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 PERSBERICHT 

 

 SCHAARBEEK HULDIGT EEN VAN DE GROOTSTE DOJO'S VAN BELGIË IN! 

Op zaterdag 8 september huldigt de gemeente Schaarbeek zijn nieuwe dojo in, in het kader van het 
duurzaam wijkcontract Helmet. Dit langverwachte gebouw omvat ook woningen en bevindt zich aan 
de Helmetsesteenweg 343-347. 

 
  
Achteraan op het perceel bevindt zich een gloednieuwe judoruimte. Op wens van de gemeentelijke 
overheid werd er de Judo Royal Crossing Club ondergebracht, een van de meest prestigieuze sport-
clubs, waar onder meer Schaarbekenaar en Europees Kampioen Toma Nikiforov traint.  
 
Voordien beschikte de Judo Royal Crossing Club over een trainingsruimte van 120 m2 en infrastructuur 
en kleedruimtes met matig comfort. De club verdiende echter een sportcomplex die haar reputatie eer 
aandoet. Dat is voortaan een feit, want de club beschikt nu over een grote, lichte zaal, een opwar-
mingszaal, kleedruimtes en een cafetaria, verspreid over bijna 500 m2. Iedereen is het erover eens dat 
deze plaats veel aangenamer is voor de sporters en hun omgeving.  
 
Het gemengd project omvat tevens 4 sociale woningen aan de straatzijde, waarvan het beheer toever-
trouwd werd aan de Schaarbeekse Haard. Bovendien kunnen huurders en sporters genieten van een 
tuin die beide ruimtes met elkaar verbindt.  
 
In mei 2015 werd begonnen met de werken. De kosten ervan werden berekend op € 2.3600.000, waar-
van 95% gefinancierd werd door subsidies van Beliris en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ar-
chitectuurproject werd toevertrouwd aan de bureaus MangerNielsenArchitects en Atelier de Visscher 
& Vincentelli en werd uitgevoerd door de vzw RenovaS, die de wijkcontracten beheert voor de ge-
meente Schaarbeek. Stadsvernieuwing is al 20 jaar een prioriteit en ondersteunt tevens sportbeoefe-
ning en huidige en toekomstige kampioenen.  
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