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SportQube is een ultramoderne en energieneutrale 

topsportaccommodatie die talenten uit verschillende sporten bij 

elkaar brengt. Met als doel om verder te komen in de sport en beter te 

worden in het ontwikkelen van talent. SportQube is een broedplaats 

van kennis, onderzoek en innovatie. Naast diverse sportaanbieders 

zijn er organisaties van onderwijs, wetenschap, medische zorg en 

maatschappelijke begeleiding. Om dat doel te bereiken heeft de 

topsportaccommodatie een opvallend open structuur. Door overal 

zicht op elkaar en de verschillende sporten te hebben, ontstaan nieuwe 

connecties en innovatieve ideeën. De verschillende vakgebieden gaan 

een interactie met elkaar aan.

 

Vanwege de ligging aan één van de westelijke toegangswegen betekent 

SportQube véél meer voor de stad dan alleen een innovatief talent 

ontwikkelingscentrum. SportQube is een nieuw icoon voor Nijmegen 

als herkenbare (sportieve) toegangspoort. De slimme positionering 

van alle grote gebouwelementen versterken het beeldbepalende 

karakter. De hoofdvorm is helder. Elke kubus zoekt aansluiting met de 

directe omgeving zoals de naastgelegen rijtjeshuizen of flatgebouwen. 

De getrapte opbouw van de massa doen denken aan de treden van een 

podium. Het expressieve gebouw heeft een glazen plint en is gelegen 

op een talud bedekt met gras. Daarboven ‘zweven’ de gouden volumes. 

De accommodatie weerspiegelt het hoogst haalbare voor de sporter: 

zij gaan voor de hoogste tree op het podium en dus voor goud. “Door de grote ramen  is er ruim zicht op alle sportactiviteiten. Dat werkt inspirerend. Overal om je heen is activiteit. 
Het gebouw ademt sport.” Beheerder Wim Zegers

SportQube is het opvallende gouden gebouw op de hoek bij 
de Neerboscheweg. Het is niet alleen een hoekgebouw, maar 
ook de hoeksteen voor de ontwikkeling van sportief talent in 
Nijmegen. In combinatie met de vele aangesloten verenigingen, 
tal van jonge tot oude sporters en ander sportgelieerde 
organisaties is SportQube in één jaar tijd uitgegroeid tot een 
bruisende verzamelplaats van toptalent en recreatieve sporters. 
Het open karakter in het pand biedt letterlijk een verbinding 
tussen de sporters van de verschillende verenigingen, studenten 
van de HAN en ROC, sportbegeleiding en de vele kijkende 
bezoekers. Voorbijgangers kunnen daarbij ook vanuit buiten 
de activiteiten binnen volgen. Dit stimuleert tot groei van de 
diverse verenigingen. Deze groei is vooral te vinden bij scholieren 
uit de wijk Neerbosch-Oost, waarmee de rol van het pand 
volledig wordt waargemaakt: de hoeksteen voor een gezonde 
samenleving - met een leven lang bewegen - in Nijmegen.

“ In SportQube hebben sporters, trainers en studenten alle 
kennis en advies op verschillende terreinen binnen handbereik. 
De grote meerwaarde van de architectuur van dit gebouw is 
echter, dat mensen gestimuleerd worden om buiten de grenzen 
van hun eigen vertrouwde sportpraktijk te kijken. Zo ontstaat 
ontwikkeling en innovatie.” Bestuurslid SportQube Frans MoorenU
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