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Bouwheer

Architect

Architectenassociatie Angst & D'Hoore bvba

Sinds de opening in 2000 zag Plopsaland De Panne zijn bezoekersaantal elk jaar groeien tot

vermoedelijk 900.000 bezoekers voor 2007. Ieder jaar opnieuw verrast het park zijn bezoekers met

nieuwe attracties en nieuwe zones. Sinds 2007 pakt Plopsaland uit met een majestueuze

inkomzone.

De blikvanger van de nieuwe inkomzone is ongetwijfeld de 12 m hoge voordeur op het kassaplein.

Deze deur verwijst met een knipoog naar de oneliner “Ja, ik moest kloppen want de bel doet het niet”

uit de Samson & Gert series waarmee ooit het Studio 100-verhaal begon. De grote inkomdeur

bestaat uit een staalstructuur op een funderingsplaat. De staalstructuur is vervolgens bekleed met

stalen netten waarop een dikke crepie is aangebracht.

De overdekte inkomhal is een staalstructuur gefundeerd op funderingszolen. De inkomzone is

volledig overdekt door een dak in glas. Het glazen dak wordt gedragen door een staalstructuur die

ontworpen is zoals de staalstructuren uit vroegere tijden.

Voorts zorgen de 14 kassa’s en 12 toegangspoortjes voor een vlotte ontvangst op drukke momenten

en kunnen de bezoekers bij slecht weer schuilen onder de 600 m² grote overkapping aan de ingang.

De nieuwe inkom voorziet eveneens een nieuw toiletgebouw net voor de ingang, een nieuw onthaal

en een volledig uitgeruste EHBO-post.

Eenmaal voorbij de ingang ontdekken de bezoekers een Plopsa-boulevard met nostalgische huisjes

in Plopsa-stijl. Er is de Plopsa-winkel met een oppervlakte die dubbel zo groot is als de huidige

winkel. Daarboven komen de nieuwe bureaus. De nostalgisch ogende huisjes zijn gemetst in

blokken van cellenbeton waarop een crepie geplaatst is. De winkel en nieuwe bureaus bestaat uit

een betonnen skeletstructuur en is gefundeerd op zolen.

Plopsa nv

Omschrijving

Aannemer

Van Britsom nv

Oppervlakte

Bouwkost

6.000.000 €

10.000 m²

Periode

2006 - 2007

Bouwplaats

DE PANNE


