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1. INLEIDING 

Voor u ligt het businessplan van Stichting Sporthal 't Zand met betrekking tot de uitbreiding van Sporthal 

De Multitreffer middels een trainingsfaciliteit van 600 m2. Dit businessplan is geschreven door het 

stichtingsbestuur omdat zich ontwikkelingen voordoen die actie behoeven. 

Vanuit diverse sportverenigingen neemt de vraag naar zaalruimte toe. Zij willen in Sporthal De Multitreffer hun leden 

laten trainen en hun wedstrijden spelen, nu en in de toekomst. Met de huidige bezetting die de zaal nu heeft is het niet 

mogelijk om aan deze vraag te kunnen voldoen. 

Sporthal De Multitreffer heeft een duidelijke aantrekkingskracht, zowel in 't Zand als in de dorpen daarbuiten. 

Sportverenigingen en andere partijen zijn blij met de door de sporthal geboden faciliteiten en dit willen wij 

graag zo houden. Daardoor kan De Multitreffer nog meer, dan dat we dat nu al doen, een regiofunctie 

vervullen als sportfaciliteit voor diverse partijen. 

Daarnaast zijn er twee basisscholen die momenteel zaalruimte gebruiken in de Multitreffer, zodat de leerlingen 

hier hun lessen bewegingsonderwijs kunnen krijgen. Er is echter gebleken dat de huidige gymzaal waar de 

lessen plaatsvinden, die gebouwd is in 1971, niet meer voldoet aan de huidige eisen. Sommige materialen zijn 

al afgekeurd en de leerlingen hebben in de gymzaal niet voldoende individuele bewegingsruimte. Tien jaar 

geleden zijn de kleedkamers bij de gymzaal gerenoveerd. Deze functioneren naar behoren en kunnen blijven 

bestaan ten behoeve van sportcentrum Multifit. 

Met dit businessplan willen wij aantonen waarom het noodzakelijk is om de uitbreiding te realiseren. In dit 

businessplan zijn diverse partijen, die gebruikmaken van De Multitreffer, aan het woord gelaten en zijn daarnaast 

de eigen bevindingen van het stichtingsbestuur opgenomen. 

Tevens is er een SWOT-analyse gemaakt die onze kansen en sterktes aantoont, maar ook de zwaktes en bedreigingen 

van ons plan aanduidt. Dit allemaal om aan te kunnen tonen waarom de uitbreiding van Sporthal De Multitreffer 

noodzakelijk is en op welke manier we dit het beste kunnen bewerkstelligen. 



2 .  DOEL  

Het doel valt als volgt te formuleren: 

• Het realiseren van een extra trainingsfaciliteit van minimaal 600m2 aan de grote sportzaal van 

Sporthal De Multitreffer. 

2 .1  ONDERBOUWING 

Het is noodzakelijk om de huidige faciliteiten van Sporthal De Multitreffer uit te breiden. Dit valt als volgt te 

onderbouwen: 

• De basisscholen Sint Jozef en Zandhope gebruiken zaalruimte in de Multitreffer om hun leerlingen 

bewegingsonderwijs te kunnen laten volgen. De huidige ruimte waarin dit gebeurt, de gymzaal, 

voldoet echter niet meer aan de huidige eisen van de KVLO (zie bijlage 2). De ruimte is te klein voor 

de groepen die er les in krijgen. De leerlingen hebben niet voldoende individuele bewegingsruimte. 

Daarnaast zijn sommige materialen, zoals de ringen, afgekeurd, is de vloer aan groot onderhoud toe, 

het ventilatiesysteem voldoet niet, de verlichting dient vervangen te worden en de akoestiek is zwaar 

onder de norm. De huidige gymzaal heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. Om in de toekomst aan de 

eisen die worden gesteld aan bewegingsonderwijs te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om de 

scholen goede faciliteiten te kunnen bieden. Dit zou uitstekend kunnen in de nieuw te bouwen 

trainingsfaciliteit, door deze overdag te verhuren aan de basisscholen uit 't Zand. In hoofdstuk 4 van 

dit businessplan is een intentieverklaring te vinden van de Sint Jozefschool en Zandhope met een 

uitgebreide uitleg en motivatie van hun kant voor de uitbreiding van de sporthal. 

• Onze accommodatie heeft een grote aantrekkingskracht in de regio. Diverse sportverenigingen uit ons 

dorp en de omliggende dorpen maken graag gebruik van de faciliteiten die wij te bieden hebben. 

Verschillende verenigingen die hun leden nu al laten trainen in De Multitreffer en de vele teams die er 

hun wedstrijden spelen, hebben aangegeven graag meer zaalruimte te willen. De huidige bezetting 

van de zaal, maakt dat dit echter niet mogelijk is. Op de door hen gevraagde tijden is de zaal 

nagenoeg altijd verhuurd. Om deze verenigingen ook in de toekomst welkom te kunnen blijven heten 

in De Multitreffer, is de uitbreiding met de extra trainingsfaciliteit noodzakelijk. Verschillende 

verenigingen komen eveneens in hoofdstuk 4 van dit businessplan uitgebreid aan het woord, middels 

hun intentieverklaringen. 

• De leefgewoontes van de gebruikers zijn veranderd ten opzichte van de jaren '80. Het is niet meer 

vanzelfsprekend dat het werk zich 'om de hoek' bevindt zoals voorheen. De reistijden van het woon-

werkverkeer zijn langer geworden. Voor sportverengingen en de sporthal vraagt dit flexibiliteit in 

bijvoorbeeld aanvangstijden en dus invulling van de zaal en trainingsuren. Om hier op goed op in te spelen 

is uitbreiding een vereiste. 



3.  LOCATIE  &  AFMETINGEN 

In dit hoofdstuk is de gewenste afmeting van de gewenste trainingsfaciliteit te vinden. Daarnaast is in de 

bijlage een schaduwrapport weergegeven. In dit schaduwrapport is de huidige situatie te zien en eveneens de 

situatie met de nieuwe trainingsfaciliteit. Middels dit rapport geven wij de schaduwwerking weer van de 

nieuwe hal op verschillende tijdstippen op de dag tijdens verschillende maanden. Dit om aan te kunnen tonen 

dat omwonenden er qua (uren) zonlicht in hun tuinen en woningen niet op achteruit gaan in vergelijking met 

de huidige situatie. 

3.1 GEWENSTE AFMETING NIEUWE FACILITEIT  

Voor de gewenste trainingsfaciliteit hebben wij een minimale afmeting voor ogen van 20 meter breed en 30 meter 

lang. De hoogte dient minimaal 8 meter te zijn en de nokhoogte 10 meter. De gebruikers krijgen toegang tot de 

nieuwe hal via de spelersgang met materialenberging. 

3.2 BEOOGDE LOCATIE 

Als locatie voor de gewenste trainingsfaciliteit hebben wij het huidige trapveld aan de Kemphaanweg, achter 

sporthal de Multitreffer voor ogen. Deze grond is momenteel in het bezit van de gemeente Schagen. Het 

trapveld achter de sporthal is nagenoeg niet in gebruik doordat voetbalvereniging Geel Zwart haar velden ook 

overdag geopend heeft voor de jeugd die een balletje wil trappen. Ons inziens is dit nieuwe beleid van de 

voetbalvereniging positief. De bewoners woonachtig achter en naast het trapveld staan positief tegenover de 

uitbreiding van de sporthal als de beplanting maar blijft bestaan. De omwonenden vinden het huidige trapveld, 

wanneer deze in gebruik is, zeer hinderlijk doordat de achtergevel van de sporthal alle geluiden weerkaatst. 
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3 . 3  PL ATT EGROND LOCA TI E  

 



4.  BE WEE GREDE NE N  

In dit hoofdstuk zetten wij onze beweegredenen uiteen en geven wij aan waarom sporters en verenigingen graag 

naar De Multitreffer komen en blijven komen. 

De Multitreffer is toe aan uitbreiding omdat er veel vraag is naar extra zaalruimte vanuit de verschillende 

gebruikers. Maar liefst zeventien verenigingen/bonden maken gebruik van de zaal en daarnaast worden de 

lessen bewegingsonderwijs van de twee basisscholen die 't Zand rijk is er gegeven. Door toename van het 

aantal leden bij de sportverenigingen neemt ook de vraag naar zaalruimte toe. Het inwonersaantal van 't Zand 

is de afgelopen jaren gegroeid en blijft nog steeds groeien, wat de ledenaantallen van de verenigingen in 

positieve zin beïnvloedt. Maar niet alleen inwoners van 't Zand zijn lid van deze verenigingen, ook sporters uit 

omringende dorpen worden lid van een Zandtemer club vanwege de prettige sfeer en de uits tekende 

faciliteiten die hen in sporthal De Multitreffer worden geboden. De aantrekkingskracht is groot. Daarnaast 

stijgt het sportieve niveau van de verenigingen in 't Zand. Hierdoor kiezen sporters uit de wijde omgeving, die 

graag op een hoger niveau hun sport willen beoefenen, voor een Zandtemer vereniging. 

De basisscholen Sint Jozef en Zandhope huren momenteel zaalruimte in de gymzaal voor het geven van 

bewegingsonderwijs aan hun leerlingen. Deze locatie is echter sterk verouderd en voldoet niet meer aan de 

normering van deze tijd (zie bijlage 2). In de nieuwe trainingsfaciliteit is het mogelijk om te voldoen aan deze 

hedendaagse normen van het KVLO. 

Momenteel bestaat een relatief klein percentage van onze gebruikers uit senioren. Door de vergrijzing van de 

samenleving zal hun vraag naar ruimte om te kunnen sporten in de toekomst alleen maar toe gaan nemen. Met de 

beoogde trainingsfaciliteit kunnen wij aan deze vraag voldoen. 

Waarom komen verenigingen en sporters graag naar de Multitreffer? 

• Veel parkeerruimte; 

• Schoon; 

• Ruim en licht; 

• Gebouw is met zijn tijd meegegaan, ook in groen opzicht (zonnepanelen); 

• Het gebouw is toegankelijk voor alle leeftijden; 

• Veilig vanwege continue beheer; 

o Wat te doen bij calamiteiten; 

o Toezicht; 

o Gastheerfunctie; 

• Beheer is betrokken bij sporter en vereniging, uiting door: 

o Communicatie; 

o Signalering; 

Bovenstaande leidt tot beter gebruik op gebied van huur/sport, investering en acquisitie. Dit 

levert de sporter het volgende op: 

• Als graag gezien; 

• Continueren gebruik; 

• Voelt zicht welkom. 

Dit levert de verenigingen mede op : 

• Bestaansrecht (sterker in de belangstelling); 



• Makkelijker sponsors winnen; 

• Groei en ontwikkeling; 

• Samenwerking (organisatie). 

Het Sportcafé: 

• Is een ontmoetingsplek van creativiteit, inzet, belangrijk voor de 3de helft als verlengstuk van de 

individuele sporter en vereniging; 

• Is voor alle leeftijden geschikt waardoor socialisering actueel is, men heeft een vrij gevoel;  

• De sporter voelt zich er welkom. 
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Huidige gebruikers sporthal 

1. Schagerzaalvoetbalvereniging (SZVV); 

o De teams die deelnemen aan de verschillende competities van de SZVV spelen in de zaal van 

de Multitreffer gezamenlijk zo'n 280 wedstrijden per seizoen. Waaronder ZVV sparta'67, ZVV 

Multitreffer en ZVV Callantsoog zijn enkele van de teams waarvan De Multitreffer de thuishal 

is. Echter komt het regelmatig voor dat zij in andere hallen hun thuiswedstrijden afwerken in 

verband met de overbezetting van de Multitreffer. De SZVV maakt tevens in de maanden 

januari en februari gebruik van de zaal van de Multitreffer voor het afwerken van een 

jeugdzaalvoetbaltoernooi op zaterdag (overdag) , elke week 20 wedstrijden. 

2. Nederlands Handbal Verbond (NHV); 

3. Handbalvereniging Geel-Zwart; 

o Deze handbalvereniging heeft 210 leden welke met ingang van 2016 allen tweemaal per 

week trainen in de zaal van de Multitreffer (selectie tijdelijk drie maal). De reden: niveau 

verhoging door vele talenten. Trainingen vinden op dinsdagmiddag en —avond plaats in 

een halve zaal, woensdag in de vooravond, donderdagmiddag en -avond. De competitie 

is op zaterdag in de vroege avond, zondag overdag en maandagavond in de zaal van de 

Multitreffer. 

4. Zaalvoetbalvereniging Sparta '67; 

o Deze vereniging is de laatste jaren gegroeid naar 17 teams en 137 leden. Zij spelen 

competitie op woensdag- en vrijdagavond in de zaal van de Multitreffer. Meerdere teams 

kunnen hun competitiewedstrijden niet meer 'thuis' spelen door ruimtegebrek, dit is zeer 

nadelig voor een nog steeds groeiende vereniging. Trainingen kunnen niet aangeboden 

worden door ruimtegebrek. 

5. Zaalvoetbalvereniging Callantsoog;  

o Neemt deel aan de competitie van SZVV, maar speelt te veel thuiswedstrijden in andere 

hallen. 

6. Sportservice Schagen;  

o Maakt meerdere keren per jaar gebruik van de zaal van de Multitreffer. Grootste evenement 

zijn de streetdance wedstrijden in een cyclus van drie woensdagmiddagen in de zaal van de 

Multitreffer, 20 teams bestaande uit plus minus 10 personen. Verder een aantal 

woensdagmiddagen trefbal etc. in de zaal van de Multitreffer. 

7. Gymvereniging Gymlust; 

o Gymnastiekvereniging Gymlust heeft Seniorentak "dynamictennis" op de donderdagochtend in de 

zaal van de Multitreffer. 

8. Tennisvereniging 't Zand; 

o Jaarlijks 8 wekelijkse cyclus van jeugdtrainingen. Dit kan alleen op maandag en vrijdag. Er is geen 

uitwijkmogelijkheid door de bezetting in de zaal van de Multitreffer. 

9. Dynamic Tennis; 

o Club senioren, spelen op de donderdag ochtend en is groeiende. 

10. Vollybalvereniging The Serve; 

o Deze vereniging heeft 70 leden in 8 competitie spelende teams. Er wordt de laatste 

jaren enorm aan de weg getimmerd met 3 jeugd teams welke wij met veel moeite 

kunnen huisvesten in de zaal van de Multitreffer. spreek uit "handjeklap"met andere 

vereniging.Trainen op dinsdagavond in een halve zaal en spelen competitie op 

zaterdagmiddag en eens per maand op dinsdagavond op trainingsavond. De recreanten 

spelen toernooivorm eens per maand op donderdagavond dat ten koste gaat van 

trainingsuren . De trainingen voor de jeugd worden vanwege ruimtegebrek in de 

gymzaal gegeven. Groot nadeel is het ontbreken van voldoende hoogte. 

11. Vollybalbond (NEVOBO); 



o Er zijn meerdere zaterdagmiddagen jeugdcompetitiewedstrijden in toernooivorm, met een bezetting 

van 20 teams in de zaal van de Multitreffer. 

12. Budocentrum Julianadorp; 

o Maakt eens per jaar gebruik van de zaal van de Multitreffer. Het betreft hier een Nederlands 

Kampioenschap judo voor de jeugd van 10 tot 18 jaar met minimaal 400 deelnemers over de gehele 

dag. Uitbreiding van zaalruimte is wenselijk daar het toernooi nog steeds groeiende is. 

13. Zaterdagavondzaalvoetbal competitie (Sportcafé 't Zand); 

o Zaterdagavondzaalvoetbalcompetitie (eigen organisatie) van 21 teams en 147 leden. Zij 

spelen op zaterdagavond in 4 blokken van drie kwartier in de zaal van de Multitreffer. 

14. Handbalvereniging DOSKO; 

o Deze heren spelen eens per maand in de zaal van de Multitreffer competitie op 

zaterdagavond. Doordat wij met de zaterdagavondzaalvoetbalcompetitie in blokken van 

driekwartier en zonder tussentijd werken kunnen wij hen krap huisvesten, dit is verre van 

ideaal. De beheerder moet erbij aanwezig zijn om alles op tijd te kunnen blijven aanbieden. 

15. Voetbalvereniging Geel-Zwart; 

o Voetbalvereniging Geelzwart '30 maakt met haar jongste jeugd tijdens de winterstop graag 

gebruik van de zaal van de Multitreffer. Maar dit is niet mogelijk in verband met 

bezettingsgraad in die weken, waardoor zij moeten uitwijken naar de gymzaal. 

16. Zangkoor Promise; 

o Zingen op dinsdag avond in de culturele ruimte. 

17. Multifit 't Zand; 

o Fitness; 

o Spinning; 

o Zumba; 

o Yoga;(meerdere vormen) 

o Kickboxen; 

o Krachttraining; 

o Multi-burn; 

o Bodystep; 

Door de trainende verenigingen gebruik te laten maken van de nieuw te bouwen faciliteit komt er ruimte in de zaal van 

de Multitreffer en hebben de verenigingen meer speelruimte/uren om hun niveau te halen. 

't Zand is in het jaar 2014 uitgeroepen tot het sportiefste dorp van Noord-Holland. 

4.1 BEZETTING HUIDIGE HAL  

Om een goed beeld te geven waarom er een extra hal benodigd is voor de Multitreffer, is in de onderstaande tabellen 

de huidige bezetting van de hal weergegeven. Hierbij zijn de piekuren van sporthallen (19:00 — 22:30) als 

uitgangspunt genomen. 

Tabel 1: Huidige bezetting hal (doordeweeks)  

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

15:00 - 18:15 Tennis GZH   GZH Tennis 

19:00 - 20:00 ZV / GZH GZH / VB ZV GZH ZV 

20:00 - 21:00 ZV / GZH GZH / VB ZV GZH ZV 

21:00 — 22:00 ZV/GZH GZH / VB ZV GZH ZV 

22:00 — 22:30 ZV/GZH GZH / VB ZV GZH ZV 

 



Tabel 2: Huidige bezetting hal (weekend) 

      

Tijd Zaterdag Zondag 

10:30 — 11:30 ZV Jeugd GZH 

11:30 — 12:30 ZV Jeugd GZH 

12:30 — 13:30 ZV Jeugd GZH 

13:30 —14:30 ZV Jeugd GZH 

14:30 — 15:30 ZV Jeugd GZH 

15:30 — 16:30 ZV Jeugd GZH 

16:30 — 17:30   GZH 

17:30 —18:30 ZV   
18:30 — 19:30 ZV   
19:30 — 20:30 ZV   
20:30 — 21:30 ZV   
21:30 - 22:30 ZV    

Legenda: 

ZV = Zaalvoetbal (Training / Competitie / Recreatie)  

GZH = Geel Zwart Handbal (Training / Competitie)  

VB = Volleybal (Training / Competitie) 

Uit de bovenstaande grafiek is op te merken dat de hal tijdens de piekuren optimaal benut wordt. Hierdoor is het niet 

mogelijk om extra trainingen te geven, of een training te verschuiven naar een tweede hal, zodat er in de huidge hal 

plaats is voor een competitiewedstrijd. 

Ook is er gekeken naar de vereningen waar we op dit moment 'nee' aan moeten verkopen, doordat de hal niet vrij is. 

Zie de onderstaande tabel. 

Tabel 3: Capaciteitsprobleem 

  

Dag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Wie: Zaalvoetbal Geel-Zwart 

Handbal 

Zaalvoetbal Zaalvoetbal Geen Totaal 

Uren: 2 2 1,5 3,25 0 8,75  

In de bovenstaande tabel is te zien dat in een doorgaanse week er 8,75 uur wordt misgelopen doordat er geen capaciteit 

is. Op jaarbasis, uitgaande van een 36 wekelijks seizoen, komt dit neer op 315 uren. 

Wij verwachten dat op het moment dat er een trainingsfaciliteit beschikbaar is, meer aanvragen gedaan worden 

voor bijvoorbeeld trainingen. Daarom gaan wij tijdens verdere berekeningen uit van 9 uren. 



4.2 GROEI BINNENSPORTEN 

Bij de verschillende sportverenigingen in 't Zand nemen de ledenaantallen nog steeds toe. Om aan de 

toenemende vraag naar zaalruimte, om trainingen te kunnen houden en tevens wedstrijden te kunnen spelen, 

te voldoen, is het noodzakelijk om sporthal De Multitreffer uit te breiden met een trainingsfaciliteit.  

Vanuit de twee basisscholen in 't Zand bestaat de vraag naar een zaal die voldoet aan de huidige normen voor 

bewegingsonderwijs van het KVLO ook. Bij het bouwen van de trainingsfaciliteit kan rekening gehouden worden met 

deze normen zodat deze hal ook gebruikt kan gaan worden voor dit doeleinde. 

Handbalvereniging Geel Zwart, Zaalvoetbalvereniging Sparta '67, Volleybalvereniging The Serve, de SZVV, 

Voetbalvereniging Geel Zwart, de Gymlust, Sportschool Multifit en de basisscholen hebben ieder een 

intentieverklaring opgesteld, die de noodzaak van de uitbreiding van sporthal De Multitreffer met een 

trainingsfaciliteit verder ondersteunt. 



 

Secr.: S. Bakker 

Kanaalkade 47 

1756AD 't Zand 

Mobiel: 06-10729826 

E-mail: sjorsafca@hotmail.com  

 

4.2 .1. INTENTIEVERKLARING SPARTA '67 (ZAALVOETBAL)  

 
Geachte Stichting Bestuur Sporthal 't Zand, 

Wij als zaalvoetbalvereniging Sparta'67 zijn al gebruikers van de Multitreffer sinds de eerste dag en dat willen wij ook 

graag continueren. Sparta'67 ondersteunt dan ook de uitbreidingsplannen voor de Multitreffer. 

Redenen voor Sparta'67 om de uitbreiding, met een "trainingshal", te ondersteunen: 

- Gezien de groei van onze vereniging de laatste decennia kan de huidige accommodatie niet meer voorzien in 

onze behoefte en belemmert ons in de verdere groei. Gevolg is dat enkele van onze teams, noodgedwongen, hun 

thuiswedstrijden buiten de dorpsgrenzen dienen te spelen. Een ontwikkeling die wij zeker niet wenselijk v inden 

aangezien onze vereniging voornamelijk bestaat uit Zandtemmers die graag in hun eigen dorp hun sport willen 

uitoefenen. De gevolgen bij verdere groei (die wij zeker voorzien) zullen deze ontwikkeling alleen maar 

verergeren. 1 extra speelavond (ingehuurd door de SZVV) zou ons jaren vooruit kunnen helpen en is ons inziens 

te realiseren door de bouw van een trainingshal. 

- Gezien de huidige bezetting in sporthal Multitreffer is er voor onze vereniging geen enkele mogelijkheid om 

in het seizoen (september t/m april) te trainen. De realisatie van een trainingsfaciliteit zou ons die ruimte 

geven die wij hierin zoeken. Ik hoef hier niet uit te leggen dat het niveau van het zaalvoetbal verhoogt door 

training. Wij zijn dan ook bereidt om meerdere uren per week gebruik te gaan maken van een dergelijke 

trainingsfaciliteit. Zowel voor de jeugd als voor de senioren (dames en heren). 

Met sportieve groeten, 

namens het bestuur van Sparta'67. 

mailto:sjorsafca@hotmail.com


4.2 .2 . INTENTIEVERKLARING GEEL-ZWART (HANDBAL) 

Datum: 13 september 2016 

HANDBALVERENIGING 

Plaats: 't Zand NH  GEEL-ZWART  

`T ZAND NH  

Geachte, 

Sporthal Multitreffer in 't Zand krijgt een steeds belangrijkere functie voor handbalvereniging Geel Zwart. Op 

de eerste plaats doordat de ledenaantallen blijven groeien. Dat komt door de bouw van nieuwe woningen in 

het dorp, maar daarnaast ook omdat de clubs een grote aantrekkingskracht hebben op sporters uit de 

omgeving van 't Zand. In de sporthal is alles goed voor elkaar, maar ook bij de clubs is het goed geregeld. 

Handballers, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen voelen zich thuis en dat heeft aantrekkingskracht op 

andere handballers die lid worden. 

Het gaat dus goed met handbalvereniging Geel Zwart. Zelfs zo goed dat we uit ons jasje beginnen te groeien . 

Trainingsuren zitten stampvol gepland, het past nog nauwelijks. Daarnaast is het inplannen van de 

wedstrijden ook iedere keer weer een grote uitdaging. Daarom hopen we dat u kunt instemmen met het 

voorstel van sporthal Multitreffer om de regiofunctie van de hal te vergroten door het aanbouwen van een 

trainingsfaciliteit. Handbalvereniging Geel Zwart staat in ieder geval vierkant achter dit voorstel.  

Een ander punt is dat door het vernieuwde accommodatiebeleid van de gemeente Schagen de kosten voor het 

gebruik van onze buitenvelden enorm omhoog gaat. Zoals u misschien weet is handbal bij uitstek een zaalsport. 

Handballen op asfalt is niet ideaal. In deze fysieke sport wordt vaak gevallen en dat is op asfalt geen goede 

combinatie. Daarnaast zijn de weersomstandigheden tijdens het buitenseizoen (herfst en lente) regelmatig 

verre van ideaal. Verder is het ook nog eens zeer blessuregevoelig door de ongelukken die kunnen gebeuren. 

Aan handballen op het asfalt wordt de laatste tijd dan ook steeds minder waarde gehecht. Landelijk zijn we de 

enige regio die nog buiten handballen en lang niet alle verenigingen laten alle teams daarin meedoen. Zo zijn er 

al diverse teams van onze vereniging die niet meer buiten handballen. Dus aangezien de interesse voor het 

buitenhandbal afneemt vinden we ontzettend zonde dat we hier dan enorm voor de contributie moeten gaan 

verhogen. Het komt er ook op neer dat zaalhuur voor het gebruik van de nieuw te bouwen trainingsfaciliteit 

jaarlijks beduidend lager ligt, dan de kosten die we op termijn moeten betalen voor het gebruik van onze 

buitenvelden. Oftewel, meer binnen trainen is goedkoper dan buiten trainen/spelen. We denken er dan ook aan 

om helemaal met het buitenhandbal te stoppen. Want als we dan de contributie verhogen, doen we dat liever 

door extra trainingsuren beschikbaar te stellen aan onze teams in een extra trainingsfaciliteit. Dat komt het 

niveau van onze spelers en teams alleen maar ten goede. 

Handbalvereniging Geel Zwart heeft de ambitie om op een hoger niveau te willen spelen. Een goede opleiding 

begint daarvoor bij de jeugd. Hier zijn meer trainingsuren en dus ook meer ruimte voor nodig. Die ruimte is er 

nu al nauwelijks. Door de vele teams is het ieder jaar weer een uitdaging om iedereen van trainingsruimte te 

voorzien. Daarnaast zijn de vooruitzichten dat het NHV de buitenhandbal binnen 5 jaar wil stopzetten. Handbal 

is bovenal een zaalsport; snel, dynamisch, verassend en effectief. Iets dat op het veld veel minder mogelijk is 

door het asfalt en natuurlijk ook de weersomstandigheden. Steeds meer verenigingen stoppen daarom ook 



met buitenhandbal. De focus komt dus meer en meer te liggen op het zaalhandbal en de ontwikkeling daarvan. 

Ook Geel Zwart wil daarin mee, maar voor die ontwikkeling is ruimte nodig. Wij hopen dat u bereidt ons, en de 

andere sporters die gebruik maken van sporthal Multitreffer, daarin wilt faciliteren door het bekostigen van een 

trainingshal. 

Met vriendelijke groet, 

Namens handbalvereniging Geel Zwart 

Peter Apeldoorn 

Voorzitter 



4 . 2 . 3 .  V E R WA C H T I N G  T H E  S E R V E  ( V O LLE Y B A L)  

 

Volleybalvereniging The Serve 
Pim Boekel 

Vereniging adres: 

Bosweg 15 
1756 CH 't Zand 

't Zand. 2 november 2016, 

Beste Piet, 

Naar aanleiding van je verzoek om een opgave te doen van de te verwachtten uren over het komende 
seizoen volgt hierbij de opstelling: 

• Recreanten 32 weken x 1.5 uur = 48 uur 

• Senioren 32 weken x 1.5 uur = 48 uur 

• Competitie senioren 10x 2 uur= 20 uur 

• Competitie jeugd 8x 1.5 uur = 12 uur 

• Toumooien 1x 3 uur = 3 uur 

Verder gebruiken de mini's 32 weken x 2 uur = 64 uur de gymzaal. maar beter is het voor de mini's om in 
een grote zaal te oefenen. 

Vertrouwende je voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groet,  

Pim Boekel 

(31 



4.2 .3 . V ERW ACH TIN G S ZVV (S CHA GE R ZAA LV OE TBA L VER EN IGIN G)  

 

Sporthal Multitreffer 

Het zaalvoetbal in de regio Schagen waaronder ook sporthal Multitreffer onder valt groeit de 

afgelopen jaren waardoor er meer vraag naar sporthaluren is. 

De zaalvoetbalvereniging Sparta '67 is groeiende en binnen de beschikbare uren is het niet 

mogelijk om alle thuiswedstrijden van de zaalvoetbalvereniging Sparta '67 in de Multitreffer te 

laten spelen. 

Omdat ook de andere binnensporten zoals hand- en volleybal, tennis etc. stabiliseren en wellicht 

ook groeien is voor de zaalvoetbal en uiteraard ook de andere binnen sporten geen ruimte 

beschikbaar om extra in te huren. 

Het uitbreiden van de huidige sporthal de Multitreffer met een extra sporthal ondersteunt het 

SZVV bestuur dan ook van harte. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het SZVV bestuur  

Co Duineveld 

Competitieleider 

Ingeschreven bij de K.v.K. nr.: 40636196. 

Bankrelatie Rabobank Schagen rekeningnummer nummer: NL56 RABO 0370 91 20 12 



4. 2. 4.  INTENT IEVERK LARING  G EEL-ZW ART  VOET BAL 

Bij deze laten wij u weten dat S.V. Geelzwart zeker interesse heeft in het gebruik van de nieuw aan te bouwen 

sportzaal/trainingshal. 

De hoofdtrainer heeft aangegeven bij afgelastingen binnen te willen trainen.  

Hier is in de huidige bezetting van de Multitreffer geen ruimte voor. 

Ook de trainers en coaches van onze jeugd geven aan dat gedurende de wintermaanden het voor de spelertjes vaak te 

koud is om buiten te trainen. 

Aangezien de jongste jeugdteams al een periode in de winter een toernooi afwerken in de zaal is het binnen trainen 

zeker een optie . 

Ik hoop dat de begroting en bezetting rond te krijgen zijn voor deze extra accommodatie . 

Met vriendelijke groet 

Bas Veul voorzitter S.V. Geezwart '30 

oo  



4.2.5. INTENTIEVERKLARING GYMLUST 

Betreft; gymzaal  

Datum: 09-02-2017  

Geachte heer De Geus, 
  

Namens het bestuur van Gym en Jazz vereniging Gymlust, zouden wij langs deze weg 
gaarne ons mondeling gesprek van d.d. 2-2-2017 aan u bevestigen. 

Gymlust loopt als vereniging tegen een aantal zaken aan waardoor wij als verenging de wijze 

waarop wij de gymlessen aan onze jongste leden willen faciliteren ons inziens niet langer kunnen 

borgen. 

Allereerst kunnen wij tot onze spijt geen gebruik meer maken van de ringen omdat deze zijn 

afgekeurd tot onze grote spijt; 

Het gebruik van de rekstokken is niet mogelijk doordat het opstellen hiervan niet 

enkelvoudig door onze gymjuf kan worden gerealiseerd; (daar zijn ongeveer twee 

volwassen heren voor nodig); 

− De toestellen opslagruimte beschikt niet over een brug (gelijke liggers); 

− De toestellen opslagruimte is zo vol dat gymlust niet tot nauwelijks over kan gaan tot 

aanschaf van materialen om onze gymlessen conform onze zienswijze vorm te geven; 

De vloer van de zaal kent kieren waardoor wij de vloer niet echt als hygiënisch 

beschouwen; 

− Materialen zijn verouderd; 

− De akoestiek van de zaal is van dien aard dat tijdens het werken met kleine kinderen de 

geluidsnorm overschreden wordt. 

In onze omgeving wordt door kinderen en volwassenen ontzettend veel gesport. Bewegen en 

het ontwikkelen van motorieken is ontzettend belangrijk. Sporten begint in het dorp voor de 

allerkleinsten vanaf 3,5 jaar bij ons, bij kleutergym. Van daar uit zie je kinderen doorstromen 

naar Jazz, andere sporten, maar voorheen ook naar Turnen. 

Echter is het voor Gymlust niet echt voor de hand liggend om de wat grotere kinderen een 

uitdagende en gevarieerde turnles te geven zolang inzet van ringen, bruggen en rekstok niet 

mogelijk is. 

Wellicht dat u dit mee kunt nemen in uw communicatie naar de gemeente Schagen? Met 

vriendelijke groet, 

Het bestuur van Gymlust 



4 . 2 . 5 .  INTENTIE VERKL AR ING  M ULTIF IT  

 

MULTIFIT 

L.S. 't Zand : Augustus 2018 

Ook sportschool/ f itnesscentrum Multif it heeft problemen met een overvolle sportzaa l van de Multitreffer.  

Iedere dinsdag geven wij onder le iding van personal tra iner Hans van Stralen en een medewerker 

krachttra ining in de grote zaal van de Multitreffer a lwaar 26 personen aan deelnemen.  

De aanwezigheid van andere grote groepen (ba l) sporten in diezelfde zaa l maakt het  voor ons ondoenlijk,  

gevaarl ijk en dus onverantwoord hier mee verder te gaan en zijn wij genoodzaakt deze activiteiten te stoppen.  

Bestuur/beheer van stichting sporthal 't Zand zijn al langere ti jd bezig met uitbre iding van de zaal met een 

trainingshal ie ts dat ook wij zeer van belang achtten en noodzaak is.  

Voor het continueren van alle sporten in het o zo sportieve dorp t zand waar 86% van de bevolking aan sport doet zou dit 

een geweldige positieve stap zijn voor de toekomst . 

Vriendelijke groet ,  

Hans van Stra len sportschool Multifit 



4.3 VERHUIZING BEWEGINGSONDERWIJS 

Zoals al eerder gemeld is de huidige gymzaal waar de leerlingen van de basisscholen Zandhope en Sint Jozef 

hun lessen bewegingsonderwijs krijgen sterk verouderd. De beide scholen zijn erbij gebaat dat er voor de 

huidige situatie, die niet meer voldoet aan de richtlijnen van het KVLO, een oplossing wordt gevonden. Dit kan 

door het in de toekomst geven van de lessen bewegingsonderwijs in de nieuwe trainingsfaciliteit. De beide 

scholen hebben hiervoor samen een intentieverklaring opgesteld. 



4 . 3 . 1 .  INTENTIE VERKL AR ING  BA SIS  SCHOL EN  

't Zand, 14-6-2016 
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Wij, basisschool de Zandhope en St. Jozefbasisschool onderschrijven, als gezamenlijke basisscholen in 't Zand, de noodzaak 

voor een nieuwe sportaccommodatie. 

De huidige voorzieningen voor het bewegingsonderwijs voor onze leerlingen is slecht. De gymzaal voldoet niet aan de huidige 

normen. 

• De grootte van de zaal volstaat niet voor de grootte van de groepen van de scholen, de norm is 8M2 

per leerling.  

• De vloer: - Is van hout en aan groot onderhoud toe.  

De belijning van de hal is slecht zichtbaar. 

Er zitten kieren in de vloer. 

Onhygiënisch ( bij bloed komt het tussen de kieren en is het slecht te verwijderen) 

• Materia len z ijn oud, onbruikbaar en afgekeurd.  

 - Ringen zijn afgekeurd. 

• Het geluidniveau is ver boven de norm, de gebruikers ondervinden hier ernstige hinder van.  

• Kleedkamers zijn te klein, de akoestiek is vreselijk .  

• Luchtbehandeling is slecht.  

• Verlichting is onder de norm.  

Door de slechte voorziening laat de kwalite it van het bewegingsonderwijs sterk te wensen over. Het 

geven van uitdagend en voora l vei lig bewegingsonderwijs is hierdoor niet langer gewaarborgd.  

In een dorp dat sport en bewegen zo hoog in het vaandel heeft en deze levensstijl  op kinderen wil 

overbrengen, mag een moderne gymzaal die (minimaal!) voldoet aan de basisbehoeften niet ontbreken.  

Namens de St. Jozefbasisschool, Joke Rooijakkers  

Namens Basisschool Zandhope, Petra Bakker 



 

• Leeftijd 65 jaar en ouder 

• Leeftijd 45 t/m 65 jaar 

Leeftijd 25 t/m 45 jaar 

Leeftijd 15 t/m 25 jaar 

• Tot 15 jaar 

 

4 . 4  DEMOGRAF ISCH  RESULTAAT 

Om inzicht te krijgen in de leefti jdsspre iding van de bewoners in de naburige dorpen en aangrenzende 

gemeentes,  is hier onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen 5 leefti jdscatergorieën. Zie onderstaande 

tabel en cirkeldiagram. 

Tabel 4: Leeftijdsspreiding 

 

 

Schil" Alken Oude- Gemiddelde 

brug sluis 
 

Catergorie     % ?/. 

18 

0/0  

25 

(Y0 

15 

% 

20,5 Leeftijd 65 jaar en  

ouder 

20 27 18 

Leeftijd 45 t/m 65 jaar 27 33 30 33 26 35 31 

Leeftijd 25 t/m 45 jaar 22 17 22 20 23 22 21 

Leeftijd 15 t/m 25 jaar 12 10 12 13 10 13 12 

Tot 15 jaar 18 12 18 16 17 15 16 
 

Tabel 5: Leeftijdsspreiding (2) 

Leeftijds percentage bevolking 

 
Hieruit valt op te maken dat er qua jongeren in de omgeving (<25 jaar) een bezettingsgraad van 28% is. Ook is 

eruit op te maken dat de seniorensport in de toekomst een 'boost' kan krijgen. Het grootste percentage van de 

bevolking (31%) bevindt zich in de leefti jdscategorie van 45 tot en met 65 jaar.  

LA) 



5.  SWOT-ANALYSE 

Om duidelijk te maken waarom de uitbreiding van Sporthal De Multitreffer noodzakelijk is, hebben wij een 

SWOT-analyse opgesteld. Zo willen wij duidelijk maken wat de Sterke punten, Kansen, Zwakke punten en 

Bedreigingen van het uitbreidingsplan zijn om zo de noodzaak van deze uitbreiding nog beter aan te kunnen 

tonen. 

SWOT-analyse 

Sterke punten 

− Voldoende parkeerruimte, goede infrastructuur (bereikbaarheid) 

− Goed onderhouden en hygiënische accommodatie 

− Gebouw voldoet grotendeels aan de eisen van deze tijd, ook in duurzaamheid 

− Toegankelijk voor alle leeftijden, eveneens voor mensen met een beperking* 

Veilig vanwege continu beheer en (camera)toezicht 

Het vervullen van een regiofunctie (gebruikers uit 't Zand en diverse omliggende dorpen)* 

− Groot zelfsturend vermogen (zelfredzaamheid)* 

Klantvriendelijkheid 

Conflictbemiddeling verenigingen/bonden 

Betrokken beheer wat zich uit in continueren van gebruik* 

Aanwezigheid van (JOGG) sportcafé, voor alle leeftijden geschikt waardoor een sociaal evenwicht is 

ontstaan 

Kansen 

Duurzaamheid uitbreiden 

Bewegingsonderwijs optimaliseren naar de huidige norm* 

− Voldoen aan de vraag van sportverenigingen uit de regio (meer trainingsuren en wedstrijden)* 

Ouderensport meer stimuleren* 

− Groei inwonersaantal 't Zand, o.a. bouw 50 huizen en plannen voor 280 huizen 

Grotere evenementen kunnen aanbieden 

Bedreigingen 

− Risico bestaat dat verenigingen/gebruikers weglopen* 

− Korten van subsidies aan verenigingen en sportstichtingen* 

− Onevenwichtige huurtarieven binnen accommodaties gemeente Schagen* 

Zwaktes 

Geen uitbreidingsmogelijkheden binnen de huidige accommodatie* 

Gymzaal voldoet niet meer aan de huidige normen voor het bewegingsonderwijs* 

Niet kunnen voldoen aan de vraag naar zaalruimte* 

Eventueel uitval van direct beheer 

Onvoldoende kleedruimte 

*: belangrijkste kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten 



Confrontatiematrix  

De verkregen resultaten uit voorgaande SWOT-analyse worden gecombineerd met elkaar en in onderstaande matrix 

beoordeeld. 
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• 

• 

• 

A. KANSEN BENUTTEN DOOR: 

Trainingsmogelijkheden vergroten; 

Verplaatsen van huidig bewegingsonderwijs 

naar beoogde trainingsfaciliteit; Inspelen 

op de huidige ontwikkelingen. 

• 

• 

B. BEDREIGINGEN AFWENDEN DOOR: 

Voldoen aan de vraag van de verenigingen / 

gebruikers; 

Gelijktrekken van huurtarieven binnen sport 

accommodaties gemeente Schagen. 
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  C. KANSEN BELEMMERD DOOR:   D. AFWENDEN VAN BEDREIGINGEN 

• Het niet kunnen verwezenlijken van de   WORDEN BELEMMERD DOOR: 

  uitbreiding; • Niet kunnen uitbreiden binnen de 

• Het (nog) meer korten van 

verenigingssubsidies. 
  accommodatie; 



 

 

 

 

Aantekeningen Elly 

- het gaat om een capaciteitsprobleem van 8,75 uur per week; 

- Het bestuur houdt rekening met inkomsten uit het bewegingsonderwijs van 22.000,--  
Als wij al overgaan tot het verhuizen van de gymzaal naar de nieuwe trainingshal, dan hanteert de gemeente duo.nl 
Hierbij heeft de St. Jozefschool en De Zandhoop recht op 12 uur bewegingsonderwijs per maand. De vergoeding d ie 
hier conform duo tegenoverstaat is € 12.174,70. Dat is dus 10.000,-- lager dan waar het bestuur rekening mee houdt. 
Daarnaast maken de scholen nu gebruik van de huidige gymzaal, eigendom van de gemeente, waar geen vergoeding 
voor wordt betaald. 

- Het Bussinesplan is exact hetzelfde als de vorige. Alleen is de kostenraming aangepast en er is een document met gebruikers 
toegevoegd. 

De bijgevoegde offerte geeft aan dat het een investering is van €  excl. B.T.W. 
€  21% BTW 
€ totaal incl. B.T.W. 

Dit is exclusief de inrichting van de hal zoals deze ingericht zou moeten worden voor het bewegingsonderwijs. 

Het geschikt maken van een gymzaal c.q. hal moet voldoen aan een aantal verplichtingen in het kader van gymtoestellen etc. 
Zie nergens terug dat daar rekening mee is gehouden. 

http://duo.nl/


6.1 URENOVERZICHT  
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1 12,00 

7,00 2 

1 7,00 

Versie 1.0 

Datum mrt-18 

  Aantal Gebruik   
Vereniging leden taalruimte Aantal teams Trainen Gym 

Zaalvoetbal           
Sparta '67 149 hele 17 

    Callantsoog 45 hele 5 

    By The Way Reclame 30 hele 4 

    Zw Multitreffer 13 hele 1 

    Totaal zaalvoetbal winter 

          Totaal zaalvoetbal zomer 

          
Zaalvoetbal SZVV 

Overige wedstrijden SZW winter 

Overige wedstrijden SZW zomer 

  
hele  

hele 

      

Handbal Geel-Zwart 190   19     
A t/m F jeugd 

          Dames*DMW 
          Dames Selectie 
          Herenteam 

          Extra uren i.v.m. nieuwe trainingshal 

          Totaal dinsdag 

          Totaal donderdag 

          Totaal maandag 

          Totaal zondag 

          
Geel-Zwart voetbal intentie           
I.v.m. slecht weer gaat de jeugd 

naar binnen 60     50,00   

Vollybal The larve 61         
The Serve Recreanten 

Maandelijke wedstrijden recreaten   halve  

hele 

4 1,50 

  
Competitie heren en dames 

Competitie wedstrijden heren en dames   
halve  

halve 

2 1,50 

  
Jeugd 

  
halve 2 0,50 

  
Gym Uren Basisschool           
Zandhope 

          Totaal opgave school 

  
hele 

    
7,00 

Sint Jozef           
Totaal opgave school 

  
hele 

    
15,00 

Aantal leden dl* gebruik maken van: 548         

 

2019  

Totaal  

uren 

2020  

Totaal  

uren 

2021  

Totaal  

uren 

2022  

Totaal  

uren 

2023 I 
Totaal 
uren 

2024  

Totaal  

uren 

            
            
            
            
            192 192 192 192 192 192 

120 120 120 120 120 120 

            
            168 168 168 168 168 168 

70 70 70 70 70 70 

            
            
            
            
            
            182 182 182 182 182 182 

156 156 156 156 156 156 

182 182 182 182 182 182 

78 78 78 78 78 78 

156 156 156 156 156 156 

            
            

50 50 50 50 50 50 

            
            53 53 53 53 53 53 

12 12 12 12 12 12 

79 79 79 79 79 79 

24 24 24 24 24 24 

64 64 64 64 64 64 

            
            
            280 280 280 280 280 280 

            
            600 600 600 600 600 600 

            
          2466 2466 2466 2466 24661 2466 

 

Uren oer Aantal 

Wedstrijden week/keer weken 

4 

Totaal aantal uren per jaar 

liiaonderheden 

Prognose 
slecht weer 

Basis bestaande hal: 

(overdag) Basisscholen Gym nieuwe hal: 

('savonds) Tekort ruimte opvang in nieuwe hal: 

960 960 960 960 960 960 
880 880 880 880 880 880 

626 626 626 626 626 626 
 



Urenoverzicht per jaar 2019 t/m 2024 Multitreffer incl. uitbreiding 



6 . 2  OFF ERTE P .N .  DEKKER  

Aannemersbedrijf Fa. P.N. Dekker & Zns 
Belkmerweg 136, De Stolpen  

1751 GH Schagerbrug 

Tel: 0224-571303  

info@pndekker.nl  

www.pndekker.nl  

IBAN: NL86RAB00374456046 

BTW nr: 007536719601 

Kvk nr: 37021538 

 

 

Aan: Stichting sporthal Multitreffer 

T.a.v. dhr P. de geus 

Willem t Hartplein 7 

1756 TZ 't Zand 

Schagerbrug, 20 september 2018 

Betreft: offerte 2018-077  

Geachte heer de Geus, 

Onder dankzegging van uw aanvraag ontvangt u hierbij onze vrijblijvende prijsopgave voor het uitbreiden van Sporthal de 

Multitreffer te 't Zand. 

Onderstaande opgave is in beginsel bedoeld a ls raming van de te verwachten kosten. Er z ijn nog geen 

schetsontwerp of bouwkundige tekeningen, constructiegegevens of programma van eisen beschikbaar. 

Voor de prijsbepaling is gebruik gemaakt van bestaande besc hikbaar geste lde gegevens en is gewerkt met 

aanname's. 

Indien gegevens volledig bij ons binnen zijn wordt de definitieve prijsopgave voor u gemaakt.  

In onze prijs zijn meegerekend;  

Afmetingen; 

Lengte 20 meter.  

Breedte 36.80 meter.  

Goothoogte 7800mm. 

Dakschuinte 5 graden.  

De kleedruimtes en opslagruimte zijn totaal ca 7.00*20.00meter. Indeling nader te bepalen. Deze zijn  

voorzien van verdiepingsvloer welke niet nader zijn ingedeeld.  

Voorbereidingskosten; 

Maken van bestek en constructietekeningen en berekeningen.  

Werktekeningen. 

Overleg opdrachtgever. 

Projectbegeleiding.  

Bodemonderzoek. 

Bouwplaatskosten;  

Plaatsen bouwhekken. 

Schaft en sanitairge legenheid.  

Rijplaten. 

Afval en opslag containers.  

Veiligheidsvoorzieningen. 

Opmerking 15 april 2021, NdO: 
Prijzen zijn uit deze offerte 

verwijderd, omdat def prijsstelling 
en aanbesteding nog moeten 

plaatsvinden 

co 

mailto:info@pndekker.nl
http://www.pndekker.nl/


Sloopwerk; 

Sloopwerk i.v.m. doorgang oud en nieuw. 

Verwijderen bestaande gevelbekleding. 

Uitzetten; 

Uitzetten van bouwwerk en plaatsen bouwraam. 

Grondwerk; 

Afgraven van bouwput exclusief afvoeren van grond. 

Aanvullen fundering. 

Buitenriolering; 

Aanleg van hemelwaterriolering naar sloot. 

Heiwerk; 

Heien van betonpalen 57 st 22*22 Ig 10.00. 

Fundering; 

Maken van gewapendbetonnen fundering 350*400mm. Ttotaal 256m1. 

Metselwerk; 

Het metselen van ca 220m2 metselwerk. Hoogte tot max. 3000mm. 

De buitengevel als spouwmuur uitgevoerd. De binnenmuren halfsteens uitgevoerd. 

Inclusief isolatie rc 4.5 benodigd ankerwerk en voegwerk 

Systeemvloer; 

Begane grondvloer kanaalplaatvloer rc 4.0 totaal 720m2, overspanning max 5.000mm. 

Verdiepingsvloer kanaalplaatvloer, overspanning max 7.000mm. 

Ruwbouwtimmerwerk; 

Kleine post opgenomen. 

Staalconstructiewerk; 

Staalconstructie geheel vrijstaande geplaatst i.v.m. compartimentering. 

Gespoten in n.t.b. kleur. 

Kozijnen, ramen en deuren 

Aluminium gevelkozijnen ca 12m2. 

Houten terrasdeurkozijn met dichte dubbele deur. 

12 stuks hardhouten binnendeurkozijnen met binnendeur. 

Gevelbekleding; 

Sandwichelementen rc 4.5 totaal 395m2. 

Binnenwand tegen bestaande, 20m2, 60 minuten brandwerend uitgevoerd. 

Dakbedekking; 

Sandwichelementen rc 6.0 over de gordingen. 

Stukadoorswerk; 

Het stukadoren van sanitaire ruimtes. 

Tegelwerk; 

Betegelen van sanitaire ruimtes. Wand en vloertegels. 

Dekvloeren; 

Aanbrengen van zandcement dekvloer dikte 50/70mm over de systeemvloeren begane grond en le  

verdieping. 



Plafonds; 

Systeemplafond aangebracht in de kleed- en sanitaire ruimtes. 

Aftimmerwerk; 

Aftimmeren van vloerplinten en benodigde kopatten en vensterbanken. 

Aanbrengen van schuine randplank op 2500+ peil. 

Schilderwerk; 

Het afschilderen van alle houten kozijnen en aftimmeringen. 

Vloerafwerkingen; 

Het aanbrengen van sportvloer in de sportzaal. Stelpost € /m2. 

In de kleedruimtes vloerafwerking n.t.b. € /m2. 

Dakgoten en hemelwaterafvoeren; 

Aanbrengen van aluminium dakgoot en pvc hemelwateravoeren. 

Binnenriolering; 

Aanbrengen van binnenriolering t.b.v. sanitaire ruimtes tot 1 meter buiten het pand. 

Sanitair; 

Stelpost voor het leveren en aanbrengen van sanitair €  

Brandbestrijdingsinstallatie; 

Aanleg van 2 stuks brandhaspels. 

Verwarmingsinstallatie; 

Aanleg van verwarming stelpost €. 

Ventilatie en luchtbehandeling; 

Aanleg van ventilatiesysteem stelpost €. 

Elektrische installatie; 

Aanleg van elektrische installatie stelpost €. 

Wijzigen kleedkamer 4 

Optie 1, 

Verbouw kleedkamer 4 zonder uitbreiding aan de buitenzijde. 

Verplaatsen van scheidingswand, aanpassen van plafond en vloer. Mogelijke inbreuk in magazijn 

Optie 2, 

Practischer is het om de gang te verlengen d.m.v. een kleine uitbreiding aan de buitenzijde van de 

sporthal. 

Stelpost €  

Post onvoorzien; 

€ 

Niet in onze prijs zijn meegerekend c.q. door u dient te worden voorzien (voor zover van toepassing);  

- Asbestinventarisatie, asbestsloopwerk en asbestvrijgave. 

- Werkzaamheden welke niet nader zijn omschreven. 

De richtprijs volgens bovengenoemde omschrijving bedraagt €  

Zegge:. 

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW. 

Geldigheidsduur: Bovengenoemde prijzen zijn geldig tot 1 maand na offertedatum. Mocht er 

 w 
0 



tussentijds een prijsverhoging zijn, dan behouden wij ons het recht voor om 

bovenstaande opnieuw met u te bespreken. 

Uitvoeringstermijn: Nader te bepalen. 

De werkzaamheden worden in de planning opgenomen nadat de 

opdrachtbevestiging ondertekend door ons is ontvangen. 

Verzekering: Onze werken zijn tijdens de bouw gedekt door onze CAR verzekering. Onze  

onderaannemers zijn hierbij meeverzekerd. Na de oplevering vervalt onze dekking en  

is het bouwwerk voor uw risico. 

Betalingsconditie: In termijnen; 

Netto binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Voorwaarden: Op al onze offertes is de AVA 2013 van toepassing. 

Wij vertrouwen erop, u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en wachten uw reactie met 

belangstelling af. Indien u akkoord gaat met onze offerte ontvangen wij graag de prijsopgave ondertekend voor 

akkoord retour. 

Hoogachtend, 

Fa. P.N. Dekker & Zoons 

A.A. Dekker 
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Ligging zaal 

De gymzaal/sportzaal dient zo dicht mogelijk bij de school (en in de wijk) gebouwd te worden. Dit 

voorkomt verlies aan onderwijstijd, maakt regelmatig contact tussen docent en collega's van school 

mogelijk en is veiliger. In geval van ongevallen kan een collega (BHV, bedrijfshulpverlening) snel ter 

plekke zijn. Ook voor de naschoolse sportactiviteiten (verlengde schooldag,  brede school) is situering 

bij de school belangrijk.  

De zaal dient goed en (sociaal) veilig bereikbaar te zijn, toegankelijk en bruikbaar, ook voor minder valide 

gebruikers. Ze dient bereikbaar te zijn voor ambulances. 

NB: De MHO (Modelverordening Huisvesting Onderwijs) geeft voor het gebruik een maximale straal 

van 1000 meter voor het primair onderwijs en 2000 meter voor het voortgezet onderwijs aan. De 

KVLO is van mening dat deze afstanden te ruim zijn, weinig zeggen over de werkeli jke loopafstand en 

onvoldoende gedifferentieerd zijn naar type leerling. De KVLO adviseert gemeenten de volgende 

maximale afstandscriteria voor verwijzing te hanteren, uitgedrukt in afstand over de weg vanaf 

school: 

− (S)BO: 750 meter 

− (V)SO: gymzalen dienen inpandig bereikbaar te zijn, maximaal 300 meter  

− Praktijkonderwijs en LWOO: 1000 meter  

- VO: 2000 meter 

1. Zaalruimte(n) 

a. Afmeting gymzaal/sportzaal  

De netto vloeroppervlakte van een zaalruimte voor bewegingsonderwijs is minimaal 308 m 2, in een 

verhouding LxBxH van 22x14x5.5 meter. Voor het voortgezet onderwijs wordt aan bevolen om naast 

deze minimale standaardzalen ook grotere (26x14x7) en dubbele sportzalen van 22x28x5.5à7 meter 

te realiseren. Dit vergroot de mogelijkheden voor medegebruik. 

Korte toelichting: de minimale standaardmaat van 252 m 2, 12x21x5 meter (MHO, modelverordening 

onderwijs huisvesting) is te klein voor de huidige invulling van bewegingsonderwijs, zowel in het PO 

als het VO. Het gelijktijdig zelfstandig en gedifferentieerd werken in groepen aan verschillende 

bewegingsactiviteiten, het (sport)spelen op aangepaste veldjes vraagt om bredere en grotere zalen. 

Voor een uitvoerige toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar de te downloaden brochure: 

zaalafmeting bewegingsonderwijs, nieuwe minimale standaardmaat, bouwopties,  www.kvlo.nl. 

NB: 

Scholen maken ook gebruik van sporthallen (24x44x7) met drie zaaldelen d.m.v. scheidingswanden. Deze 

voldoen per zaaldeel (14x24x7) wat betreft maatvoering ruimschoots aan deze minimale standaardmaat. Dat 

wil echter niet zeggen dat elk zaaldeel als volwaardige onderwijszaal dienst kan doen. Met name het 

middelste zaaldeel kent beperkingen door het ontbreken van stevige werkwanden. Alle verplichte 

bewegingsonderwijsactiviteiten kunnen in het middelste zaaldeel alleen plaatsvinden indien dat zaaldeel wordt 

voorzien van multifunctioneel inventaris. Zonder deze extra voorzieningen kan de zaal niet als volwaardige 

werkvloer voor bewegingsonderwijs worden aangemerkt en ook niet als zodanig worden ingeroosterd. 

Daarnaast is het noodzakelijke geluidsmilieu om goed te kunnen communiceren en instructie te kunnen geven 

amper te realiseren bij gelijktijdig gebruik van de drie zaaldelen (denk aan gangbar e activiteiten met een hoog 

geluidsniveau als bewegen op muziek en basketbal, naast rustiger activiteiten zoals balanceren, 

zelfverdediging). Geluidsreductie in zaaldelen met scheidingswanden maken het noodzakelijk specifieke 

aanpassingen te realiseren. 

Voor info over inventarismogelijkheden van het middelste zaaldelen & geluidsreductie: huisvesting@KVLO.nl. 

http://www.kvlo.nl/
mailto:huisvesting@KVLO.nl


1.1. Wanden 

NB: 

De inrichting met vaste wand/plafond/grondtoestellen moet reeds bij het bestek bekend zijni. v.m.  de te 

treffen bouwkundige voorzieningen. Er dient voldoende wandruimte te zijn voor de inrichting met vaste 

toestellen (wandrekken, klimwand, bediening ringen, touwen, rekstok, basket balborden, schuifprofielen 

volleybalnet). Er dient tevens voldoende vrije wandruimte (hard en balvast) zonder obstakels/toestellen te zijn 

i.v.m. kaatsactiviteiten. 

Afwerking: 

Vlakke rechte wanden, geen kolommen in oefenruimte. 

Wanden tot 2 meter boven de vloer obstakelvrij afwerken. Bedieningsmechanismen en 

brandslanghaspels etc. wegwerken in koven in muur en/of afschermen. Sporttoestellen vlak 

in de wand opnemen. Voor onderwijsgebruik is het niet noodzakelijk om grote attributen als 

wandrekken boven 2 meter te kunnen opbergen. Vlak ophangen tegen muur volstaat. 

Uitwendige hoeken en eventueel vri jstaande kolommen in toestelberging tot 2 meter boven 

vloer afronden. 

Materiaal wanden dient bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen en niet te 

brokkelen of korrelen(balvast). Lichamelijk contact mag zo min mogelijk letsel (schaven, 

branden) tot gevolg hebben (geen bezande steensoorten, kunststofwanden).  

Materiaal wanden dient een geluidsabsorptiecapaciteit te hebben van minimaal 0,25. 

De constructie van de wanden moet stevig zijn voor het kunnen bevestigen van attributen en (indien 

van toepassing) voor verrijdbare werkbalken. 

Glasvlakken dienen balvast te zijn en bestand te zijn tegen mechanische beschadiginge n. 

Glasvlakken dienen geen hinderli jke reflecties te geven. Hinderlijk daglicht/zonlicht moet 

geweerd kunnen worden door middel van reflecterende beglazing en elektrisch bedienbare 

zonwering aan de buitenkant. 

Geen vensterbanken toepassen (stofnesten).  

De draairichting van de toegangsdeuren en ramen dient nooit zaal inwaarts te zijn.  

De reflectiefactor van de wanden ligt tussen de 0,45 en 0.60. 

1.2. Plafond 

Het plafond dient te beschikken over minimaal 3 werkbalken voor het bevestigen van ringen, 

touwen en rekstokinstallaties. De afstand van werkbalk tot muur dient minimaal gelijk te zijn 

aan de uitzwaailengte (afstand vloer tot ophangpunt touwen/ringen). NB:  De Europese norm 

(NENEN) is 10 meter. Dit zou betekenen dat er alleen in het midden van de zaal een 

werkblak zou kunnen zijn. In Nederland wordt deze norm niet gevolgd.  

De gangbare (turnen), wenselijke en gemiddeld goed uitvoerbare zwaaihoogte is 5.5 meter.  

NB. 

Een zwaai op 7 meter is voor beginners moeilijker oproepbaar, dus moeilijker leerbaar dan een zwaai 

op 5.5 meter. Zwaaibeleving en zwaai-inzet zijn bovendien anders. De slingertijd van de zwaai is 

langer. Vanuit methodisch didactisch oogpunt is een slingerlengte van 7 meter derhalve niet wenselijk. 

Alhoewel uit onderzoek (TU Eindhoven) blijkt dat een hogere ophanging het zwaaien op zich niet 

onveiliger maakt is het afwisselend zwaaien op verschillende hoogtes niet ongevaarlijk. In sporthallen 

zijn - in elk geval voor het primair onderwijs - aanpassingen noodzakelijk (verrijdbare werkbalk, 

triangels, etc) om tot een standaard zwaaihoogte van 5.5 meter te komen. 

Het plafond dient tot 5.5 obstakelvrij te zijn.  

Het plafond dient bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen en dient balvast te zijn.  



Het plafond kan in belangrijke mate bijdragen aan de akoestische kwaliteit en dient een  

hoge geluidsabsorptie te hebben.  

Verlichtingsarmaturen moeten vlak weggewerkt worden en b eschermd tegen mechanische 

beschadiging. 

De reflectiefactor van het plafond ligt tussen de 0,60 en 0,80. 

1.3. Vloer 

De vloer moet veerkrachtig, naadloos en stroef zijn. Minimaal klasse 3, norm NOC*NSF -US1-  
15. 

Op polyurethaanvloer van 2 mm minimaal 9 mm PU gebonden rubbergranulaat toepassen.  

De vloer moet schokabsorberend zijn. Drukvaste ondervloer: ISA-M 14. Ondervloer 

afstemmen op vochtigheidsgraad en eisen leverancier sportvloer.  

Er mag geen hinderlijke vloerreflectie zi jn. Kleurreflectiefactor: tussen 0,25 en 0,40.  

De onderwijsbeli jningskleur is bij voorkeur:  

belijning moet minimaal zijn en in overleg te zijn afgestemd op de (school)gebruikers.  

NB: 

Te veel belijning werkt storend. In sporthallen met onderwijsgebruik (in breedterichting van zaaldelen) niet 

meer belijning in hele hal aanbrengen dan noodzakelijk.  

De sportvloer dient een garantietermijn bij oplevering te hebben van 5 jaar. Daarna minimaal een vijfjaarlijkse 

keuring. 

1.4. Verwarming 

De zaalruimte moet verwarmd kunnen worden tot 22 °C bij een buitentemperatuur van - 5 

°C. De gewenste temperatuur voor onderwijsgebruik ligt - afhankelijk van het schooltype -

tussen 18 en 22 °C. De temperatuur mag zomers maximaal 25 °C bedragen. Hogere 

temperaturen kunnen maximaal 5 % van de verblijftijd worden overschreden. 

Luchtsnelheden ten gevolge van verwarmingsinstallaties dienen tot een hoogte van 3 meter 

boven de sportvloer niet hoger te zijn dan 0,5 m/s.  

Het geluidsniveau dient, tezamen met andere niet met de sport verwante bronnen, minder dan 40 

dB(A) te zijn. 

De verwarmingsinstallatie dient bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen.  

1.5. Ventilatie 

Per leerling dient minimaal 40 kubieke meter verse lucht per uur te kunnen worden 

geventileerd. 

De ruimte-inhoud van de gymzaal dient minimaal in één uur te kunnen worden geventileerd. De toevoer 

van verse lucht dient rechtstreeks van buiten te komen. 

Natuurl ijke ventilatie dient ten minste 2,00 meter boven vloerniveau gerealiseerd te 

worden. 

Tussen 10% en 25% van de vereiste ventilatie dient door de docent te regelen te zijn. 

Luchtsnelheden ten gevolge van ventilatie dienen tot een hoogte van minimaal 3 meter boven de 

sportvloer niet hoger te zijn dan 0,5 m/s. 

Het geluidsniveau dient, tezamen met andere niet met de sport verwante bronnen, minder dan 40 

dB(A) te zijn. 



1.6. Verlichting 

Vlak wegwerken, obstakelvrij en balvast. 

Sterkte: voor bewegingsonderwijs wordt NEN-EN 12193 , NN 351005 'Verlichting', ofwel klasse 3 

gehanteerd. Deze norm geeft de gebruikswaarde aan. De nieuwwaarde ligt ongeveer 

1,25 hoger. 

De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte is 300 lux 

De gelijkmatigheid is P(0,5 

De kleurweergave is i,f20 Ra 

Positionering: niet boven middellijn. Lichtstroken in lengterichting plafond zijn zeer hinderlijk bij 

volleybal en badminton. Bij voorkeur meerdere TL armaturen onder hoek aan zijkant 

plafond. 

NB: 

Indien gymzaal gebruikt wordt voor examens of id. wordt 350 Lux op vloerniveau aanbevolen. 

1.7. Daglicht 

Daglichttoetreding in gymzalen en sporthallen met onderwijsgebruik is noodzakelijk !  

Het daglichtoppervlak moet zo samengesteld en gesitueerd zijn dat docenten en leerlingen 

zicht op het weer kunnen hebben. 

Hinderlijk daglicht en rechtstreeks invallend zonlicht moeten geweerd kunnen worden (aan 

de buitenzijde, van binnen uit te bedienen). 

Het daglichtoppervlak van de gymzaal is minimaal 5% van het vloeroppervlak. Bij 308 m 2 is 

dit minimaal 15,40 m2. 

1.8. Akoestiek 

De akoestische kwaliteit van een gymzaal/sportzaal/sporthal waar bewegingsonderwijs plaats vindt, 

dient hoog te zijn, te meer daar vele sportactiviteiten zelf al met lawaai gepaard gaan en de 

leerlingen lawaai produceren. Uit een inventarisend KVLO-onderzoek blijkt dat veel docenten die 

werkzaam zijn in zalen met een slechte akoestiek last hebben van gehoorstoornissen (met zelfs 

doofheid tot gevolg), stemproblemen, concentratieprobleem en vermoeidheid. Het is een bekend 

gegeven dat geluid geluid voedt. E.e.a. leidt tot een verhoogd ziekteverzuim en soms tot 

arbeidsongeschiktheid (zie: 

www.kvlo.nl\huisvesting\akoestiek)  

Een juiste keuze van vloer, wand en plafondafwerking kan de nagalmtijd beperken. 

De gemiddelde absorptiecoëfficiënt (á) van de sportruimte dient ten minste 0,25 te zijn. De 

nagalmtijd is afhankelijk van volume en absorberend vermogen van een ruimte. De gemiddelde 

nagalmtijd in een frequentiegebied van 125-4000Hz is maximaal 1,0 s. voor een gymzaal/ 

sportzaal van 14x22x5.5m. 

http://www.kvlo.nl/huisvesting/akoestiek)


De nagalmtijd per frequentieband (Tmax/fb)wordt gerekend door Tgem te delen door 

Tmax/fb en dient: n10,7 te zijn. 

Het achtergrondgeluidsniveau is maximaal 40 dB(A). Dit geldt zowel voor externe 

geluiden als verkeer van buiten als voor interne geluidsbronnen als ventilatie - en 

verwarmingssystemen. 

De isolatie-index voor contactgeluid tussen een ruimte voor bewegingsonderwijs en andere 

verblijfs/lesruimtes voor leerlingen is ten minste 10 dB(A), bij voorkeur 15 dB(a). 

Tabel voor alle categorieën sportzalen/hallen: á= 0,25 

soort ruimte maatvoering [m] tijd [s] 

A.1 Gymnastieklokaal tot 14 x 22 m x 5.5 5. 1,0 

A.2 Sportzaal 13 x 22 m x 7 5 1,1 

A.3 1/3 sporthal / sportzaal 14 x 24 m x 7 5 1,2 

B.1 Sportzaal 16 x 28 m x7 5 1,3 

B.2 Sportzaal 22 x 28 m 5 1,4 

B.3. 2/3 sporthal 32 x 28 m 5 1,5 

C.1 Sporthal 24 x 44 m 5 1,6 

C.2 Sporthal 28 x 48 m x 9 5 1,7 

C.3 Sporthal 28 x 48 m x 9 5 1,9 

D.1 Sporthal 28 x 88 m x 7 5 2,0 

D.2 Sporthal 35 x 80 m x 10 5. 2,3 
 

1.9. Nooduitgang gymzaal 

Situering: 

Situering: 

Vormgeving: 

Aanduiding: 

Openen:  

de nooduitgang dient niet in de toestelberging gesitueerd te worden. Het is een slecht 

toegankelijke en donkere vluchtroute. De kans op blokkade met toestellen is groot. 

Het kost onnodig veel ruimte in de berging om de doorgang naar de nooduitgang vrij 

te houden. Het advies is de nooduitgang te combineren met de transportdeuren die 

eveneens niet in de berging gesitueerd moeten worden. 

tegenover de uitgang via de kleedruimten aan de lange wandzijde van de toestelberging, 

waardoor bovendien twee vluchtroutes ontstaan. 

dubbele deur als deze tevens dienst doet voor toelevering toestellen, anders volstaat een 

enkele paniekdeur. 

elke doorgang naar de nooduitgang aanduiden met pictogrammen. 

Nooduitgang moet tijdens lessen makkelijk te openen zijn. 

2. Inventaris 

De inventaris dient afgestemd te zijn op de schoolsoort en op de desbetreffende kerndoelen of 

eindtermen en het vakwerkplan van de school. De KVLO heeft via projectgroepen nieuwe 

advieslijsten opgesteld voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs: 

Zie www.kvlo.nl\huisvesting  

http://www.kvlo.nl/huisvesting


Basisinventarislijst Gymzaal Basisonderwijs en Speellokaal (2011) en Inventarislijsten Voortgezet Onderwijs 

(2006). Deze lijsten worden jaarlijks geïndexeerd. 

NB: 

Er dient tenminste jaarlijks een veiligheidscontrole van de inventaris plaats te vinden door een erkende firma.  

Bij intensief gebruik is een halfjaarlijkse controle noodzakelijk. 

3. Toestelberging 

3.1 Afmetingen toestelberging 

De oppervlakte: minimaal 45 m2 (4.5x10). 

Hoogte: 2.80 à 3.00 m. De doorrijhoogte en vrije hoogte is minimaal 2.50 m i.v.m. lengte van 

palen en de transportwagens voor landingsmatten. 

Diepte: minimaal 4.5 meter i.v.m. de lengte van opbergkarren en het kunnen bereiken van het 

opgehangen materiaal aan de achtermuur en maximaal 5.5 m i.v.m. in/uitrijden 

toestellen. 

Breedte: 10 meter (minimaal 8) i.v.m. de toegankelijkheid en het naast elkaar kunnen plaatsen 

van toestellen. 

Toeslag: Bij het begruik van meedere zaaldelen is per zaaldeel een toeslag genormeerd 

van 35 m2  

Toelichting: 

De norm uit het bouwbesluit van 24 m2 en 2.1 m hoogte voldoet niet meer. De huidige onderwijsmaterialen 

vragen meer ruimte. Doorgaans dient er tevens ruimte te zijn voor materialen van het medegebruik (m.n. bij 

turnverenigingen). De hanteerbaarheid en bereikbaarheid van het materiaal vraagt meer ruimte ter voorkoming 

van fysieke overbelasting van docent en leerlingen. 

3.2 Ruimtelijke relatie: 

grenzend aan zaal(delen). In gymzalen aan de lange wand, iets decentraal i.v.m. de middenkolom 

en het overhouden van een langere werkwand. In sporthallen met scheidingswanden en meerdere 

zaaldelen dient vanuit elk zaaldeel de toestelberging bereikbaar te zijn. Zalen die in tweeën deelbaar 

zijn dienen een (gezamenlijke) toestelberging te hebben van minimaal 90 rn 2. Bij drie zaaldelen 

dient elk zaaldeel bij onderwijsgebruik een eigen toestelberging te hebben.  

3.3 Voorzieningen toestelberging: 

Transportdeur: niet in berging, dubbele deur, 2 meter breed, 2.5 meter hoog. Combineren in functie 

als nooduitgang. 

Kasten: vaste af te sluiten kasten aan zijmuur toestelberging in bouwbestek opnemen voor het 

opbergen van klein materiaal. 

Afscherming: met net of transparant vinyl of segmentdeuren (duurder); in geen geval 

ondoorzichtig doek gebruiken i.v.m. gevaar van doorlopen in berging. Als 

toestelberging aan kopse kant ligt volstaat een net niet, maar zijn obstakelvrije 

deuren noodzakelijk. 



3.4 Installaties toestelberging: 

Verlichting berging: min 150 lux op vloerniveau. Licht spreiden over berging. Minimaal twee 

lichtpunten, ingebouwd, ter voorkoming van schade. Indien inbouw niet mogelijk 

is dan verlichting hoog aan beide zijwanden aanbrengen.  

Verwarming: minimaal 15 °C bij een buitentemperatuur vanaf —5°C. 

Vloer: harde bestendige ondervloer met zelfde doorlopende toplaag als  in zaal. 

Indeling toestellen: Tip: na verloop van tijd (ervaring!) vloer afplakken met (verwijderbare) tape voor juiste 

plaatsing toestellen. 

4. Kleedruimten 

Aantal: twee per gymzaal en twee per zaaldeel in een sporthal  

Afmetingen: oppervlak minimaal 20 m2, bij voorkeur 25 m2. De breedte is minimaal 3 meter, 

(bij 25 m2: 4 meter) en de hoogte is minimaal 2,4 meter. 

Toelichting: Aangezien er zelden sprake is van een gelijke verdeling van jongens en meisjes is 20 m2 voor 15 

tot 25 leerlingen erg krap en wordt 25 m2 aanbevolen. In de onderbouw van het primair onderwijs komt het 

i.v.m. toezicht en hulp bij het omkleden regelmatig voor dat alle leerlingen zich in één kleedkamer omkleden en 

een andere klas in de andere kleedkamer. Lessen sluiten aan en twee groepen bevinden zich deels gelijktijdig in 

beide kleedruimtes. 

4.1 Voorzieningen kleedruimten: 

De kleedruimte voorzien van 10 meter wandbanken zodat er 30 zitplaatsen voor 

leerl ingen (PO) zijn, vri j van de vloer en voorzien van 60 kleedhaken. Optie PO: 

jassenhangers/schoenrekken in inloop/gang. Er zijn geen scheidingsbanken nodig voor 

een schoon/vuil voetendeel. Dit werkt in praktijk niet, kost veel ruimte en veroorzaakt 

slechte toegankeli jkheid voor minder validen.  

Kleedruimte (of overgangsgebied naar wasruimte) voorzien van 1 wastafel met spiegel. Toilet 

dient vanuit kleedruimte toegankelijk te zijn. 

4.2 Ruimtelijk relatie: 

Direct grenzend aan zaalruimte i.v.m. verantwoordeli jkheid en toezicht docent op leerlingen. Geen 

kleedruimtes op verdieping! Directe inkijk voorkomen. Directe relatie met wasruimte.  

NB 

De kleedruimtes dienen i.v.m. diefstal afsluitbaar te zijn. Indien de vluchtroute door de kleedruimte loopt moet  

deze van binnenuit makkelijk te openen te zijn. 

Optie: Lockers in gang van sporthallen en/of afsluitbaar opbergsysteem in toestelberging. 

4.3 Afwerking kleedruimten: 

Vloer: moet stootvast, slijtvast, vochtbestendig en makkelijk vochtig te reinigen zijn. 

Linoleum kan mits goede schrobmachine en waterzuiger. Bij tegelvloer schrobput 

aanleggen. 

Wanden: stootvast, slijtvast, watervast, eenvoudig te reinigen en niet ruw. Plafond stootvast en 

vochtbestendig. 

Ventilatie: ruimte-inhoud minimaal 6 keer per uur kunnen verversen. Luchtsnelheid < 0,2 m/s. 



4.4 Installaties kleedruimten: 

Verlichting: minimaal 150 lux, spatwaterdicht 

Verwarming: minimaal 20 °C. Luchtsnelheid maximaal 0,2 m/s.  

Ventilatie: ruimte-inhoud minimaal 6 keer per uur kunnen verversen. Luchtsnelheid maximaal 0,2 

m/s. 

5. Wasruimten 

Aantal: twee per gymzaal en twee per zaaldeel in een sporthal.  

Afmetingen: de oppervlakte per wasruimte is minimaal 15 m2, de hoogte is minimaal 2,4 meter.  

5.1 Voorzieningen wasruimten: 

10 douchepunten per wasruimte waarvan 2 besloten.  

10 handdoekhaken 

1 lage voetenbak (EHBO) 

1 toilet in was- of kleedruimte (zie kleedruimte)  

1 wartelkraan 

5.2 Ruimtelijke relatie: 

elke kleedruimte heeft direct toegang tot eigen wasruimte. Geen directe inkijk in wasruimte 

vanuit nevenruimtes anders dan kleedruimte.  

5.3 Afwerking wasruimten: 

Vloer is stootvast, slijtvast, slipvast, watervast en eenvoudig te reinigen  

Plafond is stootvast en vochtbestendig  

Wanden betegelen tot plafond 

Minimaal 2 doucheputten 

Leidingen zijn weggewerkt 

5.4 Installaties wasruimten Warmwater installatie: de capaciteit is 

minimaal 6 liter warm water per persoon per minuut gedurende 5 minuten met een  

temperatuur van 38 tot 40 °C. Voor onderwijsgebruik wordt een vaste door de 

docent/beheerder in te stel len temperatuur aangeraden. Bij ontwerp van  

leidingwaterinstallatie rekening houden niet legionellapreventie De toevoer van water dient door de 

gebruiker te bedienen te zijn met drukknop. 

Verlichting: minimaal 150 lux, spatwaterdicht. 

Verwarming: minimaal 20 °C. Luchtsnelheid maximaal 0,2 m/s.  

Ventilatie: ruimte-inhoud kan minimaal 10 keer per uur worden ververst. Luchtsnelheid maximaal 

0,2 s/m. 



6. Docentenruimte 

6a. Primair onderwijs 

6.1.a Voorzieningen docentenruimte PO  

De docentenruimte voor het PO bevat een afsluitbare kleedruimte, een natte cel met douchepunt, 

toilet, wastafel met spiegel, minimaal twee kleedhaken, een tafel en stoel. Toilet en wastafel zo 

situeren dat deze via een droog vloergedeelte bereikbaar zijn of apart situeren.  

Afmeting: minimaal 4 m2 (tenminste 1 meter breed en 2,4 meter hoog) indien deze alleen gebruikt 

wordt voor het omkleden/wassen. Bij 7 m2 is de ruimte ook als scheidsrechterruimte te 

gebruiken, bij 10 m2 als docentenwerkplek. 

Situering: indien docentenruimte ook als werkplek functioneert (vakdocent) dient er zicht op de zaal te 

zijn. De docentenruimte dient i.v.m. privacy niet toegankelijk te zijn vanuit/door de 

kleedkamers voor de leerlingen. 

6 .  Voortgezet onderwijs: 

6.b.1 Docentenruimte als sectieruimte en instructieruimte leerlingen 

Functie: de docentenruimte voor het voortgezet onderwijs bundelen tot een sectieruimte.  

NB. 

De sectieruimte kan tevens dienst doen als instructie/computerruimte voor een klein groepje leerlingen als de 

ruimte voorzien wordt van ten minste 3 werk/leerplekken/computers en aangesloten wordt op het netwerk.  

Toelichting: dit is m.n. wenselijk in tweede fase vmbo, havo, vwo (LO 1 en LO 2) en in vmbo bij 

sport, dienstverlening en veiligheid. 

Ruimtelijke relatie sectieruimte VO:  

de docentenruimte dient i.v.m. toezicht aanpalend aan de/een zaal  

gesitueerd te worden.  

Afmeting: minimaal 15 m2 bij twee docenten. Advies: De afmeting van de docentenruimte 

relateren aan het aantal formatieplaatsen en gelijktijdig werkende docenten en aan 

het gewenste gebruik door leerlingen.  

NB 

De kleed- en wasruimte voor docenten (bij meer dan één zaal: minimaal 2) dient hiervan afgescheiden te 

worden uitgevoerd. Deze dient dezelfde voorzieningen te hebben als de docenten ruimte PO. 

7. Werkkast 

Afmeting: minimaal 4 m2, hoogte min. 2,4 m. 

Voorziening: 1 uitstortgootsteen met warm en koud water. 1 dubbel randgeaarde wandcontactdoos.  

Afwerking: de vloer en wanden dienen stootvast, slijtvast, watervast, vochtbestendig en  

eenvoudig te reinigen te zijn. Het plafond dient vochtbestendig te zijn.  



8. Bezettingsgraadklasse 

Een gymzaal/sportzaal heeft een minimale bezettingsgraad van 10 m 2 vloeroppervlakte per persoon. 

De bezettingsgraadklasse 84 voor sportruimten(min. 8 M2 per leerling) uit de bouwbesluiten van 2003 & 2010 

is vervallen. Deze bezettingsgraad is in de literatuur al terug te vinden in 1964/65, gebaseerd op minimaal 

vloeroppervlak van 252 M2 voor 30 leerlingen + leerkracht . De veranderende lesorganisatievormen en de 

opdracht bewegingsintensieve lessen te geven in meerdere groepen vereisen een vloeroppervlak van minimaal 

10M2 per leerling, overeenkomstig de KVLO norm voor vloeroppervlak voor een schoolgymzaa l van 308 

M2o.b.v. klaassen van 30 leerlingen. 

x 
x 


