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Eerste spadesteek
Vrijdag 3 september 2021

Burgemeester Filip Thienpont en Schepen van sport Egbert
Lachaert gaven op vrijdag 3 september 2021 de eerste spadesteek
als officiële start van de bouwwerken van het nagelnieuw
Sportpark Molenkouter.
Een vijfsterrenlocatie die onderdak zal bieden aan voetbalclub KFC
Merelbeke en Atletiekclub Stax.



De inplanting
& bouwplannen



Sportpark Molenkouter is centraal gelegen ter hoogte van de Poelstraat te
9820 Merelbeke. Met een bushalte vlak aan de ingang is het tevens
uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (lijn 44 &49). Op het
complex is een zeer ruime parking voorzien voor +/- 300 voertuigen met
een kiss & ride zone, zodat ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten.
Het sportpark zelf voorziet in ruim bemeten kunstgrasvelden (2st.), en
natuurgrasvelden (2st.). Er is tevens een atletiekpiste die voorzien is voor
het organiseren van officiële atletiekwedstrijden (Atletiekclub Stax).

Het centraal gelegen en architectonisch zeer mooie stadiongebouw (zie
verder) zal fungeren als eye catcher en verzamelplaats voor de leden van
voetbalclub KFC Merelbeke en atkletiekclub Stax.



Het stadion



Het gelijkvloers

Voorzieningen op het gelĳkvloers:

• Ruime inkomhal met inkomloket.

• Lift voor mindervaliden.

• Administratief secretariaat.

• 10 ruime kleedkamers (waarvan 4 extra grote) met afzonderlĳke
doucheruimtes.

• 2 scheidsrechterskleedkamers met doucheruimte.

• Dubbel genderneutraal sanitair.

• Diverse opbergruimtes voor materiaal met o.a. wasplaats, stockage kledĳ
en speciale ballenruimte.

• Drankenberging voor cafetaria.

• Berging atletiekmateriaal.



De verdieping

Voorzieningen op de verdieping:

• Cafetaria voorzien voor 400 zitplaatsen, indeelbaar in 2 afzonderlĳke
ruimtes.

• Volledig ingerichte industriële keuken, voorzien voor koude en warme
bereidingen.

• Vergaderruimte met alle moderne voorzieningen (audiovisuele
apparatuur).

• Genderneutrale sanitairruimtes.

• Polyvalente gemeenschappelĳke (fitness)ruimte te gebruiken door voetbal-
en atletiekclub.

• 2 Lokalen stadionomroeper (voetbal en atletiek)

• Speciale ruimte tĳdopname en jury voor atletiekmanifestaties.

• Confortabele en ruime zittribune voetbal voor 400 toeschouwers met 15
speciaal voorziene plaatsen voor rolstoelgebruikers.





Foto-album
Na de eerste spadesteek in september 2021, werd onmiddellijk van start
gegaan met de realistaie van het nieuwe sportpark. Hieronder kan u
zichzelf een idee vormen van de huidige stand der werken op datum van
maart 2022.
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Het stadion krijgt reeds vorm. De beton- en metselwerken voor de
realisatie van de gelijkvloerse ruimtes zijn op kruissnelheid.

Nog even en het beton voor de verdiepingsvloer kan gestort
worden



De liftkoker in aanbouw....

Het stadion begint stilaan zijn vorm te krijgen en ook de
steunwanden van de zittribune zijn in opbouw.



De kleedkamers en doucheruimtes zijn reeds goed te
onderscheiden.



Volg de verdere evolutie van de bouwwerken op
www.kfcmerelbeke.be


