
CENTRE TOUR À PLOMB
PRÉSENTATION DES ESPACES 
& CONDITIONS DE LOCATION

CENTRUM HAGELTOREN

CENTRUM NOORDPOOL

CENTRUM BOX120



DE JEUGDDIENST 
VAN DE STAD BRUSSEL
beschikt over 3 buurtcentra waar culturele en sportieve 
activiteiten worden georganiseerd, hoofdzakelijk ten 
behoeve van de Brusselaars..

Een jaarlijks programma (sport- en theatercursussen, 
filmvoorstellingen, enz.), gekoppeld aan meer 
occasionele evenementen (voorstellingen, concerten, 
feestelijke evenementen, enz.) bieden een brede 
waaier van activiteiten voor alle smaken en leeftijden.

Om het activiteitenaanbod uit te breiden, stellen 
de 3 centra via een jaarlijkse projectoproep hun 
verschillende ruimtes ter beschikking van verenigingen 
en georganiseerde groepen die cursussen, workshops 
en andere regelmatige activiteiten organiseren die 
toegankelijk zijn voor het brede publiek.

De centra bieden een programma van residenties 
aan dat openstaat voor alle kunstenaars (individueel, 
collectief en/of projectverantwoordelijke). Als 
lokaal gerichte initiatieven moeten de in residentie 
ontwikkelde projecten zich openstellen voor de buurt 
door synergieën tot stand te brengen met de lokale 
inwoners en organisaties.

CENTRUM HAGELTOREN 
Foyer en bar
Turnzaal
Culturele zaal
Klaslokalen 
Polyvalente zaal

CENTRUM BOX120
Sportzaal 1
Sportzaal 2
Sportzaal 3
Polyvalente zaal
Studiezaal met computers
Foyer

CENTRUM NOORDPOOL

Sportzaal
Culturele zaal
Foyer en cafetaria
Danszaal
Psychomotorische zaal
Polyvalente zaal Utopie
Sportzaal Utopie
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HET CENTRUM 

HAGELTOREN 
Het Centrum Hageltoren is een buurtcentrum van 
de Jeugddienst van de Stad Brussel, dat bestemd is 
voor verschillende vormen van reflectie, expressie en 
creatie, of het nu gaat om culturele, sociaal-culturele, 
artistieke of sportieve activiteiten. 

Als wijkinfrastructuur staat de Hageltoren in de eerste 
plaats ter beschikking van de Brusselaars en meer 
bepaald van de inwoners en de georganiseerde 
groepen (verenigingen zonder winstoogmerk, openbare 
diensten en instellingen...) van de Bloemenhofwijk.

Het andere deel van de activiteiten omvat eenmalige 
privé-evenementen (teambuildings voor bedrijven 
en verenigingen, vergaderingen...) en andere 
evenementen die openstaan voor het publiek 
(concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, 
conferenties, seminaries...).

CONTACT
Slachthuisstraat 24 
1000 Brussel
+32 (0)2 279 59 26
www.hageltoren.be 
touraplomb@brucity.be

Coördinator
Stéphane Roy
stephane.roy@brucity.be

Regisseur, assistent coördinator
Philippe Desemberg
philippe.desemberg@brucity.be

© foto’s : Georges De Kinder
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FOYER & BAR

De foyer is een ideale plek voor tentoonstellingen, 
filmvertoningen, lezingen, conferenties of vergaderingen. De 
bar kan gebruikt worden wanneer een evenement plaatsvindt 
in de concertzaal (pauze, voor en na de voorstelling...).

Faciliteiten: een grote bar met wasbak, koelkasten en tap, 
opbergruimte, tafels, stoelen en statafels, ruimte voor dj...

Afmetingen van de ruimte: 30x10m.
Capaciteit: 180 personen.
Vloerbedekking: geolied parket.
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TURNZAAL

Dankzij de zachte vloer is de turnzaal ideaal voor turnen, fitness, 
dans, vechtsporten, boksen, psychomotoriek of circus. Het is 
ook mogelijk om er tafeltennis te spelen. Opgelet: balsporten 
zijn niet toegestaan.

Capaciteit: 80 personen.
Afmetingen zaal: 10x24m.
Vloerbedekking: zachte sportvloer.

Faciliteiten: heren- en dameskleedkamers, douches, toiletten, 
spiegelwand, klimrekken, individuele lockers...

5



CULTURELE ZAAL

Deze zaal is uitgerust met inschuifbare tribunes en kan gebruikt 
worden voor concerten, toneelstukken, filmvoorstellingen, 
lezingen... Zodra de tribunes zijn ingeklapt, kan deze ruimte 
ook gebruikt worden voor sportieve doeleinden, zoals dans, 
gevechtsporten, circus...

Capaciteit: 140 zitplaatsen (tribunes) + 40 zitplaatsen op de 
begane grond - 300 staanplaatsen. Voor de vertoningen (film, 
lezing) is de capaciteit beperkt tot 140 zitplaatsen.

Afmetingen van het podium (op verhoging of op de grond): 
maximaal 8x10m.
Vloerbedekking: geolied parket.
Faciliteiten: twee kleedkamers. De ruimte kan volledig 
verduisterd worden. Technische fiche op aanvraag beschikbaar 
bij philippe.desemberg@brucity.be 6



KLASLOKALEN

4 klaslokalen van 60m² die tijdens het schooljaar door scholen 
en verenigingen worden gebruikt. Deze ruimten kunnen 
worden gebruikt voor elke creatieve activiteit die geen vuil 
achterlaat, maar ook voor elke educatieve activiteit. 

Capaciteit: 25 personen (per klas).
Faciliteiten: stoelen, tafels.
Vloerbedekking: linoleum.
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POLYVALENTE ZAAL

In deze grote ruimte, gelegen onder het dak, kunnen allerlei 
activiteiten en evenementen plaatsvinden: tentoonstellingen, 
conferenties, kunstmarkten, huiswerkbegeleiding, 
alfabetiseringslessen, lichte turnlessen, taallessen, vertel- en 
verhalenworkshops, knutselworkshops...

Capaciteit: 115 personen.
Afmetingen zaal: 33x10m.
Faciliteiten: stoelen, tafels, opbergruimte...
Vloerbedekking: linoleum.

Let op: de ramen kunnen niet worden verduisterd.
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HET CENTRUM 

BOX120 
is een buurtcentrum van de Jeugddienst van de Stad 
Brussel, dat bestemd is voor verschillende vormen 
van reflectie, expressie en creatie, of het nu gaat om 
culturele, sociaal-culturele, artistieke of sportieve 
activiteiten.  

Als wijkinfrastructuur staat Box120 in de eerste plaats 
ter beschikking van de Brusselaars en meer bepaald 
van de inwoners en de georganiseerde groepen 
(verenigingen zonder winstoogmerk, openbare 
diensten en instellingen...) van de Bockstaelwijk.

Naast de georganiseerde activiteiten is het ook 
mogelijk om de verschillende ruimtes van Box120 te 
huren om evenementen te organiseren, een sport te 
beoefenen...

CONTACT
Emile Bockstaellaan 120
1020 Brussel
+32  (0)490 47 83 01
www.brussel.be 
box120@brucity.be

Coördinator
Claudia Bolton
claudia.ahumadabolton@brucity.be
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Deze multifunctionele sporthal, uitgerust met spiegels, is 
geschikt voor dans-, fitness- en turnactiviteiten.

Afmetingen van de zaal: 12,3 en 17,3 m x 6,9 en 10,9 m
Bruikbare oppervlakte: 180 m2

Vloerbedekking: gepolijst beton
Faciliteiten: twee kleedkamers met douches en toiletten

SPORTZAAL 1
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Een tweede grote polyvalente zaal met matten voor de 
beoefening van turnen, vechtsporten, karate dojo, taekwondo, 
capoeira...

Afmetingen van de zaal: 19,5 en 22,4 m x 10,4 m
Bruikbare oppervlakte: 222 m2

Vloerbedekking: gepolijst beton
Faciliteiten: twee kleedkamers met douches en toiletten

SPORTZAAL 2
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Een derde lichtrijke zaal, uitgerust met tatami-matten voor de 
beoefening van gevechtsporten, vechtsporten, fitness...

Afmetingen van de zaal: 12,5 en 17,3 m x 10,1 m
Bruikbare oppervlakte: 166 m2

Vloerbedekking: gepolijst beton
Faciliteiten: twee kleedkamers met douches en toiletten

SPORTZAAL 3
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Deze grote, lichtrijke ruimte is uitgerust met een kleine tribune 
(en tafels en stoelen op verzoek) en is perfect geschikt voor het 
houden van recreatieve, educatieve en culturele activiteiten, 
creatieve workshops, voorleesmomenten, gezelschapsspelen, 
kleine voorstellingen, conferenties, cursussen, enz.
 
Afmetingen van de zaal: 12,9 en 19,8 m x 10,1 m
Bruikbare oppervlakte: 189 m2

Vloerbedekking: linoleum
Faciliteiten: een ruimte voor de opslag van het materiaal van 
de zaal kan worden gebruikt als vestiaire voor evenementen 
waarvoor dat nodig is.

POLYVALENTE ZAAL
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Een ruimte voor leerlingen en studenten om te studeren met 
toegang tot computers en internet.

Afmetingen van de zaal: 10,1 m x 9,8 en 10,1 m
Bruikbare oppervlakte: 102 m2

Vloerbedekking: linoleum
Faciliteiten: tafels, stoelen, bergruimte

STUDIEZAAL MET COMPUTERS
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De gebruikers van de 3 sportzalen moeten verplicht door de 
foyer. Het is een ideale plaats voor tentoonstellingen, lezingen, 
conferenties of vergaderingen. De bar in de ruimte kan voor 
evenementen worden gebruikt.

Afmetingen van de ruimte: 12 m x 7,7 en 10,2 m
Bruikbare oppervlakte: 101 m2

Vloerbedekking: gepolijst beton
Faciliteiten: tafels, stoelen, bergruimte

FOYER
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HET CENTRUM
 NOORDPOOL 
is een lokaal centrum van de Jeugddienst van de 
Stad Brussel voor verschillende vormen van reflectie, 
expressie en creatie, zowel op cultureel, sociaal-
cultureel, artistiek als sportief vlak.  

Als buurtinfrastructuur staat het centrum Noordpool in 
de eerste plaats ter beschikking van de Brusselaars en 
georganiseerde groepen (vzw’s, openbare diensten en 
instellingen, enz.). 

Naast de georganiseerde activiteiten is het ook 
mogelijk de verschillende ruimten van het centrum 
Noordpool te huren om evenementen te organiseren, 
een sport te beoefenen, enz.

CONTACT
CENTRUM NOORDPOOL
Antwerpsesteenweg 208
1000 Brussel

UTOPIE
Sluismeester Coggestraat 12-14
1000 Brussel

T. +32 (0) 2 274 07 90 
www.brussel.be 

polenord@brucity.be

Coordinatoör
Fred Suzanne
fred.suzanne@brucity.be

Regisseur
Axel caufriez
Axel.caufriez@brucity.be
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SPORTZAAL

Dankzij haar oppervlakte is de omnisportzaal geschikt voor een 
aantal sporten: zaalvoetbal, basketbal, volleybal, badminton, 
handbal, tafeltennis, floorball, enz. De oppervlakte van de 
ruimte kan ook worden gebruikt voor evenementen van allerlei 
aard (voorstellingen, feesten, enz.).

Afmetingen van het podium: 26x44m
Faciliteiten: kleedkamers, douches, toiletten, lockers, 
verschillende sportaccessoires.
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CULTURELE ZAAL

Deze zaal van 240 m² is uitgerust met een inschuifbare tribune 
en biedt ruimte voor concerten, toneelstukken, filmvertoningen, 
lezingen, vergaderingen, enz.

Capaciteit: 180 zitplaatsen
Afmetingen van de podiumruimte: 66m2

Vloerbedekking: glad beton
Faciliteiten: technische fiche beschikbaar op aanvraag bij axel.
caufriez@brucity.be
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CAFETARIA & FOYER

De cafetaria en de foyer zijn twee ruimten die bestemd zijn 
voor recepties, vergaderingen en workshops. Ze kunnen ook 
worden gebruikt om het publiek te verwelkomen wanneer er 
een evenement plaatsvindt in de culturele zaal (pauze, voor en 
na de voorstelling...).

Faciliteiten: bar met gootsteen, koelkasten, bergruimte, tafels, 
statafels, stoelen...
Afmetingen van de ruimtes: 120 m² en 45 m²
Capaciteit: 85 personen (Cafetaria) / 30 personen (Foyer)
Vloerbedekking: glad beton
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DANSZAAL

Dankzij de zachte vloer en de spiegelwand is de danszaal 
ideaal voor turnen, fitness, dans, vechtsporten, boksen...

Faciliteiten: spiegelwand, leuningen voor klassieke dans...
Afmetingen van de ruimte: 100 m²
Capaciteit: 30 personen
Vloerbedekking: zachte vloer
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Een volledig uitgeruste ruimte voor activiteiten voor de 
allerkleinsten.

Afmetingen van de ruimte: 79 m²
Capaciteit: 40 personen
Faciliteiten: psychomotorisch materiaal
Vloerbedekking: tatami-matten

PSYCHOMOTORISCHE ZAAL
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Een ideale ruimte voor uw vergaderingen, presentaties, 
workshops en andere activiteiten met kleine groepen.

Capaciteit: 40 personen
Faciliteiten: stoelen, tafels, bar, microgolfoven, koelkast, 
vaatwasser

POLYVALENTE ZAAL (UTOPIE)
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Deze kleine sportzaal is geschikt voor multisportactiviteiten, 
psychomotoriek en vechtsporten.

Capaciteit: 100 personen
Faciliteiten: kleedkamers, douches, toiletten, lockers, tatami’s...
Vloerbedekking: zachte vloer

SPORTZAAL (UTOPIE)
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JEUGDDIENST VAN DE STAD BRUSSEL 

CENTUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24
1000 Brussel

+32 (0)2 279 59 26
www.hageltoren.be 
touraplomb@brucity.be

CENTRUM BOX120
Emile Bockstaellaan 120
1020 Brussel

+32  (0)490 47 83 01
www.brussel.be 
box120@brucity.be

CENTRUM NOORDPOOL
Antwerpsesteenweg 208
1000 Brussel

UTOPIE

Sluismeester Coggestraat 12-14 
1000 Brussel

T. +32 (0) 2 274 07 90 
www.brussel.be
polenord@brucity.be


