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Pijnacker-Nootdorp 2018
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1. Inleiding

1.1. Inleiding
In 2017 heeft B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen, in opdracht van de gemeente, een
inventarisatie uitgevoerd naar de capaciteit van de voetbal-, hockey-, handbal- en korfbalvoorzieningen1 op basis van objectieve normen2. Uit de inventarisatie komt een aantal
knelpunten naar voren die wij de komende jaren willen aanpakken. In dit plan gaan we
hierop in.

1.2. Aanleiding
De inventarisatie is om meerdere redenen uitgevoerd:
1. Aankondiging onderzoek naar de capaciteit en behoefte aan buitensportvoorzieningen
in het Integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014.
2. Actiepunt (concept) uitvoeringsprogramma sport en bewegen PN 2017-2020:
inventarisatie buitensportvoorzieningen.
3. Plan van de verenigingen op De Groene Wijdte om het centrale parkeerterrein uit te
breiden en het hoofdveld te draaien.

1.3. Plan van verenigingen
Enkele jaren geleden diende een aantal sportverenigingen van sportpark De Groene Wijdte
een plan in om het centrale parkeer- en evenemententerrein op De Groene Wijdte uit te
breiden, in combinatie met het draaien van het hoofdveld van DSVP en Oliveo. Het
uitbreiden van het parkeerterrein heeft te maken met de groei van het totale aantal
bezoekers van het sportpark. Met name op de zaterdagen is de capaciteit onvoldoende. Het
gevolg hiervan is dat auto s assaal i de berm parkeren op de Sportlaan. Een situatie die
gedoogd wordt, maar de veiligheid niet ten goede komt. Het uitbreiden van de
parkeervoorzieningen is alleen mogelijk wanneer het hoofdveld met een kwartslag wordt
gedraaid.

1.4. Nieuwe spelvormen jeugd KNVB en rubberkorrels op de kunstgrasvelden
Met ingang van het seizoen 2017-2018 introduceert de KNVB nieuwe spelvormen voor de
jeugd in de competitie. Met de voetbalverenigingen is hierover gesproken. De consequenties
zijn nog onbekend. De verwachting van de clubs is, dat dit niet of nauwelijks leidt tot een
toenemende behoefte aan wedstrijd- en/of trainingscapaciteit.
Eind vorig jaar ontstond er onrust over het gebruik van SBR (rubber)korrels op de
kunstgrasvelden. Ook in onze gemeente wordt gebruik gemaakt van SBR korrels. Hoewel uit
onderzoek blijkt dat de veiligheid (met inachtneming van enkele voorzorgsmaatregelen) niet
in het geding is, is het aan te bevelen om bij vervanging van bestaande of aanleg van nieuwe
kunstgrasvelden gebruik te maken van een veilig(er) alternatief.
1

Volgens het integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014 heeft de gemeente een faciliterende
taak ten aanzien van deze buitensportvoorzieningen.
2
Zie bijlage 1.
3

De inventarisatie en het voorliggende investeringsplan zijn met de betrokken verenigingen
besproken, of zij zijn hierover geïnformeerd.
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2. Samenvatting
Uit de inventarisatie komen de volgende knelpunten naar voren: zie tabel.
Wedstrijdvelden

Trainingscapaciteit

Behoefte

Beschikbaar

Tekort/
overschot

Behoefte

Beschikbaar

Tekort/
overschot

SV RKDEO

8 velden

5 velden

-3 velden

2.997 uur

2.500 uur

-497 uur

SV Nootdorp

5 velden

4 velden

-1 veld

1.413 uur

1.300 uur

-113 uur

DSVP

6 velden

4,5 velden

-1,5 veld

1.872 uur

1.800 uur

-72 uur

Oliveo
voetbal

4 velden

4,5 velden

+0,5 veld

1.683 uur

1.800 uur

+117 uur

HCP

4 velden

3 velden

-1 veld

Oliveo
handbal

2 velden

2 velden

Avanti

5 velden

5 velden

Conclusies per vereniging:
1. SV RKDEO komt volgens de berekeningen drie wedstrijdvelden tekort. Er is ook
onvoldoende trainingscapaciteit.
2. SV Nootdorp komt volgens de berekeningen één wedstrijdveld tekort. De
trainingsruimte is net onvoldoende.
3. DSVP komt volgens de berekeningen anderhalf wedstrijdveld tekort. De
trainingsbehoefte laat een beperkt tekort zien.
4. Oliveo voetbal heeft voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit beschikbaar.
5. HCP komt volgens de berekeningen één hockeyveld tekort.
6. Oliveo handbal heeft voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit beschikbaar.
7. Avanti korfbal heeft voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit beschikbaar.
Opmerking:
De voetbalverenigingen DSVP en Oliveo maken samen gebruik van de voetbalvelden op
sportpark De Groene Wijdte. Om die reden is de beschikbare voetbalcapaciteit op DGW
samengevoegd. Dit betekent dat er één wedstrijdveld tekort is en er voldoende
trainingscapaciteit is (+ 45 uur).
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3. Aanbevelingen per vereniging
In dit hoofdstuk bekijken we per vereniging of er een knelpunt is, zo ja waar dat knelpunt uit
bestaat, welke oplossing mogelijk is en met welke investering rekening moet worden
gehouden.

3.1. SV RKDEO
SV RKDEO maakt gebruik van sportpark Centrum in Nootdorp en beschikt over twee
kunstgrasvelden, twee wetravelden3 en één natuurgrasveld. Totaal vijf velden. Uitbreiding
van het aantal velden is niet mogelijk in verband met de bebouwing rondom het sportpark.
Behoudens het hoofdveld hebben de overige vier velden een openbaar karakter.

Knelpunt
Wedstrijden  3 velden tekort
Trainingen
 497 uur tekort
Oplossing
Wedstrijden  fysieke uitbreiding van sportpark Centrum is niet mogelijk. Bestaande
capaciteit optimaal benutten. Sturen op beheerste ledengroei.
Trainingen
 ombouwen bestaand veld tot kunstgrasveld. Dit levert 700 of 900 extra
trainingsuren op. Dit is afhankelijk van de keuze welk bestaand veld wordt
omgebouwd.
Investering
Het ombouwen van een bestaand veld tot kunstgrasveld kost €
wedstrijdverlichting en TPE4-infill).

.

i lusief

Dit is niet conform de wens van de vereniging. Gelet op het ernstige wedstrijdtekort pleit SV
RKDEO voor de ombouw van meer dan één veld tot kunstgrasveld. Het wedstrijdtekort
wordt hiermee echter niet opgelost. In kwalitatief opzicht gaat sportpark Centrum er wel op
3

Een wetraveld is een gecombineerd wedstrijdtrainingsveld: dit is een wedstrijdveld met mogelijkheid van
extra belastingsuren voor trainingen.
4
TPE is een kunststofkorrel en een veilig alternatief voor SBR rubber dat momenteel op de kunstgrasvelden in
o ze ge ee te ordt ge ruikt. De eerkoste a TPE te opzi hte a SBR edrage ir a €
.
per
veld.
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vooruit bij de ombouw van twee extra kunstgrasvelden; velden blijven langer groen en beter
bespeelbaar.
SV RKDEO heeft voorkeur voor ombouw natuurgrasveld (veld 3), omdat hier de meeste
winst te behalen is met betrekking tot de trainingscapaciteit. In een later stadium wordt
beoordeeld welk veld in aanmerking komt voor ombouw, rekening houdend met
milieuaspecten en draagvlak in de directe omgeving van het sportpark. Na ombouw van het
veld in 2019, worden de effecten hiervan op de kwaliteit van de andere velden in 2020
gemonitord.

3.2. SV Nootdorp
SV Nootdorp aakt ge ruik a sportpark s Gra e hout i Nootdorp e es hikt o er één
kustgrasveld, twee wetravelden en één natuurgrasveld. Totaal vier velden. Ook hier is
uitbreiding van het aantal velden niet mogelijk in verband met de bebouwing rondom het
sportpark. Behoudens het hoofdveld hebben de overige drie velden een openbaar karakter.

Knelpunt
Wedstrijden  1 veld tekort
Trainingen
 113 uur tekort
Oplossing
Wedstrijden  fysieke uitbreiding van sportpark s Gra e hout is niet mogelijk. Bestaande
capaciteit optimaal benutten. Sturen op beheerste ledengroei.
Trainingen
 ombouwen bestaand veld tot wetraveld. Dit levert 200 extra trainingsuren
op. Voldoende om het geringe tekort aan trainingsuren op te vangen.
Investering
Het ombouwen van een bestaand veld tot wetraveld kost €
.000, inclusief
wedstrijdverlichting. Dit is conform de wens van de vereniging; het bestuur heeft een
voorkeur voor gras.

7

3.3. Sportpark De Groene Wijdte
De voetbalverenigingen DSVP en Oliveo maken samen met de Hockeyclub Pijnacker gebruik
van het lage gedeelte van het sportpark. Op dit gedeelte van het sportpark is ruimte om één
extra sportveld aan te leggen. Gelet op de geïnventariseerde tekorten: één hockeyveld en
één voetbalveld, maakt dat de problematiek op De Groene Wijdte in samenhang moet
worden bekeken.

3.3.1. Knelpunt 1 - Hockeyclub Pijnacker
De HCP beschikt over twee zandkunststofvelden en één semi-waterveld. Hockey is al jaren
erg populair. De HCP heeft een wachtlijst van 80 kinderen (m.n. meisjes).
Knelpunt
Eén veld tekort.
Oplossing
Een nieuw hockeyveld op bestaand voetbalveld 7 (zie ook 3.3.2. en verder).
HCP heeft voorkeur voor nieuw hockeyveld op voetbalveld 6 (naast clubgebouw DSVP). Voor
DSVP is dit onbespreekbaar.
Investering
Hockeyveld op voetbalveld 7
Grondverwerving veld 10
Voorbelastingskosten veld 10
Realisatie voetbalveld 10
Totaal

€
€
€
€
€

360.000
250.000
240.000
192.000
.
.000

3.3.2. Knelpunt 2 - wedstrijdcapaciteit DSVP/Oliveo
DSVP en Oliveo maken samen gebruik van de voetbalvelden op De Groene Wijdte. Zij
hebben hier de beschikking over vier kunstgrasvoetbalvelden, vier natuurgrasvelden en een
gezamenlijk hoofdveld (natuurgras). In totaal negen velden.
8

Knelpunt
Eén veld tekort.
Oplossing
Knelpunt kan niet worden opgelost, tenzij er geen extra hockeyveld wordt aangelegd.
Anders is uitbreiding mogelijk met een extra voetbalveld 10 (zie hierboven bij 3.3.1.).
3.3.3. Knelpunt 3 - parkeren HCP, DSVP en Oliveo
Geen sporttechnisch knelpunt, maar wel een sport gerelateerd knelpunt. Zoals in de
inleiding al genoemd, is er al jaren sprake van een groei van het totale aantal bezoekers van
het sportpark. Met name op de zaterdagen is de parkeercapaciteit onvoldoende. Dit leidt tot
ongewenste situaties op de Sportlaan.
Knelpunt
Onvoldoende parkeerplaatsen op het centrale parkeerterrein.
Oplossing
Het bestaande (centrale) parkeerterrein op De Groene Wijdte kan worden uitgebreid
wanneer het hoofdveld met een kwartslag wordt gedraaid. Dit levert circa 80 extra
parkeerplaatsen op.
Investering
¼ Draaien hoofdveld (gras)
Aanleg extra parkeren (80 ppl)
Totaal

€
€
€

.
.
.

3.3.4. Knelpunt 4 - trainingscapaciteit DSVP/Oliveo
Volgens de inventarisatie (op basis van objectieve normen) is er een gering overschot van 45
uur. Geen knelpunt dus. De verenigingen hebben echter aangegeven wel een knelpunt te
ervaren waar het gaat om de trainingscapaciteit5. DSVP spreekt van maatschappelijke
problemen bij het werven van beschikbare vrijwilligers. Beide clubs geven aan optimaal
gebruik te maken van alle beschikbare trainingsmogelijkheden van het sportpark.
Knelpunt
Op basis van objectieve normen is er geen tekort aan trainingscapaciteit.
3.3.5. Toekomstgerichte oplossing DGW: HCP, DSVP, Oliveo en parkeren
Door de knelpunten op De Groene Wijdte in samenhang én toekomstgericht aan te pakken,
kunnen zowel de knelpunten 1 en 3, als het door DSVP e Oli eo er are , knelpunt 4
opgelost worden. Deze oplossing bestaat uit de volgende maatregelen:
- aanleg nieuw hockeyveld op bestaand voetbalveld 7;
- compensatie bestaand voetbalveld 7 door aanleg nieuw voetbalveld 10;
5

De trainingscapaciteit gaat uit van 5 trainingsdagen van 5 uur per dag + woensdagmiddag 2 uur: totaal 27 uur
per week.
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-

uitbreiden parkeerterrein/-capaciteit door draaien hoofdveld;
toekomstgerichte uitvoering hoofdveld in kunstgras (meerkosten kunstgras t.o.v. gras is
€ 505.000).

Argumenten:
1. In Nootdorp zijn geen grote woningbouwopgaven meer: dit betekent een gestabiliseerd
ledenaantal bij de Nootdorpse verenigingen. In tegenstelling tot Pijnacker, waar de
komende jaren nog een groei van het aantal inwoners verwacht wordt in verband met
de bouwlocaties Ackerswoude, Keijzershof en Tuindershof. De verwachting is dat dit
leidt tot een (verdere) groei van het aantal sporters in de kern Pijnacker. Met name
hockey en voetbal. In de door B.A.S. uitgevoerde inventarisatie is geen rekening
gehouden met mogelijke consequenties van de verstedelijkingsopgave.
2. Knelpunt 2 wedstrijdcapaciteit; wordt door voetbalclubs zelf opgelost door verlenging
wedstrijddag, het kort op elkaar plannen van wedstrijden en andere creatieve
oplossingen.
3. Verwachte groei Pijnacker en uitbreiding DGW met extra hockeyveld heeft gevolgen
voor al bestaande parkeerknelpunt. Dit rechtvaardigt uitbreiding P-terrein en maakt
draaiing van het hoofdveld noodzakelijk.
4. Gee extra i esteri g €
.
kunstgrasveld 5 Oliveo6.
5. Compensatie opgeven extra oefenstrook kunstgrasveld 5 Oliveo.
6. A t oord op otie raad 9 ju i jl. i esteri ge DGW .
Investering
Knelpunt 1 - HCP

HCP op voetbalveld 7

Grondverwerving veld 10

€

250.000

Voorbelastingskosten veld 10

€

.

Aanleg voetbalveld 10

€

9 .

Aanleg veld voor HCP

€

Subtotaal

€ .

Knelpunt 3 - parkeren + knelpunt 4 - trainingscapaciteit
DSVP/Oliveo

360.000
.000

1/4 draaien hoofdveld

Oplossingsscenario*

gras / kunstgras

Hoofdveld in gras/KGV

€

.

/€

.

Aanleg extra parkeren (80 ppl)

€

.

/€

.

Subtotaal

€

.

/€

.

€ .

.

/€ .

Totaal

.000

* ter illustratie zijn de verschillen tussen gras en kunstgras in beeld gebracht

6

Veld 5 Oliveo wordt in 2018 vervangen. Dit kunstgrasveld is echter voorzien van een extra oefenstrook van
circa 25 x 100 meter. Wanneer het hoofdveld met een kwartslag wordt gedraaid, komt deze extra strook te
er alle , i lusief ee hier ee ge oeide i esteri g a a. €
.
.
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3.4. Korfbalvereniging Avanti
Korfbalvereniging Avanti huisvest op het bovendijkse deel van sportpark De Groene Wijdte
en beschikt over twee zandkunststofvelden en drie natuurgrasvelden. Uit de inventarisatie
komen geen knelpunten naar voren. Het bestuur van Avanti heeft echter aangegeven alle
wedstrijden op kunstgras te willen spelen. Hiervoor is een derde zandkunststofveld nodig.

Twee jaar geleden heeft de korfbalbond de wedstrijdafmetingen van de korfbalvelden
verkleind van 30 x 60 meter, naar 20 x 40 meter; gelijk aan de afmetingen in de zaal. De
huidige kunstgrasvelden van Avanti (oorspronkelijke afmetingen 30 x 60 meter) zijn in 2023
afgeschreven. Bij vervanging kunnen op de huidige locatie drie kunstgrasvelden van 20 x 40
aangelegd worden (extra ruimtebeslag circa 10 a 20% ten opzichte van de bestaande
situatie). Deze uitbreidingswens wordt meegenomen bij de actualisatie van het beheerplan
buitensport in 2018.

3.5. Handbalvereniging Oliveo
Handbalvereniging Oliveo is in 2013 verhuisd naar haar nieuwe onderkomen in Keijzershof
(Het Nest). Hier heeft de handbalvereniging twee verharde buiten handbalvelden. Dit is
voldoende voor zowel de wedstrijd-, als de trainingscapaciteit. Uit de inventarisatie zijn dan
ook geen knelpunten naar voren gekomen.
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Het bestuur van Oliveo handbal heeft echter wel aandacht gevraagd voor de mogelijke
aanleg van een beachhandbalveld. Beachhandbal is sterk in opkomst. De wens van Oliveo
handbal wordt meegenomen/afgewogen bij de herinrichting van het wijkpark in Keijzershof.

3.6. Conclusies
Met de inventarisatie door B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen zijn de knelpunten op
het gebied van wedstrijd- en trainingscapaciteit in beeld gebracht bij de voetbal-, hockey-,
korfbal- en handbalvoorzieningen.
-

-

De knelpunten doen zich feitelijk alleen voor bij de vier voetbalverenigingen en de
Hockeyclub Pijnacker.
Bij de korfbal- en de handbalvereniging zijn geen knelpunten uit de inventarisatie naar
voren gekomen. Wel wensen of aandachtspunten.
De aanbevolen oplossingen in Nootdorp zijn vooral gericht op het oplossen van het
tekort aan trainingscapaciteit. De realisatie van extra velden om de wedstrijdcapaciteit
te vergroten is niet mogelijk, omdat fysieke uitbreiding van de voetbalcomplexen
onmogelijk is.
De knelpunten op De Groene Wijdte bij de HCP, DSVP en Oliveo dienen in samenhang
en toekomstgericht te worden opgelost. De problematiek rondom de parkeercapaciteit
en het eerder door de verenigingen ingediende plan dient hierbij betrokken te worden.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de verwachte groei van het aantal
inwoners en dientengevolge van het aantal sporters in verband met de
verstedelijkingsopgave.
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4. Financiële consequenties
Het oplossen van de geïnventariseerde knelpunten heeft financiële consequenties. In de
meerjarenbegroting 2018-2021 zijn al investeringen voor buitensportvoorzieningen
opgenomen, uitsluitend bestemd voor De Groene Wijdte. Deze investeringen vinden zijn
oorsprong in de Nota sport en bewegen 2009-2015. Het betreft investeringen met een totaal
a € 1.247.000. Hieronder de reeds geplande vervanging va eld Oli eo ad €
.
i
2018.
In onderstaand overzicht is in beeld gebracht:
- Welke (vervangings)investeringen voor buitensport in de meerjarenbegroting 20182021 zijn opgenomen (kolom: beschikbaar).
- Welke nieuwe, nog niet eerder geraamde investeringen, in de meerjarenbegroting
2019-2022 (op basis van dit plan) dienen te worden opgenomen. Af te wegen bij de
Kadernota 2018.

Omschrijving
DGW: vervanging veld 5 (Oliveo)
DGW: grondverwerving veld 10
DGW: voorbereidingskosten veld 10
DGW: aanleg veld 10 gras
DGW: ombouw 1 veld  wetra
DGW: draaien hoofdveld  KGV
DGW: uitbreiden P-terrein (80 ppl)
DGW: aanleg veld 4 voor HCP
RKDEO: ombouw 1 veld  KGV
SV Ntd: ombouw 1 veld  wetra
Totaal

Beschikbaar
MJB 18-21
€
.
€
.
€
.
€ 9 .
€
.

€ .

.000

Benodigd
2018
2019 e.v.
€
.
€
.
€
.
€ 9 .000

€

.000

€
€
€
€
€

.000
.
.
.
.000

€ .

2.000

Resumé
Om de in dit investeringsplan genoemde knelpunten aan te pakken en op te lossen is een
totale i esteri g odig a € 3.017.000 aar a € .
.
beschikbaar is). De
ontwikkeling van de kapitaallasten ziet er globaal als volgt uit:
De kapitaallasten van de reeds geplande investeringen bedragen €
.
p.j.
De kapitaallasten nemen na 2019 toe tot ir a € 58.000 p.j.
Daarnaast dient de boekwaarde van een aantal activa versneld afgeschreven te worden. Dit
eroorzaakt ee ee alig adeel a ir a € .
.
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Bijlage 1 – capaciteitsnormen
Overzicht capaciteitsnormen
Oude norm gemeente

KNVB norm

Nieuwe norm gemeente

Wedstrijddagen

8 uur/dag

Zaterdag 7,5 uur/dag
Zondag 6,5 uur/dag

8-8,5 uur/dag

Bruto speeltijd
senioren

120 min/ wedstrijd

135 min/ wedstrijd

120 min/wedstrijd

4 dagen + woensdagmiddag;
22 uur
Alle teams gemiddeld
1,5/keer week
Senioren: 90 minuten
Junioren: 75 tot 90 minuten
Pupillen: 60 minuten

4 dagen + woensdagmiddag;
22 uur
Selectieteams 3 keer/week
Overige teams 2 keer/week

5 dagen + woensdagmiddag;
27 uur
Alle teams gemiddeld
2 keer/week
Senioren: 90 minuten
Junioren: 75 minuten
Pupillen: 60 minuten

Trainingsuren/ week
Frequentie trainen/
week
Lengte trainingen

Grootte trainingsveld

Senioren: ½ veld
Junioren: ½ veld
Pupillen: ¼ veld

onbekend
Selectieteam: heel veld
Senioren: ½ veld
Junioren: ½ veld
Pupillen: ¼ veld

Senioren: ½ veld
Junioren: ½ veld
Pupillen: ¼ veld

Toelichting
- Ervan uitgaan dat op een wedstrijddag de wedstrijden aanvangen om 08.30 uur en
uiterlijk om 17.00 uur de laatste wedstrijd is afgelopen. Hierdoor zijn er op een
wedstrijddag 8 tot 8½ uren inplanbaar voor wedstrijden.
- De bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd. Voorbeeld: voetbal senioren
1,5 uur speeltijd + 0,25 uur pauze + 0,25 uur wisseltijd = 2 uur bruto speeltijd. De KNVB
hanteert hier 2 uur en een kwartier.
- Er kunnen 2 pupillenwedstrijden tegelijk op één veld (2 x half veld) plaatshebben.
- Wedstrijdplanning: uitgaan van maximaal 55% tegelijk thuisspelend.
- Onderscheid in toplaag velden: kunstgras onbeperkt inzetbaar, gerekend wordt met
1.200 uur waarvan 900 trainingsuren; WeTra (Grassmaster) beperkt inzetbaar 800 uur
(800 uur waarvan 300 wedstrijduren), WeTra (overige) op 200 trainingsuren (450 uur
waarvan 250 wedstrijduren). Gras geen trainingen.
- Uitgaan van 5 trainingsdagen van 5 uur per dag + woensdagmiddag ca. 2 uur = totaal
27 uur/week. Gemiddelde trainingsduur 36 weken per jaar.
- Alle teams moeten in de gelegenheid zijn 2 x per week te trainen en 1 x per week een
wedstrijd te spelen (dit was gemiddeld 1,5 keer trainen per week).
- Voldoende trainingstijd per keer per team. Hiervoor is de volgende trainingstijd per
team afgesproken:
o Senioren 1,5 uur per keer
o Junioren (van 13 t/m 19 jaar) 1,25 uur per keer
o Pupillen (onder de 13 jaar) 1 uur per keer
- Voldoende trainingsruimte voor ieder team. Hiervoor is de volgende trainingsruimte
vastgelegd:
o Senioren ½ veld
o Junioren (van 13 t/m 19 jaar) ½ veld
o Pupillen (onder de 13 jaar) ¼ veld
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Bovenstaande gegevens worden als gemiddelden gezien. Verenigingen zijn vrij een eigen
verdeling te maken binnen de totale wedstrijd- en trainingstijd berekend volgens de nieuwe
norm van de gemeente.
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Bijlage 2 – overzicht oplaag renovaties sportvelden
Op verzoek van de verenigingen geven wij in onderstaand overzicht het theoretisch
vervangingsmoment van de diverse sportvelden weer.
Overzicht renovatie sportvelden
Vereniging

veldnr.

soort veld

Sportpark Centrum Nootdorp
SV RKDEO
veld 1
veld 2
veld 3
veld 4

Sportpark 's-Gravenhout
SV Nootdorp

Sportpark de Groene
Wijdte
DSVP/Oliveo

Avanti

HCP

jaar
van
aanleg

kunstgras
kunstgras
natuurgras
natuurgras grassmaster
natuurgrasveld
veld 5
Wetraconstructie

2008
2008
2002
2001

veld 1
veld 2
veld 3
veld 4

natuurgras
kunstgras
natuurgras Wetraconstructie
natuurgras Wetraconstructie

2001
2008
2001
2001

veld 1
veld 2
veld 3
veld 4
veld 5
veld 6
veld 7
veld 8
veld 9
veld 1
veld 2
veld 3
veld 1
veld 2
veld 3

natuurgras (hoofdveld)
kunstgras
natuurgras
natuurgras
kunstgras (opp. +25%)
kunstgras
natuurgras
kunstgras
natuurgras
kunstgras
kunstgras (met tennis)
grasveld
semi waterkunststofwaterveld
zandkunststofveld
zandkunststofveld

renovatie
toplaag
na
aanleg
2023
2023

2001

2023

2009

2024

2002
2008

2018
2023

2008
2014
2008
2008
2009
2013
2013
2013

2023
2023
2023
2026
2026
2026

Opmerking
Voor de investeringen die dateren van voor 2013 geldt, dat bij de eerst komende herziening van de notitie
Waarderi g e Afs hrij i g a ti a
o er oge ordt o de afs hrij i gster ij oor ku stgrastoplage
vast te stellen op 12 jaar (in plaats van 15 jaar) en voor de onderbouw op 36 jaar (in plaats van 30 jaar). Voor de
investeringen vanaf 2013 is dit vigerend beleid.
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