnisport), een multifunctioneel grasveld (balsporten) met 

rondom een multifunctionele piste voor fietsen, skeeleren, lopen en G-sport.

20 Ontwikkeling buitensportsite Hockey en Rugby 

Lokeren

Lokeren 78,05 318.013€           N Nieuw sportcentrum op een bestaande sportlocatie bestaande uit velden specifiek voor rugby en 

voetbal en een nieuw gebouw met kleedkamers en horeca en met de nodige berg-, fitness- en 

technische ruimtes. Het sportcentrum zal gericht zijn op buitensporten en heeft als doel voetballers, 

rugbyspelers, joggers, mountainbikers en bezoekers te centraliseren op 1 locatie.

21 Nieuwbouw TC De Hasselt vzw, Puurs 77,65 620.236€           N Vervanging van de huidige infrastructuur in een nieuw groot sportpark op een andere locatie in 

Puurs. Het nieuwe project bestaat uit een tennishal met vier binnenterreinen en zeven 

buitenterreinen, drie padelvelden, terreinen voor beachtennis en beachvolley en binnen en buiten 

petanqueterreinen.

22 Duik- en Schoonspringinfrastructuur Zwembad 

Aalst

Aalst 77,50 206.379€           R Toevoeging van twee sportmogelijkheden in het nieuwe zwembad: schoonspringinfrastructuur met 

een springtoren van 1m, 3m en 5m en een bijkomende diepte tot 3,8 meter voor duiksport. 

23 Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Gooik Gooik 77,00 164.613€           R Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de gemeentelijke sportinfrastructuur Koornmolen, met 

naast een nieuw kunstgrasveld voor voetbal, een beweegtuin en een outdoor fitness, ook 

investeringen i.f.v. kwaliteitsverbetering van de atletiekpiste, Finse piste en sporthal.

24 Sportcentrum 'De Leebeek' Outer 76,80 183.045€           N Realisatie van een nieuw sportcentrum voor hockey en padel te Ninove, inclusief 

kleedkameraccommodatie en een Finse piste rondom. 



25 Eeklo Buitensportsite Eeklo 76,55 246.081€           R Herinrichting van de buitensportterreinen in het sportcomplex te Eeklo met o.a. vernieuwde 

tennisvelden en finse piste, een multifunctioneel voetbal- en cricketveld, een rugbyveld en een 

cylcocross parcours, een kunstgrasterrein voor hockey en een skatepark.

26 Sportpark Molenkouter Merelbeke 76,10 951.250€           N Ontwikkeling van een nieuw sportpark met voetbalterreinen (deels kunstgras, deels natuurgras) en 

atletiekinfrastructuur (atletiekpiste en bijhorende voorzieningen) en een multifunctioneel gebouw 

met kleedkamers en opbergruimte en geïntegreerde zittribune.

26 Mariënborgh Edegem 76,10 150.549€           R Gefaseerde reconversie van het Sportcentrum Mariënborgh met in deze fase de realisatie van een 

kunstgrasveld en een hybride veld.

28 MovePassion Puurs 76,10 467.678€           N Nieuwbouw van een sportcentrum met "fitness boutiques" die flexibel inspelen op trends en waar 

o.a fitnesstraining, crossfit, yoga, vechtsporten en groepslessen worden gecombineerd met 

kinesitherapie, mentale begeleiding, sportmassage, sportverzorging en voedingsadvies. 

29 Sportcomplex De Veldmuis Geraardsbergen 75,95 949.375€           N Uitbreiding van het sportcomplex met een nieuwe sporthal van 32 x 44 meter, een danszaal van 16 x 

16 meter, een krijgskunstenzaal van 14 x 28 meter, een olympische turnhal van 42 x 28 meter, een 

centraal gelegen cafetaria, burelen voor de sportdienst en aangepast sanitair en kleedkamers.

30 Integrale renovatie gemeentelijk zwembad 

Kalmthout

Kalmthout 75,50 301.472€           R Integrale renovatie van het gemeentelijk zwembad met bouwkundige ingrepen voor herstel en 

gevolgschade van betonrot, duurzame maatregelen en toegankelijkheid van het gebouw.

31 Veiligheidszone drafpiste + bouwen nieuwe 

stallingen Hippodroom

Waregem 75,10 232.539€           R Ingrepen aan de drafpiste i.f.v. veiligheid en realisatie van een 100-tal nieuwe stallen.

32 Keerbergen sport Keerbergen 74,75 280.626€           N Uitbreiding van de huidige sportinfrastructuur met de aanleg van een tweede kunstgrasveld en 

ombouwen van de huidige polyvalente zaal 3 naar een permanent ingerichte turnhal.

33 Aquila indoorhal + padel Wingene 74,55 138.764€           N Plaatsen van een tennishal over de 4 huidige tennisterreinen.

34 Antwerp Golf School Aartselaar 74,40 143.609€           R Realisatie van een nieuwe afslaghut, installatie van nieuwe apparatuur voor het analyseren van de 

golfswing en balvlucht, plaatsen van veiligheidsnetten, automatiseren ballenrapen en maaien, 

installatie van innovatieve targets,…

35 Hockey Temse 2020 Temse 74,15 223.649€           R Omvorming van een bestaand kunstgrasveld voor hockey (semi-sanded) tot een kunstgras-waterveld 

en realisatie van een centraal  kleedkamer/sanitair/cafetaria gebouw tussen de beide hockeyvelden.

36 Vrijetijdscampus Houthulst Houthulst 74,00 925.000€           R Hernieuwen en uitbreiden van de bestaande sportsite met een o.a. een gymhal, een tenniszaal met 

2 indoorpleinen, 2 voetbalvelden waarvan 1 in kunstgras en bijhorende kleedkamers.

37 Atletiekpiste sportpark Eikendreef Gooreind Wuustwezel 73,30 214.299€           N Vervangen van de oude sintelpiste door een nieuwe kunststof atletiekpiste, inclusief standen voor 

meerkampnummers en atletiekveld, gelegen in sportpark Eikendreef te Gooreind waar ook 

voetbalvelden (waarvan één kunstgrasveld) en een skatterrein ligt en een nieuwe sporthal in 

aanbouw is.

38 Kunstgras voetbalvelden sportpark Lichterstraat Puurs 73,00 230.962€           N Realisatie van 2 kunstgrasvelden en 2(+1) natuurgrasvelden voor voetbal en een centraal gebouw 

met 12 kleedkamers, kantine en tribune.

39 Renovatie gemeentelijk sportcentrum Meerhout Meerhout 69,25 277.068€           R Renovatie van het bestaande sportcentrum met o.a.: renovatie van de atletiekpiste in tartan met 6 

rondbanen en 8 sprintbanen, vervanging van de lichtinstallatie van 5 outdoor tennisvelden en 

renovatie van het centrale gebouw met sanitaire ruimtes en cafetaria.



40 Dansstudio Het DansAteljee Kontich Kontich 68,80 354.332€           N Realisatie van een dansstudio met 5 danszalen voor en door het DansAteljee vzw waar verschillende 

dansvormen waaronder ballet, funk, hiphop, jazz, modern dance, pilates, breakdance zal beoefend 

worden (ook voor G-sporters). 

41 Sportaccomodatie Bellekouter Schellebelle Schellebelle 67,75 565.779€           N Realisatie van een nieuwe sportsite Bellekouter bestaande uit een kunstgrasveld, een voetbalveld, 

trapvelden, een atletiekpiste, parking, cafetaria, berging, kleedkamers en sanitair. 

42 Watersportcentrum De Spaanjerd Kinrooi 65,50 119.610€           N Realisatie van nieuwe accommodatie naast het water voor zeilers, surfers en duikers met 

multifunctionele lokalen, EHBO, sanitair en douches. 

43 Renovatie Sportoase Philipssite Leuven Leuven 65,35 190.713€           R Opwaardering van het bestaande sportcomplex op de Philipssite te Leuven: herstellingen, 

aanpassingen, actualiseringen en verbeteringen om aan de huidige vragen/noden van sporters te 

voldoen.

44 Hangtime Oostende 65,10 166.591€           R Realisatie van "Hangtime": een innovatieve vrijetijdshub met een grote trampolinehal en ruimte 

voor een aantal nieuwe sporten zoals dodgeball, hangmatyoga en bungee dance.

20.058.615€      


