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De feestzaal waar Anderlecht op wachtte

Op initiatief van burgemeester Eric Tomas, schepen van gemeentegebouwen Fatiha El Ikdimi en 

met de steun van het voltallige schepencollege, heeft de gemeente beslist om in Neerpede de 

nieuwe feestzaal te bouwen met aangrenzend een sportcomplex. De stedenbouwkundige 

vergunning voor het hele complex werd in de lente toegekend en de eerste fase van de 

werkzaamheden gaan binnenkort van start.

Deze nieuwe infrastructuur moet de feestzaal in Neerpede vervangen, die werd toegevoegd aan 

het trainingscentrum van RSCA tijdens de bouw, en inspelen op het nijpende tekort aan 

sportinfrastructuur binnen onze gemeente. 

Anderlechts burgemeester Eric Tomas wou hierover het volgende kwijt: “sinds de zaal in  

Neerpede een tiental jaar geleden werd afgebroken, konden de grote feesten doorgaan in de  

Aurorezaal op de Bergensesteenweg, maar voor een gemeente zo groot als Anderlecht is dat niet  

genoeg. Ondanks de opknapbeurt in 2017, heeft de Aurorezaal een zekere leeftijd en beschikt het  

niet over alle faciliteiten van een moderne zaal. Een nieuwe feestzaal was dus absoluut  

noodzakelijk.” De stedenbouwkundige vergunning werd in juli 2014 aangevraagd, maar pas 

toegekend in de lente van 2018.

Het gebouw omvat een feestzaal voor 500 personen op het gelijkvloers en lokalen voor 

buitenschoolse activiteiten op de verdieping.

De lokalen van de feestzaal kunnen op een functionele manier worden opgedeeld in drie zones:
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• onthaalruimte met vestiaires, sanitair, een doorgang met twee loges en toegang tot de lift 

die uitkomt op de ondergrondse parking, goed voor 80 plaatsen.

• De zaal telt een bruikbare oppervlakte van 600m², met een podium van 100m². De bar 

achteraan de zaal zorgt ervoor dat iedereen kan bediend worden, zonder de activiteiten in 

de hoofdzaal te storen. Vanuit de zaal en bar heeft men overigens rechtstreeks toegang tot 

een terras van 500m².

• Er komen ook dienstlokalen met rechtstreekse toegang vanop straat, met een keuken, een 

bar met reserves, een kantoor, sanitair voor het personeel en een verpleegruimte.

Het project werd uitgetekend door architectenbureau ARTEMA sc sprl & Atelier des Architectes 

Associés sprl en zal worden uitgevoerd door In Advance & BPC. De volledige werkzaamheden 

zouden 450 werkdagen in beslag nemen. De totale kostprijs van de werkzaamheden wordt 

geraamd op 11.003.857,34 euro.

Wat de mobiliteit betreft, is het complex bereikbaar via de Olympischedreef. De toegang via de 

ring zal worden geopend. Een rotonde moet verkeer via het groene Neerpede ontraden en voor 

bezoekers is een grote ondergrondse parking voorzien. Wie met het openbaar vervoer komt, stapt 

af aan metrohalte Eddy Merckx.

Het complex, dat zich op de taluds aan het Jesse Owensstadion bevindt, zal niet enkel een 

omnisportzaal omvatten, maar later komt hier ook een overdekte boulodroom. De 

stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor het hele complex en de werkzaamheden 

zullen in twee opeenvolgende fases worden uitgevoerd. Het sportcomplex zal bestaan uit een 

hoofdzaal van 24m op 44m. Hier kan, onder andere, minivoetbal, basketbal, volleybal en 

badminton worden gespeeld. Daarnaast zijn er nog 2 bijzalen van zo’n 14m op 14m voor, o.a. 

gevechtssporten, tafeltennis en dans. Daarnaast worden uiteraard ook kleedkamers voorzien.

Verder krijgt de sportzaal een tribune met zo’n 100 plaatsen, een cafetaria met zicht op de grote 

zaal en een buitenterras aan de atletiekpiste.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht

 Via 02 558 09 91
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