
Akkoord bereikt voor de bouw van de club huis van de 
Amicale Anderlecht !

Tussen  de  gemeente  Anderlecht  en  de  Royal  Sporting  Hockey  Club  Amicale 
Anderlecht werd een akkoord bereikt om de bouw van een clubhuis te financieren, 
waardoor de club verder kan uitbreiden in een uiterst positieve context voor deze 
sport.  Tegen het  voorjaar  van 2022 zal  er  dus een clubhuis  oprijzen,  goed voor 
2.240.000 euro, gefinancierd door de gemeente, waarvan 40% door de club via een 
jaarlijkse huur zal worden terugbetaald.

Sinds 2011 beschikt de club slechts over tijdelijke kleedkamers in containers.

De  afgelopen  jaren  heeft  de  club,  in  samenwerking  met  de  gemeente  Anderlecht,  
voorstudies uitgevoerd voor de bouw van een clubhuis dat aan de behoeften voldoet. De 
ontwikkeling van de club werd de laatste jaren afgeremd door het armzalige imago van de 
bestaande inrichtingen.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden telt de club vandaag 550 leden, verdeeld over 
26 teams, waaronder een afdeling voor gehandicapten. "De aankoop van een clubhuis zal 
het comfort en de hygiëne van de spelers aanzienlijk verbeteren door hen te voorzien van 
een infrastructuur met kleedkamers (dames en heren) en kwalitatief hoogstaande sanitaire 
voorzieningen die  toegankelijk  zijn  voor  mindervaliden”,  vertelt  Jean-Jacques Degryse, 
voorzitter van de Anderlechtse club.

Het project heeft de afgelopen maanden enige vertraging opgelopen: de afwezigheid van 
gewestelijke  subsidies  voor  sportinfrastructuur  in  2020  zou  hebben  betekend  dat  de 
volledige kosten voor de bouw van het clubhuis door de gemeente en de club gedragen 
hadden moeten worden. Via burgemeester Fabrice Cumps, heeft het college een deel van 
het  financieringsfonds voor  de bevolkingsgroei  in  het  Brussels gewest  voor  dit  project 
vrijgemaakt. “Het beoefenen van sport en de toegang ertoe voor iedereen is een van de 
pijlers om het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei in onze gemeente”, legt Fabrice 
Cumps uit. "De belangstelling van het publiek voor hockey groeit al jaren, mede dankzij de  
uitstekende  prestaties  van  de  Red  Panthers  en  de  Red  Lions.  Dit  akkoord  zal  het 
voortbestaan van de club verzekeren... en zal eens te meer aantonen dat Anderlecht meer 
is dan voetbal alleen.“

Het  project  omvat  onder  meer  vier  grote  ondergrondse  collectieve  kleedkamers,  een 
multifonctionele zaal  en een kleedkamer voor de scheidsrechter.  Op de begane grond 
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omvat  de  constructie  een  grote  ingerichte  ruimte  met  een  eetgedeelte,  een  gesloten 
keuken, een bar en lockers voor individuele sportuitrusting. De constructie strekt zich uit 
met een terras met uitzicht op en toegang tot het terrein. Het gebouw werd opgevat als  
een overdekte tribune, met drie grotendeels beglaasde gevels die uitkijken op het terrein.  
De vierde gevel van het clubhuis aan de straatkant is nagenoeg onzichtbaar omdat deze 
achter  een helling schuilt.   De natuurlijke  glooiing  van het  terrein  loopt  door  over  het 
gebouw en is volledig beplant. 

Het nieuwe clubhuis zal het imago van de club een duwtje in de rug geven en mooi laten 
aansluiten bij de verstedelijking van de omgeving.
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