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1 INLEIDING  

Dit hoofdstuk geeft een korte introductie over het project, benoemt het doel van dit 

ambitiedocument en bevat de leeswijzer van het document. 

1.1 Introductie  

De gemeente Groningen is voornemens een nieuw, modern sportcentrum te 

realiseren in het Europaparkgebied. Het nieuwe sportcentrum is voor wat betreft de 

gemeente Groningen bedoeld ter vervanging van de verouderde sporthal De Wijert, 

die wordt gesloopt. Het Noorderpoort zal hoofdhuurder worden van het nieuwe 

sportcentrum, voor het Noorderpoort dient het ter vervanging van elf verouderde 

kleine gymzalen. De sportvoorziening bestaat uit: 

 een sporthal bestaande uit drie zaaldelen 

 een sportzaal (tussen zaal) 

 een dojo (oefenzaal met speciale mat voor Japanse zelfverdedigingsporten) 

 een dansruimte 

 een turnzaal met vaste opstelling 

 fitness  

 onderwijsruimten 

 horeca 

 

De naam van het sportcentrum komt tot stand door middel van een prijsvraag in 

een later stadium. Tot die tijd wordt als werktitel “Sportcentrum Europapark” 

gehanteerd. 

 

Overdag wordt het sportcentrum Europapark in beginsel gebruikt door het 

Noorderpoort voor onderwijsdoeleinden en in de avonduren en weekenden door de 

gemeentelijke verenigingen.  

 

Het sportcentrum Europapark is niet alleen bedoeld voor bewegen en sport, het is 

ook een locatie met horeca en lifestylevoorzieningen voor leden van 

sportverenigingen, de buurtbewoners, studenten en medewerkers.  

 

Het biedt een combinatie van sport en onderwijs met leerwerkplekken voor het 

Noorderpoort bij het onderwijsleerbedrijf. Gedurende de ontwerp- en bouwfase 

biedt het leerwerkplekken voor de opleidingen bouw en installatietechniek. 
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Figuur 1: top 5 (type) sporten van het Noorderpoort die ten minste uitgevoerd worden op de 

toekomstige sportlocatie 

 

De onderwijsruimten worden door alle studenten van het Noorderpoort gebruikt. 

Tevens wordt er een publiek toegankelijke buitensportvoorziening gerealiseerd in 

het Europapark. Met de bouw van één centrale sportvoorziening in het Europapark 

wordt het capaciteitsprobleem voor de sportlessen en sportdagen van het 

Noorderpoort en de verenigingen in de stad Groningen grotendeels opgelost.   

1.2 Doel en aanpak ambitiedocument 

Het doel van dit ambitiedocument is om vast te leggen wat het Noorderpoort en de 

gemeente Groningen met het sportcentrum Europapark willen bereiken. Tevens is 

het ambitiedocument de onderlegger voor het programma van prestaties.   

 

Het ambitiedocument fungeert hiermee enerzijds als communicatiestuk tussen het 

Noorderpoort en de gemeente Groningen en anderzijds als toetsingskader voor de 

nadere planuitwerking. 
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Figuur 2: sfeer, look en feel zijn onder andere het doel van het ambitiedocument 

 

Het document verschaft inzicht in wat het sportcentrum Europapark oplevert voor 

de gebruikers en welke (prestatiegerichte) uitgangspunten hiervoor gehanteerd 

worden.  

De prestatie-eisen die in dit ambitiedocument worden beschreven hebben 

betrekking op het Sportcentrum Europapark in zijn geheel. Deze prestatie-eisen 

zijn nader uitgewerkt in het Programma van Prestaties. Dit ambitiedocument, ook 

wel een globaal Programma van Prestaties. 

 

Het document is met de volgende informatie tot stand gekomen: 

 sessies met het Noorderpoort (leerlingen, docenten en medewerkers) en de 

gemeente Groningen (afdeling projecten en werkmaatschappij sport en 

recreatie) 

 input van leerlingen en docenten van het Noorderpoort 

 input van verenigingen aan de hand van een workshop 

 stedenbouwkundige randvoorwaarden Europapark 

 Programma van Wensen, 23 oktober 2013 van Drijver en Partners 
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1.3 Leeswijzer 

De ontwikkeling van het sportcentrum Europapark wordt gestuurd op basis van het 

prestatiegericht programmeren. Door het formuleren van ambities, doelen en 

prestaties en het nagenoeg achterwege laten van oplossingsgerichte 

omschrijvingen, kunnen alle innovatieve ideeën van betrokkenen meegenomen 

worden om tot een haalbaar project te komen. Daar waar de gebruiker wel degelijk 

een oplossing voor ogen heeft, wordt deze ook voorgeschreven in het programma 

van prestaties.  

 

In hoofdstuk 2 zijn de visie en de ambities van het Noorderpoort en de gemeente 

Groningen vertaald naar doelstellingen voor het sportcentrum Europapark. In de 

hoofdstukken 3 tot en met 7 zijn de doelgroepen en functies, gewenste 

beeldverwachting, de prestaties op het gebied van gebruik, gebouw en gebied 

beschreven.   
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2 VISIE, AMBITIE & CONCEPT 

2.1 Visie sportcentrum Europapark 

Visie Noorderpoort 

Het Noorderpoort is voortdurend in beweging en het nieuw te realiseren 

sportcentrum Europapark (gebouw en omgeving) is hiervan letterlijk het kloppend 

hart.  

Hier kom je in beweging, ben je in beweging en word je bewogen! 

 

 

Figuur 3: in het sportcentrum Europapark kom je in beweging! 

 

Noorderpoort is het opleidingscentrum van de regio voor beroepen in de sport- en 

gezondheidssector, zowel in directe als in ondersteunende zin. Studenten, 

medewerkers van Noorderpoort, de lokale bevolking en organisaties zien in het 

sportcentrum Europapark het fysieke bewijs dat het ons ernst is met bewegen en 

gezondheid en dat Noorderpoort een vitale, gezonde en sportieve school is. Dat is 

tot in detail en geïntegreerd uitgewerkt, zoals in ruimten, licht, hygiëne, voeding, 

klimaat, apparatuur, techniek, exploitatie, de mensen et cetera.  

 

“Hier voelt het goed, is het goed toeven, kan ik lekker bewegen, kan ik een sport 

leren, me aansluiten bij een club, me goed concentreren, krijg ik sportles of 

instructie in een omgeving die inspireert. Ook kan ik hier sport bekijken, aan mijn 

talent werken of gezellig anderen ontmoeten”. 
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Bij het sportcentrum Europapark kom je vol energie en fitter vandaan! Het 

sportcentrum Europapark is bovendien gebouwd voor de toekomst vanuit een 

flexibel, duurzaam en groen concept. Dit sluit logisch aan bij de Noorderpoort visie: 

 

 

Uitgangspunten Bewegen en Sport 

Bij het Noorderpoort staat het succes van de student voorop. Dit doen we vooral 

met het bieden van onderwijs en het behalen van diploma’s waar vraag naar is 

vanuit het werkveld. Aangezien duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is 

investeren we ook in succes door onze studenten voor te bereiden op een vitale en 

gezonde deelname aan de maatschappij. Hiervoor wordt veel bewogen en gesport 

als onderdeel van Vitaal Burgerschap. Bewegen en sport zien wij als een belangrijk 

middel voor de realisatie van de missie en visie van de totale organisatie, maar ook 

als vast onderdeel en uithangbord van het streven naar een vitale, gezonde en 

sportieve school. Ook leiden wij leerlingen op voor beroepen in de sport. Het is 

onze overtuiging dat sportiviteit, teamwork en de nabijheid van “toppers” zeer 

bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van onze studenten in het algemeen en de 

leerprestaties in het bijzonder. Deze ingrediënten hebben we vertaald naar een 

visie en missie voor een nieuw sportcentrum aan de zuidkant van de stad 

Groningen: het sportcentrum Europapark. 

 

Visie gemeente Groningen 

Met de sportvisie 'Meer ruimte voor Sport 2010 - 2020' richt de gemeente 

Groningen haar blik op de toekomst en bekijkt de gemeente Groningen welke 

ontwikkelingen zich op de lange termijn voordoen. 

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen 

en te houden. In de Sportvisie richt de gemeente zich op drie thema’s. Met het 

eerste thema “Dat beweegt Stad” wil de gemeente bereiken dat er voldoende 

aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare voorzieningen zijn en de verschillende 

sportverenigingen zeer toegankelijk zijn. Met het tweede thema uit de Sportvisie 

“Stad waar iedereen zijn sportieve talent kan ontdekken” wil de gemeente 

bevorderen dat alle Stadjers hun talent voor sport en bewegen kunnen ontdekken. 

Het derde thema “Stad waar sporttalenten hun talent kunnen ontwikkelen” richt zich 

op talentvolle Stadjers die hun talenten verder kunnen ontwikkelen. 

 

Sporten en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan de ambities uit het 

collegeprogramma: “sociaal, sterk, duurzaam”: 

‘Sport en bewegen’ verbindt Stadjers met elkaar. Sporten en bewegen is leuk en 

daarom zoeken mensen elkaar op om te sporten, om als vrijwilliger betrokken te 

zijn, om sporters aan te moedigen. Het versterkt de sociale samenhang, de 

integratie en maatschappelijke participatie. 

‘Sport en bewegen’ versterkt een goed woon- en leefklimaat in de wijk. Een goed 

basisniveau van voorzieningen om te sporten en te bewegen dichtbij huis vergroot 

de leefbaarheid. 
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‘Sport en bewegen’ bevordert dat kinderen een actieve en gezonde leefstijl 

ontwikkelen. 

‘Sport en bewegen’ draagt bij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling en betere 

schoolprestaties van kinderen en beperkt de schooluitval. 

Kennisontwikkeling op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in de stad is 

groot bij UMCG, Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool. 

Door sport en bewegen kunnen Stadjers hun sportieve talenten ontwikkelen. Een 

‘City of (sport)talent’, draagt bij aan de profilering van de stad. 

 

Visie energieneutraal 

De gemeente Groningen heeft als ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit 

houdt in dat de gemeente Groningen bij alle nieuw te ontwikkelen vastgoed in 

eigendom van de gemeente een bijdrage zal moeten leveren aan deze ambitie.  

 

Geef aan welke maatregelen eenvoudig genomen kunnen worden om het ontwerp 

energieneutraal te vervaardigen. 

 

Definitie energieneutraal 
Door AgentschapNL zijn in de loop van de jaren verschillende definities 
gehanteerd voor ‘energieneutraal’ (tegenwoordig maakt men steeds meer gebruik 
van de term ‘CO2-neutraal’ waarin ook het aspect van energiebeheer en  
CO2-neutraliteit van het primaire proces een rol spelen).  
 
Groningen moet energieneutraal zijn in 2035. De vraag hierbij is wat houdt de 
term energieneutraal precies in?   
 
Hierbij houden wij de definitie aan die AgentschapNL voor energieneutraal 
bouwen hanteert:  
 
“Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gemeten een energieverbruik 
van ten hoogste nul, of wekt zelfs energie op.”   

 

Missie sportcentrum Europapark 

Dit is het sportcentrum Europapark van het Noorderpoort en Groningen-Zuid, waar 

mensen actief zijn en elkaar ontmoeten in een sportieve omgeving. Het 

sportcentrum Europapark is er voor onze leerlingen, studenten, personeel, maar 

ook voor de bewoners van de wijk, de sportverenigingen, sporttalenten, 

topsportorganisaties en de anders georganiseerde sporters. Hier word je 

uitgedaagd om je sportief met elkaar te meten, kun je een opleiding kiezen voor 

een beroep in of nabij de sport, en kun je je gezondheid en lifestyle meten. Hier 

vinden activiteiten plaats waar je van leert en waar je plezier aan beleeft. Niet 

alleen sport, maar vooral ook hoe samen te werken, te presteren, door te zetten en 

je eigen talent te ontwikkelen op allerlei terreinen. Hier leer je geloof in jezelf te 

hebben en trots op jezelf, op anderen, maar ook op je 

school en de regio te zijn. Helden zijn en worden hier gevormd en teams leveren 

hier topprestaties. Hier ga je graag naar toe, samen met anderen, omdat er altijd 

van alles te doen en te zien is! Er is slim (seizoensafhankelijk) geprogrammeerd en 

een breed actueel aanbod aan activiteiten, mede mogelijk gemaakt door de 
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flexibiliteit van het sportcentrum Europapark. Dat alles betekent dat het 

sportcentrum Europapark niet een schoolgebouw in de reguliere zin van het woord 

zal zijn, omdat er veel meer activiteiten plaatsvinden dan alleen het reguliere 

sportonderwijs. Het sportcentrum Europapark zal bijna altijd open zijn, en wordt 

behalve door Noorderpoort gedragen door meerdere maatschappelijke partners, 

die allen de meerwaarde van samenwerking met Noorderpoort inzien en 

verzilveren. 

 

Onderwijskundige aspecten sportcentrum Europapark 

Noorderpoort heeft veel met bewegen en sport. Het past goed bij onze identiteit en 

krachtige strategische uitgangspunten:  

Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving 

en op het beroep van hun keuze, en wil hen blijven begeleiden tijdens hun 

loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een 

duurzame samenleving. 

De bijdrage van het sportcentrum Europapark aan de hierboven beschreven visie 

wordt vertaald in de volgende kernwoorden: 

 

 

Figuur 4: kernwoorden visie sportcentrum Europapark 

2.2 Ambities 

“We willen met dit moderne sportcentrum een bijdrage leveren aan een vitaal, 

gezond en sportief Noorderpoort, maar ook aan een sportieve Groningse 

ontmoetingsplaats waar we trots op zijn.“ 
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Voor het Sportcentrum Europapark zijn de volgende ambities geformuleerd: 

1. Inspirerend, Dynamisch, Laagdrempelig en Innovatief centrum voor sport & 

onderwijs.  

2. Het is de Modernste & Gezondste sportaccommodatie van de stad & 

provincie Groningen. 

3. Binnen en buiten de accommodatie is het mogelijk om de nieuwste sporten 

en trends aan te bieden. 

4. Studenten (healthy raising), medewerkers (healthy ageing), verenigingen en 

sporttalenten uit de regio voelen zich hier prettig en worden uitgedaagd om 

te bewegen en zich vitaal te ontwikkelen. 

5. Sport is zichtbaar, zowel binnen als buiten. Transparantie in het gebouw en 

sport aan  het gebouw aan de buitenkant. Zien Bewegen doet Bewegen! 

6. Het gebouw is in al z’n verschijningsvormen (sport, onderwijs, horeca) 

multifunctioneel te gebruiken. 

7. Maximale bezetting van alle ruimten, binnen en buiten, gedurende de 4 

seizoenen. 

8. Het Sportcentrum Europapark draagt bij aan de ambitie “5% van de 

onderwijstijd bewegen en sport voor alle studenten van het Noorderpoort”.  

9. Het stimuleren van specifiek recreatief buiten sporten in het Europapark en 

het te realiseren Zuiderplantsoen door het publiekstoegankelijk te maken. 

10. Het Sportcentrum Europapark is een toekomstbestendige en duurzame 

voorziening. 

11. Als bezoeker voel je je thuis, dit geldt voor zowel verenigingen, studenten en 

medewerkers van het Noorderpoort. Het is een gebouw voor en van 

iedereen.  

 

 

Foto 1: Groningen healthy ageing stad - Gezond & Actief Groningen 
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2.3 Doelstellingen 

Op basis van de hierboven gestelde ambitie zijn doelstellingen geformuleerd. De 

doelstellingen geven het beoogde eindresultaat aan van wat het Noorderpoort en 

de gemeente willen bereiken met betrekking tot de sportaccommodatie. Als 

uitgangspunt gelden de volgende prestaties. 

 

Doelstellingen: 

1. Overdag voor Noorderpoort geldt het uitgangspunt: in de winter kunnen 150 

mensen gelijktijdig sporten in de sportaccommodatie, dit is exclusief de 

turnhal. Overdag voor Noorderpoort geldt het uitgangspunt: in de zomer 

kunnen 300 mensen gelijktijdig sporten, binnen en buiten. 

2. In de avond en in de weekenden geldt het uitgangspunt: 100 mensen 

gelijktijdig sporten in de sportaccommodatie, dit is inclusief de turnhal en 

exclusief 300 mensen op de tribune  

3. De huidige gebruikerstevredenheid schoon, veilig, functioneel en beleving 

verbeteren ten opzichte van de huidige sportvoorzieningen (op basis van 

bijlage “Onderzoek Rapport Sporthallen in Groningen,   

d.d. 29 oktober 2014).   

4. Optimale bezetting en benutting van het Sportcentrum Europapark 

(bezettingsgraad voor onderwijs 90% gedurende de lesweken,). 

5. Aantrekkelijke horeca met zicht op de sportactiviteiten en het stimuleren van 

ontmoeten. 

6. Streven is om minimaal 500 gezonde maaltijden per week.  

7. Het aanbod van activiteiten en evenementen uitbreiden en/of verbreden ten 

opzichte van het huidige aanbod van Noorderpoort en de verenigingen.  

8. Het binnen-buiten concept wordt vormgegeven door fysiek en functioneel 

zichtbare relaties te creëren tussen het sportcentrum en de omgeving. 

9. Hoge eisen ten aanzien van duurzaamheid en flexibiliteit in de vorm van 

GPR en BREEAM very good (geen certificering).  

10. Het Sportcentrum Europapark draagt bij aan de vijf waarden van 

Noorderpoort: Resultaatgericht, Verantwoordelijkheid nemen, Ondernemend 

zijn, Werken met openheid en respect voor een ieder en Afspraak is 

Afspraak. 

11. Het gebouw ondersteunt de onderwijsdoelstellingen van het Noorderpoort 

met specifieke aandacht voor examinering en theorielessen. 

 

Het Sportcentrum Europapark draagt bij aan de vijf waarden van Noorderpoort: 

Resultaatgericht, Verantwoordelijkheid nemen, Ondernemend zijn, Werken met 

openheid en respect voor een ieder en Afspraak is Afspraak.  

2.4 Concept en doelgroepen 

Het sportcentrum Europapark is vertaald in een concept met 6 thema’s. Deze 

thema’s vertaald in deze paragraaf leggen de relatie tussen de geformuleerde 



 

Blad 14     140099-0411150412 

ambities en doelstellingen en moeten nadrukkelijk herkenbaar zijn in het te 

realiseren sportcentrum Europapark: 

 Beweegtheater - ontmoeten 

 Sport 

 Onderwijs 

 Lifestyle 

 Fun 

 Outdoor 

 

Figuur 5: Vertaling ambitie en visie in concept met 6 thema’s 

2.4.1 Beweegtheater - ontmoeten 

 Het sportcentrum Europapark is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats, 

7 dagen per week met zeer ruime openingstijden (van 07.00 – 23.00 uur). 

 De aanwezige voorzieningen zoals horeca versterken “het ontmoeten” en 

maken het sportcentrum Europapark tot een prettige plek om te zijn. 

 Het sportcentrum Europapark is een plek om van elkaar te leren. Interactie 

binnen en tussen doelgroepen versterkt het lerende effect.  

2.4.2 Sport 

 Sport is een belangrijke pijler van het sportcentrum Europapark. In de eerste 

plaats biedt het centrum een groot aanbod aan faciliteiten voor binnen- en 

buitensporten. Er wordt voorzien in een groot aanbod aan sportactiviteiten 

variërend van traditionele sporten tot nieuwe (opkomende) sporten en 

varianten. 

 Het sportcentrum Europapark is het start- en eindpunt van een groot aantal 

sportactiviteiten en evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende 

evenementen: 

- zomerkampen 

- trainingsstages voor talentontwikkeling 
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- schoolcompetities 

- sportdagen 

- nationale kampioenschappen 

- clinics 

- grote Noorderpoort-brede activiteiten/bijeenkomsten 

- evenementen van de sportverenigingen 

Hierbij geldt het uitgangspunt dat de faciliteiten ruimte moet bieden om de 

activiteiten en evenementen te kunnen organiseren. 

2.4.3 Onderwijs 

 Het Noorderpoort neemt als initiatiefnemer een substantieel deel van het 

programma in gebruik voor een diversiteit aan onderwijsactiviteiten, te 

weten: 

- Onderwijsleerbedrijf 

- Vergaderlocatie 

- Ondersteunende onderwijsruimten  

- Examens en loopbaanondersteuning 

- Topsportbegeleiding 

- Zomerschool (specifiek voor taal en rekenen) 

- Centrale Schoolexamens: digitaal en regulier 

 Het sportcentrum Europapark is een plaats waar veel Groninger 

onderwijsorganisaties elkaar treffen rondom het thema jeugd, bewegen en 

lifestyle.   
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Figuur 6: onderwijsmodules Noorderpoort inhoudelijk gekoppeld aan de SHL competenties en 

sporten 
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Zelfverdediging voor meisjes X X

Vechtsporten X X

Leidinggeven

Blessure herstellessen

Free Running X X

Slagspelen X X

Trefbalspelen X X

Kennismaken met Gezonde leefstijl X X

Tafeltennis X X
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Onderwijsprofiel 2018  

 Noorderpoort wil zijn studenten alle kansen bieden succes te behalen, op 

school, in het werk en in het leven ernaast.   

 Naast goed beroepsonderwijs op de eigen scholen in adequate gebouwen, 

doet zij dat vanaf 2018 ook in het sportcentrum Europapark.   

 Behalve prima sport- en beweegvoorzieningen organiseert Noorderpoort 

daar ook een aantal andere activiteiten voor de eigen studenten en voor 

toekomstige studenten.   

 Onder de motto’s “toegankelijk, herkenbaar, duurzaam en efficiënt” biedt het 

diensten aan op een voor ieder gelijk hoog serviceniveau.   

 Toegankelijk en duurzaam want Europapark is voor alle doelgroepen erg 

goed bereikbaar met allerlei openbaar vervoersmiddelen.   

 Herkenbaar en efficiënt, want het gebouw en dus de dienstverlening vindt 

voor alle NP studenten op dezelfde wijze plaats, in een voor ieder bij 

binnenkomst van de stad zichtbaar gebouw.  

 Op een hoog serviceniveau omdat er meerdere diensten te verkrijgen zijn, 

die strak georganiseerd zijn, met zeer ervaren en gemotiveerde 

professionals.  

 

Wat voor diensten biedt Noorderpoort er aan naast alle sport- en bewegen lessen 

en activiteiten?  

 Voor alle NP studenten: De (centrale landelijke) MBO examens voor 

Nederlands, Engels en Rekenen.  

 Voor veel studenten: extra lessen Rekenen en Taal als er sprake is van 

grote achterstanden. 

 Voor veel studenten: lessen die te maken hebben met gezondheid, sport en 

bewegen. 

 Voor veel studenten: onderzoek en advies voor als er sprake is van 

verkeerde beroepskeuze. 

 Voor toekomstige studenten: het advies- en informatiediensten voor alle 

MBO (en overig onderwijs). 
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Figuur 7: onderwijsprofiel 2018 

 

2.4.4 Lifestyle 

Naast goed onderwijs en gestimuleerd worden om te bewegen is een gezonde 

lifestyle een belangrijk speerpunt. Voorzieningen en instanties die ondersteunen bij 

gezond eten, fitheid, mentale weerbaarheid, persoonlijke verzorging en andere 

zaken die zorgen voor een leven in balans krijgen een plek in het sportcentrum 

Europapark, zowel fysiek als door programma in relatie tot digitalisering. Het doel is 

hiermee om studenten te leren en te inspireren om aan (sport)activiteiten deel te 

nemen of te organiseren, zodat ze volwaardig en verantwoord aan de maatschappij 

deel kunnen (blijven) nemen (Vitaal Burgerschap). Het sportcentrum Europapark 

biedt ruimte voor ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en 

diëtisten.  
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Figuur 8: onderwerpen met betrekking tot het deel Vitaal Burgerschap van Noorderpoort 

2.4.5 Fun 

Met plezier werken aan je gezondheid, opleiding en welbevinden is een 

succesfactor, zeker voor de doelgroep van 16 tot 23 jaar. Door de activiteiten 

zodanig aan te bieden dat ze een grote fun factor hebben, vergroot de 

aantrekkelijkheid en verkleint de kans op uitval. Door het toepassen van gaming, 

showelementen, quizvarianten, directe video- en foto-feedback en andere vormen 

die weten te boeien en binden wordt tegemoet gekomen aan deze doelgroep.  

2.4.6 Outdoor  

Het gebouw en het gebied lenen zich uitstekend om ook buiten te sporten. zowel 

recreatief als onderwijs gerelateerd maken hier gebruik van. Outdoor is ontdekken, 

vernieuwen en gezond buiten sporten.  
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3 DOELGROEPEN EN FUNCTIES 

Dit hoofdstuk omschrijft de drie doelgroepen en geeft tevens inzicht in de ruimtelijk 

functionele prestaties op hoofdlijnen voor het sportcentrum Europapark. 

3.1 Doelgroepen 

Binnen het sportcentrum Europapark is ruimte voor een diversiteit aan 

doelgroepen:   

 Er ontstaat een community waar plek is voor de ontmoeting van ten minste: 

- jongeren tussen 16 en 23 jaar onderling 

- jongeren tussen 16 en 23 jaar met hun begeleiders, coaches en 

rolmodellen 

- jongeren tussen 16 en 23 jaar met het onderwijs en verenigingsleven 

- de jongeren tussen 16 en 23 jaar met hun ouders  

- de ouders van deze jongeren met de coaches, rolmodellen, het 

onderwijs en verenigingsleven 

- medewerkers van Noorderpoort 

- talentontwikkeling 

 Dit vertaalt zich in de volgende drie hoofddoelgroepen: 

- onderwijs 

- verenigingen 

- recreatief  

3.1.1 Onderwijs 

Het Noorderpoort heeft grote aandacht voor “Healthy ageing” waarbij het gezond 
ouder worden een enorme versterking van de regio zal betekenen en enorme 
kostenbesparingen op de lange termijn realiseert. Noorderpoort neemt als sterke 
organisatie in het Noorden haar verantwoordelijkheid door bewegen en sport als 
goed hulpmiddel voor “Healty ageing” belangrijker te maken voor haar 
medewerkers en studenten. 
 
Het Noordersport-team speelt een belangrijke rol in afstemming met de scholen en 
de stafdiensten voor het organiseren en realiseren van bewegen en sport. Dit 
dienstverlenende team van sportdocenten en ALO-stagiaires verzorgt activiteiten 
op het gebied van bewegen en sport. Hiervoor wordt samengewerkt met externe 
(sport)organisaties en bedrijven. Ook met sport zorgt het Noorderpoort voor 
verbindingen die er toe doen. Dit doen we graag met Trots, op een Groningse 
manier en met Elan. 
 
Subdoelgroepen die vallen onder onderwijs zijn: 

 studenten Noorderpoort 

 docenten  

 overige medewerkers 

 externe organisaties met een link naar sport en onderwijs 

 andere onderwijsinstellingen en kennispartners 



 

Blad 21     140099-0411150412 

3.1.2 Verenigingen 

Naast het feit dat sporten gezond is, verbindt het mensen, waardoor het bijdraagt 

aan de sociale cohesie en het welzijn van mensen. De gemeente Groningen heeft 

een sportcultuur hoog te houden. Het is daarom van belang dat het sportcentrum 

Europapark goede faciliteiten biedt voor de bestaande verenigingen.  

 

Sporten draagt bij aan de basisgezondheid van mensen. De nieuwe accommodatie 

moet mensen uitdagen in beweging te komen. Naast de aantrekkelijkheid om via 

school te gaan sporten, moet het ook uitnodigend zijn om aan te sluiten bij een 

vereniging.   

 
Subdoelgroepen die vallen onder verenigingen zijn:   

 Het sportcentrum Europapark is de thuisbasis voor een nadere te bepalen 

aantal sportverenigingen en hun tegenstanders, bijvoorbeeld: 

- Binnensporten: 

- turnvereniging 

- (zaal)voetbalverenigingen 

- volleybalvereniging 

- badmintonvereniging 

- basketbalvereniging 

- spinningvereniging 

- hockeyvereniging  

- Buitensporten: 

- BMX - vereniging 

- skeelervereniging  

- survivalvereniging 

- atletiekvereniging  

 Toeschouwers van bovenstaande sporten en evenementen 

3.1.3 Recreatief 

In of om het gebouw worden geen specifieke voorzieningen voor atletiek of BMX 

gerealiseerd. Wel kunnen verenigingen gebruik maken van de voorzieningen van 

het gebouw en omgeving (terrein, kleedruimten, douches et cetera). 

De nieuwe accommodatie moet mensen uitdagen in beweging te komen. Naast de 

primaire doelgroep onderwijs geldt dit ook voor de recreatieve gebruikers in de 

stad. Het sportcentrum Europapark moet de uitstraling hebben dat het centrum niet 

alleen bestemd is voor het onderwijs en de verenigingen. Ook groepen sporters 

kunnen een ruimte huren. Met name de avonden en weekenden zijn voor recreatief 

gebruik. De invulling hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Alle ruimten zijn afsluitbaar met elektronisch sluitsysteem dat gekoppeld is aan het 

GBS. Er is geen sprake van toegangscontrole met poortjes. Het systeem moet 

maximaal flexibel zijn om in de toekomst eventuele toegangscontrole met poortjes 

erop aan te sluiten.    
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Subdoelgroepen die vallen onder verenigingen zijn: 

 omwonenden 

 Stadjers 

 ouders 

3.2 Functioneel-ruimtelijk 

In deze paragraaf zijn de functionele en ruimtelijke eisen vastgelegd in een 

ruimtestaat. In hoofdstuk 5 wordt een procesbeschrijving en een 

conceptbeschrijving gegeven van de verschillende functies en ruimten, dit betreft 

een verdieping en uitwerking op deze functionele en ruimtelijke uitgangspunten. 

3.2.1 Functionele keuzes 

In het voortraject zijn bewuste keuzes gemaakt ten aanzien van de functionele 

plattegrond.   

Minimale eisen zijn:  

 binnenkomen op maaiveld 

 vanuit horeca is zicht op alle sportzalen  

 parkeren auto’s op maaiveld 

 parkeren fietsen vlakbij ingang 

 uitbreidbare en te combineren sportruimten 

3.2.2  Ruimtestaat 

In bijlage 2 van dit document is de ruimtestaat te vinden. Deze ruimtestaat is 

opgebouwd in NEN 2580 waarbij de minimale hoogten zijn aangegeven. De 

sportzalen betreffen de hoofdfuncties van het gebouw. Onderstaand de 

belangrijkste keuzen die gemaakt zijn ten aanzien van deze sportzalen:  

 sporthal van 29 m x 45 m   

- inclusief 6 zaaldelen van 14,5 m x 15 m voor onderwijs  

 een omloop op de verdieping van minimaal 1,5 m rondom tussen de zaal op 

de verdieping 

 turnzaal met vaste opstelling van 32 m bij 20 m met een vaste turnopstelling 

met twee valkuilen met een diepte van 1,5 m: 

- een valkuil van 9 m bij 3 m 

- een valkuil van 7,5 m bij 3 m  

 dojoruimte van 12 m bij 12 m  

 tussenzaal van 12 m bij 12 m 

 dansruimte van 12 m bij 12 m 

 fitnessruimte  
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Figuur 9: inrichtingsschets turnverenigingen 
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4 BEELDVERWACHTING 

Beelden zeggen veel meer dan woorden. Dit hoofdstuk toont beelden in combinatie 

met steekwoorden. De nieuwbouw moet gelijkwaardig zijn aan deze gestelde 

beelden in relatie tot de gestelde prestaties.  

4.1 Referentieprojecten 

Project:      ACLO Studentensport Groningen 

Waarom? 

 Hoge bezetting en programmering door monitoring studenten. 

 Efficiënte ruimte indeling, dit betreft onder andere de indeling van de berging 

tussen zaaldelen. 

 Minimale hoogte in zalen (gebruik wat je nodig hebt). 

 

 

Foto 2: zijaanzicht ACLO te Groningen – sport in het zicht 

 

Project:      Landstede Zwolle 

Waarom? 

 Half verdiepte sportvloer, binnen komen op half verhoogd, hierdoor ontstaat 

er een sportarena. 

 Opbouw van de diverse ruimten is transparant met veel glas, hardglazen 

schuifwanden et cetera. 

 Door transparantie en openheid ontstaat er tussen onderwijs en 

verenigingen een vanzelfsprekende interactie en onderling enthousiasme. 
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Foto 3: Landstede te Zwolle – sportarena, markant gebouw & transparantie 

 

Project:      Noorderpoort te Stadskanaal  

Waarom? 

 Overtuigend ontwerp: origineel, compact, flexibel, duurzaam en groen. 

 “Zien en gezien worden”; vanuit de verkeersruimte is de core business van 

multisectoraal mbo onderwijs in de diverse (vak)lokalen goed te zien. 

 Ontwerp is geïntegreerd in het bestaande buitensportgebied Pagedal van de 

gemeente Stadskanaal. 

 Flexibel, duurzaam en groen. 
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Foto 4: Noorderpoort te Stadskanaal - multifunctioneel. Door Noorderpoort gerealiseerd in 

samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en sportverenigingen 

 

Project:      verschillende projecten  

Waarom? 

 Omloop van het gebouw inzetten voor gebruik, bijvoorbeeld fitness en 

tribunefunctie. Hierdoor is zicht op het sport en een nauwe relatie met de 

hal. 

 

Foto 5 en 6: voorbeeld van inzetten van een omloop door fitness en atletiek 
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5 PRESTATIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN BEHEER 

In dit hoofdstuk vindt een procesbeschrijving conceptbeschrijving gegeven van de 

verschillende functies, ruimten en activiteiten. Het geeft inzicht in de onderlinge 

relaties en dient inzicht te verschaffen in een optimale ruimtelijke situering van de 

verschillende functies en activiteiten. 

 mobiliteit  

 ontvangst 

 ontmoeting  

 horeca  

 onderwijs 

 omkleden 

 publiek  

 binnen sporten buiten sporten 

 opbergen 

 beheer 

5.1 Mobiliteit 

 De toegang tot het sportcentrum Europapark is gastvrij en laagdrempelig, 

ook voor mindervaliden (toegankelijk, aantrekkelijk en innovatief). 

 Het is duidelijk als je het terrein op gaat waar de ingang is. 

 Eén centrale entree van waaruit direct duidelijk is waar men terecht kan voor 

informatie, betalen en doorverwijzing (metpijlen, sportvloerlijnen en visueel 

verschillende kleuren in verband met slechtziende bezoekers).  

 De entree stimuleert het ontmoeten (direct zicht op bewegen en 

sportsituaties). 

 Fietsenstalling is geen belemmering voor het zicht en is direct bij de ingang. 

 Fietsenstalling in combinatie met sport – sporten op de stalling of sporten in 

de stalling. 

 Verschillende wisseltijden voor efficiënte looplijnen en omkleden. 

5.2 Ontvangst  

 Bij binnenkomst weten de bezoekers eenvoudig de weg te vinden. 

 Ook grote groepen vinden eenvoudig hun weg en verstoren geen andere 

processen. 

 Een ieder kan op verschillende gebruikstijden gemakkelijk zijn eigen ruimten 

bereiken.  

 De compartimentering is zodanig dat met minimale beheersmaatregelen het 

complex maximale openingstijden kan hanteren. Kortom, delen zijn 

afsluitbaar. 

 Voor logistieke zaken, zoals aanvoer van pakketten en facilitaire zaken, is 

een aparte logistieke toegang. Deze separate toegang is zodanig gesitueerd 
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dat het de exploitatie van de accommodatie niet negatief zal beïnvloeden 

zoals bijvoorbeeld in het kader van toezicht en beveiliging. 

5.3 Ontmoeting 

 Het sportcentrum Europapark is één grote ontmoeting. 

 Ontmoeten, hangen, verblijven en ruimten om samen te werken voor de 

opleiding. 

 Er wordt voorzien in verschillende vormen van ontmoeten zoals zitten, 

aanlanden, geconcentreerd overleggen/werken, kijken, beleven, hangen, 

enzovoort. 

 Toegankelijke speelsituaties creëren. 

 Hier kan worden gewerkt door studenten, medewerkers van het 

Noorderpoort en zelfs ouders die wachten op sportende kinderen (maar nog 

liever gaan de ouders sporten tijdens het wachten). 

5.4 Horeca  

 Horeca is een ontmoetingsfunctie zowel voor studenten, docenten, 

verenigingsleden als andere gebruikers van het sportcentrum Europapark. 

De situering is zo dat het ontmoeten wordt gestimuleerd.  

 Horeca vormt het centrale hart van het centrum. De route loopt voor iedere 

bezoeker via de horeca, kortom: je kunt het gebouw alleen door of uit via de 

horeca.  

 Iedereen verlaat het centrum via de horeca. Er mag echter geen 

onbeheersbare situatie ontstaan wanneer horeca niet bemand is (dit kan 

betekenen dat bijvoorbeeld een bar of deel van het horecagebied afsluitbaar 

moet zijn). 

 Je kan hier gezond ontbijten, lunchen en avondeten. 

 Sport, spel en horeca zijn verbonden. 

 Er is vanuit de horeca zicht op alle sportsituaties. 

 Sport op TV is aanwezig. 

 WIFI is openbaar voor de bezoeker van het gebouw. 

 Was- en drooggelegenheid in de buurt van de horeca. 

 De horeca is flexibel en aanpasbaar naar type gebruik (dagelijks gebruik, 

specifieke evenementen, groter onderwijsruimten).   

5.5 Onderwijs  

 Een gebied met leerwerkplekken voor de verschillende opleidingen 

(praktijkleren in plaats van Leerbedrijf). 

 Onderwijsruimten voor variant 2 en variant 3. 

 Een diversiteit aan ruimten voor grotere en kleinere groepslessen. 
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 Het betreft een locatie voor examentraining (digitaal met specifieke  

ICT-voorzieningen en regulier) en zomerschool (specifiek taal en rekenen) 

 Vergaderen en presenteren. 

 Coachingsgesprekken. 

 Uitproberen, testen. 

 Vergaderfunctie. 

 Examinering (geluidsdicht, losstaand, goed bereikbaar). 

 Voldoende ICT-mogelijkheden voor onderwijs, WIFI is een voorwaarde. 

 Informatiecentrum voor bezoekers. 

 Medewerkersruimte.  

5.6 Omkleden 

Tussen de kleedvoorzieningen zijn  douches voorzien. Op deze manier wordt 

optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. De inrichting van deze ruimte is zo 

ingedeeld dat er voldoende privacy is zonder dat er een gebrek is aan sociale 

veiligheid. Voor het omkleden zijn de volgende aspecten van belang: 

 Uitnodigen om te douchen, waarbij privacy indien gewenst (bijvoorbeeld 

vanwege religieuze redenen) geborgd is. 

 Voor zowel binnen- als buitensporten snel toegankelijk, zowel schoon als 

vies toegankelijk. 

 Voldoende opbergmogelijkheden. 

 Kleedkamer toegankelijk vanaf buiten en in verband met activiteiten 

buitengebied makkelijk schoon te maken. 

 Toiletvoorzieningen (met name voor vrouwen in de kleedkamer of direct 

tegenover de kleedkamer beschikbaar). 

 Lockers: verschillende doelgroepen gaan sporten in het sportcentrum. Dit 

betekent dat voor iedere sporter een mogelijkheid moet zijn om veilig spullen 

op te bergen. Een diversiteit aan lockers en de plaatsing op verschillende 

plekken in het gebouw is hierin een voorwaarde. De lockers zijn gesitueerd 

op de looproute van de sporter van omkleden naar het sporten. Een locker 

voor de buitensporter (klein), de recreatieve sporter (middel) en student 

(groot) is aanwezig. Zowel in de gangzone, kleedruimte als horecagebied 

zijn deze aanwezig voor maximaal 300 bezoekers. 

5.7 Publiek 

 Tribune: een kolomvrije tribune voor minimaal 300 mensen met een 

onbelemmerd zicht op de zaal. Uitdaging om op een innovatieve manier dit 

in te richten. Er mag afgeweken worden van de traditionele plastic stoeltjes, 

bijvoorbeeld inzet van trappen of iets dergelijks. Voor tijdelijke situaties 

(zoals evenementen circa 1-3 maal per jaar) moet dit uitbreidbaar zijn naar 

minimaal 1.000 zitplaatsen  ten behoeve van center courts met 1 m uitloop 

(vloer geschikt zijn). 
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 Daarnaast is het uitgangspunt dat de horecavoorziening zicht heeft op de 

sport.   

 Tribune multifunctioneel inzetbaar voor klassikale instructie, koppeling met 

burgerschap (leefstijltesten bijvoorbeeld).  

 Bij deze ruimte zijn schermen aanwezig (TV-screens, grote schermen). 

 Vrij WIFI gebruik. 

 Het publiek moet eenvoudig een consumptie kunnen benutten vanuit de 

horeca gelegenheid. 

5.8 Binnen sporten 

 Het sportcentrum moet geschikt zijn voor alle top 35 sporten zoals benoemd 

in de tabel (zie bijlage 1). Inclusief de top 5 sporten conform het 

Noorderpoort: Survival, Zelfverdediging, Dans, Spelsporten en Fitness. 

 Bijzondere aandacht voor multifunctionele sportvloer en  belijning. 

 Eén zaal inrichten specifiek geschikt voor onderwijs. 

 De boulderwand in de tussenzaal (maximaal 3 m hoog).  

 Wand voor TRX -koppelingen in gebouw (ophangmechanisme met 

elastiektouw). 

 Video en muziek in alle zalen mogelijk. 

 Wanden geluiddicht tussen sportzalen. 

 Grote zaal is opdeelbaar in zes kleinere zalen. 

 Veiligheid garanderen voor sporten. 

 Rekening houden met c.q. integreren in het ontwerp: gebouw gebonden 

sportvoorzieningen bijvoorbeeld in de vloer of aan de wanden of aan het 

plafond: 

- Vanuit plafond elektrisch netten, touwen, ringen, klimladders laten 

zakken.  

- Via netten (die vanuit plafond naar beneden zakken) afgesloten kooien 

creëren voor golf, honkbal et cetera. 

 

  

Foto7 en 8: verschillende sporten in 1 ruimte beoefenen door middel van netten uit plafond te laten 

zakken. 

 

 Fitnessapparatuur met digitale registratie (onder andere smartphone). 

 Eén zaal is ingericht met een vaste turnopstelling. 
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Foto 10: voorbeeld van digitalisering in de sport “de golfsimulator”  

5.9 Buitensporten 

De uitdaging is ervoor te zorgen dat verschillende sporten gebruik kunnen maken 

van de buitenkant, zowel op het terrein, in de omgeving als op en rondom het 

gebouw.  

 Het terrein en het gebouw is tevens een sportfaciliteit). 

 Het gebouw inzetten als sportmiddel voor de sporten. 

 Semi-buitenruimte zoals een fietsenstalling kan dubbel worden ingezet als 

sportveld voor de sporten die een harde ondergrond nodig hebben.  

 Verschillende buiten sporten zorgen ervoor dat sporters erg vies worden. 

Belangrijk is dat hiervoor een afspoelvoorziening wordt gecreëerd.  

 

  

Foto11 en 12: sporten waarbij een harde en stevige ondergrond noodzakelijk is 

5.10 Opbergen 

Het opbergen van materiaal gebeurt in een grote afsluitbare opbergruimte, ook wel 

het sportmagazijn genoemd. Het is van belang dat het een ordentelijke ruimte is en 

blijft: gestructureerd, schoon, netjes en opgeruimd. De opgave in de ontwerpfase is 

om deze ruimte efficiënt te gebruiken en geen verloren ruimte te laten zijn. 

Logische looproutes.  

Binnen de opbergruimte kunnen kleinere ruimten, planken, kasten en dergelijke 

ontstaan waarin ruimte is voor materiaal voor 35 sporten voor het onderwijs en 

ruimten is voor opbergen van materiaal van de verenigingen.  
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5.11 Beheer  

Het sportcentrum Europapark wordt door verschillende doelgroepen gebruikt. Het 

is van belang dat de beheersbaarheid hierop wordt afgestemd. Onderdeel hiervan 

is dat er standaard een BHV-er aanwezig moet zijn op de locatie.   

De compartimentering van het gebouw is hierbij van groot belang. Alle zaaldelen 

dienen afzonderlijk van elkaar benaderd en gebruikt te kunnen worden. Dit geldt 

dus ook voor de beheersbaarheid. Enkele zalen dienen geschakeld te kunnen 

worden. 

Daluren en vakanties 

De druk ligt met name op de invulling van de daluren en de vakanties: 

1. Het Noorderpoort is verantwoordelijk voor de bezetting doordeweeks tot 

17.00 uur. 

 voor 8.30 uur; ouderensport, medewerkers en talentontwikkeling 

 na 16.00 uur: talentontwikkeling, schoolsportverenigingen en 

medewerkers 

 uitdaging van 16.30-18.00 uur te roosteren voor het Noorderpoort 

2. In de avonduren en weekenden is de gemeente Groningen verantwoordelijk 

voor de sportzalen met uitzondering van: 

 de dojo, de tussenzaal en de dansruimte (verantwoordelijkheid 

Noorderpoort) 

 de vaste turnhal is volledig voor de turnverenigingen ingericht 

(verantwoordelijkheid gemeente Groningen) 

3. De gemeente en het Noorderpoort hebben gezamenlijk een 

verantwoordelijkheid voor de vakantie periode.  

 kortere vakanties 1-2 weken: februari, mei, oktober en december 

 zomerperiode circa 6 weken in de maanden juli en augustus 

Deze periode kan ingezet worden voor sportkampen en topsportkampen. 

Hierbij moet ook de mogelijkheid aanwezig zijn om voor grotere groepen die 

zelfredzaam zijn een overnachting te creëren.  

4. Voor de turnhal ligt de uitdaging om deze voor 16.00 uur in te zetten: 

onderwijsprogramma waar turnen en survival elkaar ontmoet. 

 

Exploitatie 

De belangrijkste kostenposten met betrekking tot de exploitatie zijn:  

 personeel 

 onderhoud 

 schoonmaak 

 

Doordachte detaillering, juiste materiaalkeuze en goed bereikbare ruimten zorgen 

voor een reductie van de schoonmaakkosten. Het voorkomen van hoeken en 

nissen in combinatie met een centrale plaats van de werkkast(en) draagt bij tot een 

accommodatie die eenvoudig schoon te houden is. Dit geeft direct een besparing 

op de schoonmaakkosten, en indirect heeft dit invloed op de beleving van de 

bezoekers. Een frisse, lichte accommodatie met een prettige uitstraling heeft 
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invloed op de bezoekersaantallen en zal bijdragen aan een optimale exploitatie. 

Een doordacht en geïntegreerd sluitsysteem en waar nodig camerabewaking moet 

de personele inzet bij gebouwtoegang, gebruik overdag en bij sluitrondes tot een 

minimum beperken. 
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6 PRESTATIES MET BETREKKING TOT HET GEBOUW 

6.1 Toegankelijkheid 

Uitgangspunt is om de techniek zoveel mogelijk uit zicht te hebben. Bij de situering 

van de diverse installatietechnische onderdelen en ruimten dient gelet te worden op 

de effecten ervan op de totale exploitatie. Hierbij kan onder ander gedacht worden 

aan lengte van leidingen, molestbestendigheid, complexiteit van onderhoud en 

bereikbaarheid van onderdelen. Technische onderdelen die op het dak worden 

gepositioneerd, dienen geïntegreerd te worden in het ontwerp. 

De nutsruimten zijn van buitenaf bereikbaar. Met name de luchtbehandelingskasten 

dienen extra aandacht te krijgen tijdens het ontwerp, opdat de onderdelen kunnen 

worden vervangen en/of onderhouden. 

6.2 Relatie binnen buiten / zichtlijnen 

Het gebouw moet bijdragen aan een actieve invulling van het van binnen naar 

buitengericht sporten. De relatie tussen binnen en buiten moet functioneel en fysiek 

mogelijk zijn, ook in een later stadium.  

6.3 Flexibiliteit  

Flexibel maatwerk 

Wij zijn ons bewust van het feit dat de wereld om ons heen voortdurend verandert, 

dat er steeds nieuwe eisen gesteld worden en behoeftes ontstaan. Dat betekent 

dat het sportcentrum Europapark de mogelijkheid moet bieden flexibel in te spelen 

op al die veranderingen en ontwikkelingen. Deze multifunctionaliteit vraagt om 

flexibiliteit in de inrichting en een professionele exploitatie, waarbij voortdurend 

ingespeeld wordt op ontwikkelingen en de klik gemaakt wordt met de diverse 

klantgroepen en gebruikers. Dit vraagt slim gebruik van de ruimten in (en om) het 

sportcentrum Europapark, want het geheel moet wel betaalbaar zijn en blijven. 

Maar daarnaast vraagt dit teamwork. Een hecht team van professionals met 

verschillende expertise, die uitstralen dat dit leuk en sportief is. Die initiatieven 

ontplooien voor activiteiten, maar die je ook aanspreken op je beweeg- en 

sportgedrag. Maar die vooral verbinders zijn, die in staat zijn verbindingen te 

leggen tussen verschillende mensen en organisaties en op verschillende niveaus. 

Hier worden mensen opgeleid, klaar voor de toekomst. 

 

Flexibiliteit: 

 Uitgangspunt is maximale flexibiliteit van bouwkundig en installatietechnisch 

ontwerp. 

 In het ontwerp moet een eventuele toekomstige uitbreidbaarheid of 

mogelijkheden tot inbreiden worden meegenomen. 
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 Grote indelingsvrijheid creëren, door slimme constructieve oplossingen toe 

te passen. 

 De toekomstgerichte constructie dient grote overspanningen te bevatten met 

maximale indelingsvrijheid van de vloervelden. 

 Op enkele stabiliteitswanden na, dient het gebouw relatief veel 

verplaatsbare binnenwanden te bevatten. 

 Installaties dienen te worden ontworpen op een maximaal modulair 

stramien. 

 Het leidingennetwerk dient zo te worden aangelegd dat grote vrijheid 

ontstaat op gebruik en inrichting. 

 Het ontwerp dient mogelijkheden te bieden om in de toekomst extra 

voorzieningen te kunnen realiseren. 

 Slim schakelen van ruimten en gangen om een optimale bruto-netto 

verhouding te creëren in het gebouw. 

6.4 Energieopwekking 

 Duurzame energie; 40% van de benodigde gebouwgebonden energie dient 

lokaal duurzaam opgewekt te worden.  

 WKO; aansluiting bij de centrale WKO van het Europapark (exploitatie 

gemeente en waterbedrijf). 

6.5 Duurzaamheid 

Partijen streven naar een duurzaam en flexibel gebouw: 

 GPR Sport en Zwembad wordt gebruikt om de mate van duurzaamheid van 

het gebouw te meten. Ambitie is een gemiddelde score van 7,5 voor alle vijf 

de thema’s, minimaal dient een score van 7 voor alle thema’s gehaald te 

worden. Streven naar een score van 8 op thema’s. 

 Aanvullend wordt de BREEAM-systematiek als menukaart gebruikt. 

Individuele themacredits zijn geselecteerd om duurzaamheid verder vast te 

leggen, zonder dat er een officiële certificering op BREEAM zal 

plaatsvinden. 

 Voor het onderwijsgedeelte gaat het Noorderpoort uit van Frisse Scholen, 

Klasse B voor thermisch comfort en interne luchtkwaliteit (CO2-concentratie 

<950 ppm). 

 Partijen willen de milieubelasting verminderen door de toepassing van lichte 

constructies en NIBE bouwproducten milieuklasse 1 t/m 3. 

 Onderzoeken van mogelijkheden om licht, geluid, ICT, data, AV (waaronder 

video-interactie), I-Sport/Sportgaming, bediening en sensortechnologie als 

een geïntegreerd en courant pakket te realiseren. 

 Ook lichttoetreding dient duurzaam bekeken te worden, bijvoorbeeld door 

daglicht gefilterd als lichtbron gebruiken. 
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6.6 Vormvereisten 

De situering van de diverse ruimten dient dusdanig te zijn gekozen dat deze een 

exploitatieversterkend karakter hebben. Resultaat zal zijn een compact gebouw 

met korte looplijnen wat voordelen biedt op het gebied van schoonmaak, beheer en 

energiehuishouding. Tevens kan middels een slimme indeling met doordachte 

zichtlijnen de personele bezetting beperkt worden.  

6.7 Sociale veiligheid 

Juist de MBO doelgroep heeft veel baat en belang bij sociale veiligheid. Voor zowel 

het gebouw, de inrichting, het sportprogramma, de begeleiding en in de groep 

draagt het sociale gevoel bij aan het ontwikkel- en leervermogen. Door de opzet 

van het concept waar meerdere groepen tegelijkertijd in het gebouw actief zijn, zal 

de sociale veiligheid een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Deze sociale veiligheid geldt zowel binnen als buiten het gebouw. Dit uit zich in 

goede zichtlijnen en goede balans tussen privacy en transparantie zowel binnen als 

buiten het gebouw.  

 

 

Figuur 10: sociale veiligheid: geen gang met aan weerszijden kleedruimten, maar aan een 

transparante gevel 

6.8 Uitbreidbaarheid 

Het sportcentrum moet geschikt zijn om eenvoudig uit te breiden Gezien de geringe 

kavelgrootte is ervoor gekozen dat het gebouw zich moet lenen voor uitbreiding 

van de onderwijsfunctie; hierbij geldt dat maximaal 50% van de onderwijsfuncties 

uitbreidbaar moet zijn.    
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7 PRESTATIES MET BETREKKING TOT HET GEBIED 

Niet alleen binnen het gebouw, maar ook buiten het gebouw moet het duidelijk zijn 

dat het om sport draait.  

7.1 Gebouw en gebied 

Europapark 

De beoogde locatie van het sportcentrum Europapark is op het Europapark. 

Daarmee komt het sportcentrum Europapark vlakbij de Euroborg te staan, 

waarmee natuurlijk een belangrijke (niet alleen) sportieve verbinding gelegd is 

(partner FC Groningen, leerbedrijven Horeca Noorderpoort). In de directe nabijheid 

bevinden zich meerdere andere (toekomstige) Noorderpoort onderwijsgebouwen, 

waarmee een goede verbinding met leerlingen en studenten gelegd wordt. En 

afsluitend komt het sportcentrum Europapark in een omgeving, een buitengebied, 

te staan, waar sportieve en ontspannende (bewegings-) activiteiten op een 

vanzelfsprekende manier aan het sportcentrum Europapark verbonden zullen 

worden. Een open verbinding tussen binnen en buiten, tussen gebouw en gebied.  

  

Figuur 11 en 12: situering sportcentrum in gebied 

 

Buitengebied terrein 

Het gebied grenst aan een park en een waterpartij. De inrichting van het park moet 

tevens de volgende sporten mogelijk maken: 

 Sporten op het Survival-eiland: 

 klimmen (klimtoren) 

 kuil methodiek 

 survivalbaan  

 Hardlopen, fitness door natuurlijk beweegaanleidingen. 
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Figuur 13: mogelijke invulling buitengebied in relatie tot terrein en gebouw 

7.2 Demarcatie terrein 

 Naast het feit dat de buitenkant van het gebouw is om te sporten, is het terrein van 

het sportcentrum tevens geschikt voor de volgende sporten: 

 Sporten voor VeVa 

 Fitness 

 Teamsporten 

De opdrachtnemer dient rekening te houden met de sporten die op het terrein (de 

kavel) zelf plaatsvinden. In het buitengebied (park) worden verschillende sporten 

beoefend. De inrichting hiervan valt niet onder de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer, echter moet wel rekening gehouden worden met de aansluiting 

van de inrichting van het park. Vroegtijdige afstemming en aansluiting met deze 

plannen is een voorwaarde.    
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BIJLAGE 1: TOP 35 SPORTEN NOORDERPOORT  
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BIJLAGE 1: TOP 35 SPORTEN NOORDERPOORT  

 

 

Het Noorderpoort heeft een top 35 opgesteld van meest begeerde sporten. Onderstaande tabel geeft 

deze sporten in willekeurige volgorde van belangrijkheid weer.  

 Sport Speelveld afmeting 

1 Fitness nvt 

2 Ladies groesfintess nvt 

3 Kracht & Conditie nvt 

4 Dance nvt 

5 Yoga/mindfullness nvt 

6 Indoor Survival nvt 

7 Jump & Swing nvt 

8 4-MIJL Training 1 mijl 

9 Badminton • Enkelspel 5,18 x 13,40 m  

• Dubbelspel 6,10 x 13,40 m 

10 Speedminton 5,5 X 5,5 m 

11 Tennis voor beginners 20x40 m 

12 Floorbal 20x40 m 

13 Voetbal (vrouwen) 20x40 m 

14 Voetbal (mannen) 20x40 m 

15 Handbal 20x40 m 

16 Volleybal 18x9 m met aanvalslijn vanaf middelpunt 

op een afstand van 3 m 

17 Basketbal FIBA-veld 28x15 m, vanaf 26x14 m kan 

een veld ook goedgekeurd worden 

18 Korfbal 40 x 20 m (60 x 30 m voor buiten) 

19 Frisbee 100 bij 37 m  

20 Voetvolley 8 m breed en 16 m lang 

21 Circus Acrobatiek nvt 

22 Boogschieten 30 m lang 

23 Skaten nvt 

24 Ergonomie nvt 

25 Teambuilding nvt 

26 Rots & Water nvt 

27 Zelfverdediging voor 

meisjes 

nvt 

28 Vechtsporten nvt 

29 Leidinggeven nvt 

30 Blessure herstellessen nvt 
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31 Free Running nvt 

32 Slagspelen nvt 

33 Trefbalspelen nvt 

34 Kennismaken met 

Gezonde Leefstijl 

nvt 

35 Tafeltennis grote toernooien 14 x 7 m 
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BIJLAGE 2: RUIMTESTAAT SPORTCENTRUM EUROPAPARK SPORTCENTRUM EUROPAPARK, 

d.d. 10 september 2015  

 

  



Ruimtestaat sportcentrum Europapark
Ruimtelijk Programma van Eisen - Gebruiksniveau
Groningen Nieuwbouw Sportcentrum Europapark
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Architect:
Datum: 10 september 2015
Versie: 4.2
Variant: fine tuning december 2014 tot 25 aug 2015 inclusief extra wens turnverenigingen
Wijziging tov vorige varaiant: wijzigingen ten opzichte van vastgestelde oplegnotitie ambitiedocument / programma van prestaties d.d. 25 augustus 2015

Fuctioneel Oppervlakte Oppervlakte Ruimelijk

Ruimtenr. Functie  Situering  aantal  m² n.v.o.  m² B.v.o.
subtotaalm² 

n.v.o.
totaal m² 

n.v.o. m² n.v.o.  m² B.v.o.
subtotaalm² 

n.v.o.
totaal m² 

n.v.o.
minimale 
eis vrije 
hoogte

inhoud 
(m³) opmerkingen/vragen

1.1 Entree 130              -               
1.1.1 voorportaal BG 1                8                10              -             3,20 25
1.1.2 hal BG 1                22              29              -             3,20 70
1.1.3 receptie BG 1                20              26              -             3,20 64 2 werkplekken, incl aanlandplek beheerder
1.1.4 EHBO/massage-ruimte BG 1                24              31              -             3,20 77 ruimte tevens geschikt voor fysiotherapie
1.1.5 Miva toilet BG 1                5                7                -             3,20 16
1.1.6 Toiletvoorziening heren BG 6                10              13              -             3,20 32 3 toiletten en 3 urinoirs - situatie in de buurt van examenhal
1.1.7 Toiletvoorziening dames BG 4                10              13              -             3,20 32 4 toiletten -  situatie in de buurt van examenhal
1.1.8 leveranciersingang BG 1                in factor
1.1.9 werkkast groot BG 1                31              40              -             3,20 99 2 schrobmachines, wc papier voorraad, rollen handdoeken, gereedschap, papier, lader gereedschap
1.2 Sportruimte 2.627          -               
1.2.1 sporthal (3 en 6 zaaldelen) - (44,2*29,4) BG 1                1.305        1.697        -             7,00 9.135
1.2.2 omloop verdieping ZIT IN FACTOR 1                                       1                3,50 0 architect uitdagen in factor op verdieping een omloop creëren voor sport
1.2.3 turnzaal - vaste opstelling - (32*20) BG 1                640            832            -             7,00 4.480 2 valkuilen: 9x3meter en 7,5 x 3 meter  

turnen - extra voor toeschouwers (200 bezoekers) BG 1                130            169            -             
1.2.4 dojoruimte - (12*12) BG 1                144            187            -             3,20 461
1.2.5 tussenzaal (12*12) BG 1                144            187            -             3,20 461
1.2.6 dansruimte - (12*12) BG 1                144            187            -             3,20 461
1.2.7 fitness 1                                       1                120            156            -             3,20 384 tijdens fitness lessen wordt muziek gedraaid, dit mag niet tot overlast leiden voor andere ruimten
1.2.8 Afspoelvoorziening 1                voor buitensporters die vies zijn - 1 kleedvoorziening in buurt van entree voor deze sporters
1.3 Omkleden 300              -               
1.3.1 kleedruimten BG 4                300 390            -             3,00 900 4 grote ruimten incl. sanitair ; uitgangspunt is: per ruimte 2 toiletten + 10 douches per 2 ruimten

uitdaging zo efficient mogelijk indelen van douches en toiletten.
1.4 Bergingen 244              -               

Diepte: minimaal 4,5 meter  en maximaal 5,5 meter. Breed: minimaal 8 meter breed. Doorrijdhoogte minimaal 2,5 
meter. Doorrijdbreedte minimaal 3,5 meter en maximaal 5 meter. 

1.4.1 Berging BG 1                230            3,00 690
1.4.2 werkkast BG 7                9                -             3,00 21 per verdieping 1 werkkast  
1.4.3 werkkast 1                                       7                9                -             3,00 21 per verdieping 1 werkkast
1.5 Docenten/Scheidsrechterruimten 22                -               
1.5.1 Ruimte inclusief douche, toilet BG 2                22              3,00 66 werkplek met lockers
1.6 Tribune & horeca 441              -               
1.6.1 Tribune 1                                       300            226            294            -             3,00 678
1.6.2 trap en lift - in factor zit in factor
1.7 Horeca
1.7.1 50% kantine icm onderwijs 1                                       65              84              -             3,20 206 tevens werkplekken en ontmoetingsruimte voor leerlingen en docenten (kantine 168m2bvo)
1.7.2 50% kantine icm onderwijs 1                                       65              84              -             3,20 206 tevens werkplekken en ontmoetingsruimte voor leerlingen en docenten (kantine 168m2bvo)
1.7.3 bar 1                                       16              21              -             3,20 51
1.7.4 keuken 1                                       46              60              -             3,20 147
1.7.5 drankenvoorraad 1                                       8                10              -             3,00 24
1.7.6 berging 1                                       6                8                -             3,00 18
1.7.7 koelcel 1                                       5                7                -             3,00 15
1.7.8 vriescel 1                                       5                7                -             3,00 15
1.8 Onderwijsruimte 1                                       429              -               
1.8.1 Examenruimte - garderobe 1                31              40              -             3,20 99 voor 150 leerlingen (afsluitbaar voor ruimten)
1.8.2 Examenruimte / lesruimte 1                100            130            -             3,20 320 geschikt voor 50 leerlingen
1.8.3 Examenruimte / lesruimte 1                100            130            -             3,20 320 geschikt voor 50 leerlingen
1.8.4 Examenruimte / lesruimte 1                100            130            -             3,20 320 geschikt voor 50 leerlingen
1.8.5 SDV - spreekruimten 1                10              13              -             3,20 32 tevens geschikt als werkplek
1.8.6 SDV - spreekruimten 1                10              13              -             3,20 32 tevens geschikt als werkplek
1.8.7 SDV - spreekruimte / testruimte 1                10              13              -             3,20 32 testassistent maakt ook gebruik van deze spreekruimte
1.8.8 Multifunctional Ruimte 1                10              13              -             3,20 32 voor Multifunctionals
1.8.9 SDV - informatiecentrum 1                26              34              -             3,20 83 ontvangstfunctie, folders, "onderwijs winkel", centrale plek, toegankelijk, weg wijs maken
1.8.10 Onderwijs - medewerkersruimte 1                26              34              -             3,20 83 2 vaste werkplekken + aanandruimte voor medewerkers (totaal 18 flexibel)
1.8.11 kolfruimte 1                                       6                8                -             3,20 19 separate kolfruimte voldoan aan arbo eisen, teven geschikt als werkplek
1.9 Techniek 11                -               
1.9.1 Technische ruimten - in factor zit in factor /  op het dak
1.9.2 Patchruimte + werkruimte 11              14              -             3,00 33
1.11 Buiten terrein terrein niet in totaal m2 opgenomen omdat dit geen gebouw betreft

Fietsenstalling 200            100            uitgangspunt op terrein, 0,5m per fiets 
Parkeerplaatsen 24              
(dak)terras 1                                       1                200            relatie met horeca, benaderbaar via buiten

Totaal nieuwbouw
functioneel nuttig vloeroppervlak 100% 4.204        100% -             
indelingsverlies 3% 126            3% -             
horizontaal verkeer 8% 336            8% -             
glaslijncorrectie 1% 42              1% -             
niet-statische bouwdelen 3% 126            3% -             
verhuurbaar vloeroppervlak 115% 4.834        115% -             
installaties 5% 210            5% -             
verticaal verkeer 6% 252            6% -             
constructie 3% 126            3% -             
lage ruimten 1% 42              1% -             
brutovloeroppervlak exclusief fietsenstalling en buiten en terras 130% 5.465        130% -             

In te vullen door Architect 
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BIJLAGE 3 OPZET NOORDERPOORT VERSIE 2.0, D.D. 2 JUNI 2014  

 



Inleiding 

Bij het Noorderpoort vinden we het belangrijk dat zowel studenten als medewerkers gestimuleerd 

worden om te sporten en te blijven sporten. De ambitie is dat elke student 5% van zijn onderwijstijd 

aan sport besteed (2017).  

Als vliegwiel is NoorderSport opgericht. Binnen NoorderSport zijn een aantal vakdocenten actief die 

ondersteund worden door stagiaires van het Hanze Instituut voor Sportstudies. Scholen van het 

Noorderpoort kunnen NoorderSport benaderen voor de organisatie van sportactiviteiten (lessen, 

sportdagen, clinics). Tevens is NoorderSport betrokken bij de ontwikkeling van een volwaardig MBO 

sportprogramma op maat. 

 

Doelstelling 

NoorderSport wil aansluiten bij de behoefte van haar studenten. Onze doelstelling is het inspireren 

en stimuleren van sport en bewegen en het aanleren van vaardigheden om zelfstandig een activiteit 

uit te voeren en te organiseren. Hierbij willen ook graag aansluiten bij de opleidingseisen. 

- Wat is inspireren? (voorbeeldfunctie docent, aantrekkelijk programma, kennismaken met 

verschillende sporten, nieuwe sporten, deelname aan sport levert ontdekking van nieuwe 

mogelijkheden op…..) 

- Wat is stimuleren? (relatie aangaan, talentherkenning, ondersteunen, belonen, dwingende 

setting creëren, verbindingen met andere interesses maken, minimale inzet duidelijk maken en 

consequent in beeld brengen , monitoring leefstijl…) 

- Welke vaardigheden? (motorisch, gezonde keuzes, samenwerken, leidinggeven, organiseren, 

25 basiscompetenties en de onderverdeling in factoren, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

opleidingsspecifieke competenties….) 

 

  



Op weg naar 2017… 

Op dit moment (2014) beschikt NoorderSport nog niet over mogelijkheden en faciliteiten die nodig 

zijn om de ambitie van het Noorderpoort te realiseren. Om deze ambitie te realiseren is de realisatie 

van het sportcentrum op het Europapark noodzakelijk. 

NoorderSport werkt nu op verschillende locaties in de stad. Deze locaties en de materialen zijn veelal 

verouderd. De komende jaren is vanuit de scholen van het Noorderpoort een groei te verwachten 

van de vraag naar sport. Het is onduidelijk of NoorderSport in de huidige situatie voldoende 

capaciteit (qua locaties) heeft om deze vraag op te kunnen vangen 

Het is aan het management van de school wanneer en hoe ze willen starten met de invoering van 

sport voor hun studenten. Zodra er behoefte is, schuift NoorderSport aan en gaan we kijken hoe we 

sport aan kunnen bieden binnen het team/de school.  

Op dit moment maakt NoorderSport gebruik van stagiaires van de HIS(Hanze Instituut voor 

Sportstudies) om een volwaardig sportaanbod te realiseren. Onder begeleiding van sportdocenten 

van NoorderSport verzorgen deze stagiaires uitdagende lessen voor het Noorderpoort. Op deze wijze 

creëren het HIS en NoorderSport een win/win situatie. NoorderSport kan zich ontwikkelen richting  

2017 op een financieel verantwoorde wijze en kan een uitdagend programma aanbieden door de 

kennis en innovaties die de stagiaires inbrengen. 

Studenten van het HIS krijgen de kans om zich ontwikkelen in een uitdagende omgeving. Tevens 

biedt het studenten de kans om zich te `laten zien` en mogelijk hun eigen baan te creëren in de 

toekomst. 

Binnen de mogelijkheden die er zijn (aantal studenten, accommodatie, en docenten)  streeft 

NoorderSport naar een innovatief en  gevarieerd aanbod, wat aansluit bij de behoefte van de 

student(en) uit de verschillende studierichtingen.   

 

 

 

  



Uitgangspunten 

- NoorderSport moet deskundig en betrouwbaar zijn; 
- NoorderSport moet voldoen aan de doelstellingen;  
-  NoorderSport zoekt de verbinding met loopbaan en burgerschap (vitaal burgerschap) 
- Lessen NoorderSport gaan altijd door; 
- Studenten van het Noorderpoort hebben recht op goed en uitdagend onderwijs;  
- Studenten van het MBO hebben behoefte aan structuur;  
- Motivatie is het grootst wanneer studenten keuzemogelijkheden hebben; 
- Studenten vinden het prettig om te weten wat ze kunnen verwachten (inhoud, locatie en 

docent); 
- Studenten moeten de kans krijgen zich te oriënteren op veel verschillende sporten; 
- Structurele inzet van stagiaires HIS onder deskundige begeleiding binnen kaders; 
- Stagiaires zorgen voor kwaliteit en innovatie; 
- Stagiaires moeten hun doelstellingen (kerntaken) kunnen behalen; 
- Voor NoorderSport en HIS is het duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid begint en 

ophoudt; 
  



Burgerschap 
 
Sport vormt onderdeel van het vak burgerschap. Naast de Politiek-Juridische dimensie,  Economische 
dimensie  en Sociaal-Maatschappelijke dimensie worden studenten beoordeeld op vitaal 
burgerschap. 
In het beginselprogramma van de vakgroep burgerschap staat de visie en werkwijze beschreven (zie 
bijlage 1) 
 
Vitaal burgerschap (sport) wordt als volgt beoordeeld: 
 
De student is verplicht om ten aanzien van dit onderdeel deel te nemen aan de door de school 
georganiseerde en aangeboden activiteiten met betrekking  “Bewegen & sport”. 
 
Voor de beoordeling van dit onderdeel is het met name van belang dat de student een actieve 
attitude laat zien. Deze actieve attitude is zichtbaar in aanwezigheid, inzet en functioneren.  

 Elke student dien aan minimaal 40 uren sport deel te nemen in een schooljaar. (Per opleiding 
wordt de keuze gemaakt hoeveel uren dit voor een leerjaar worden. Dit is o.a afhankelijk van 
stages.)  

 De student die aan de geprogrammeerde sportactiviteiten onvoldoende heeft deelgenomen kan 
na overleg op andere momenten de gemiste uren inhalen. Aan het einde van het schooljaar 
worden ook voldoende sportmomenten aangeboden, zodat ieder de 40 uren kan halen.  

 Naast de deelname wordt de student met ‘Voldoende’of ‘onvoldoende’beoordeeld op 3 facetten: 
Inzet, Kwaliteit en ontwikkeling. 2 van deze 3 dienen met een voldoende te worden afgesloten. In 
de verdere toekomst kunnen deze beoordelingen per module van 4 lessen worden gegeven, zodat 
de student tijdens het schooljaar goed op de hoogte van de vorderingen blijft. 

 Voor het onderdeel ontwikkeling kunnen specifieke competenties worden gekozen, zoals 
samenwerken, organiseren, presenteren enz. 

 
 

 
 
  



Werkwijze sport 

Studenten kiezen aan het begin van een periode (kwartaal, half jaar of schooljaar) uit een aanbod 

van modules (zie bijlage 2). Op basis van deze keuzes maakt NoorderSport een programma voor die 

periode. 

Op jaarbasis dient een student 8 modules gevolgd en afgesloten te hebben. 

De modules zijn inhoudelijk gekoppeld aan de SHL competenties van het MBO.  Denk bijvoorbeeld 

aan “Leiden en Beslissen”, het fluiten van een wedstrijd past prima bij deze competentie. In de 

menukaart kun je zien welke competenties bij welke sport aan bod komen. 

Elke module dient afgesloten te worden met een voldoende. Studenten worden beoordeeld op drie 

indicatoren,  kwaliteit, inzet en  ontwikkeling. De lesgevende docent is er mede verantwoordelijk 

voor dat iedere student de module afsluit.  

Het is niet vanzelfsprekend dat de student altijd zijn module kan volgen, omdat je afhankelijk bent 

van het aantal studenten dat voor de module kiest. Wanneer er bijvoorbeeld maar 3 studenten 

basketbal kiezen is het logisch dat basketbal niet door kan gaan, we hebben dus met een minimaal 

aantal deelnemers te maken. Een module bestaat uit een lessenserie van 3 lessen. Na 3 weken begint 

de volgende module.  

 

Opmerkingen 

 Binnen de modules dienen de docenten rekening te houden met de competenties in het 

MBO. De exacte invulling laten we bepalen door de lesgever. 

 Tevens kan er voor gekozen worden om enkele modules verplicht te stellen voor iedereen, 

bv module Samenwerken, Gezondheid oid. 

 Modules worden gegeven door stagiaires, docenten en instructeurs.   

 Elke module wordt afgesloten middels beoordeling (kwaliteit, inzet en ontwikkeling) 
  



Bijlage 1 Beginsel vakgroep Burgerschap 

 
Missie en visie 
 
Doel van het vak Burgerschap is te bereiken dat studenten verantwoord willen en kunnen 
functioneren in de samenleving. 
 
Dit vereist de ontwikkeling van maatschappelijk inzicht, moreel besef, mensenkennis. 

 
Hiervoor is inzicht in en reflectie over de wijdere samenleving en de (mogelijke) eigen rol daarin 
nodig, maar ook besef van en goede omgang met samenlevingsaspecten in klas en school. 
 
Kijk op de samenleving rondom school: docenten en andere bronnen brengen studenten in contact 
met ideeën en feiten, begrippen en voorbeelden die hun interesse en (zelfkritisch) inzicht in mens en 
maatschappij stimuleren en vergroten.  
 
Kijk op de samenleving in de klas: de gehanteerde werkvormen (bv. samenwerkings- en 
discussievormen) leren studenten hoe ze redelijk kunnen omgaan met de onderlinge verschillen in 
gedrag en meningen die zij als jonge burgers zelf vertonen. 
 
Deze (cognitieve en morele) ontwikkeling van studenten is nooit af en kost tijd en is dus gebaat bij 
continuïteit en een doorlopende leerlijn in de eerste twee leerjaren van de opleiding.  
 
Het vak Burgerschap wil een belangrijke aanvulling bieden op het beroepsgericht leren en het 
(toekomstige) beroepsleven van studenten door hen ook uit te rusten voor het maatschappelijk 
bestaan in het algemeen. 
 
Het wil daartoe studenten laten zien welke maatschappelijke aspecten er vastzitten aan het leven  in 
onze (westerse) samenleving, maar (indirect) ook aan hun beroepenveld of vakterrein.  
 
Het is wenselijk dat naast voor studenten herkenbare onderwerpen uit het gewone leven ook zulke 
onderwerpen uit de beroepspraktijk en/of het vakgebied aan de orde komen in de context van het 
vak Burgerschap. 
 
Het besef van de maatschappelijke aspecten van bestaan en beroep vereist aan de andere kant dat 
studenten zich het eigenstandige vocabulaire en referentiekader van het vak Burgerschap eigen 
maken waaraan die aspecten hun betekenis ontlenen. 
 
De aard van het (toekomstig) beroep en bestaan van studenten maakt het wenselijk de specifieke 
doelen van het vak af te stemmen op het (opleidings)niveau van de student, i.h.b. niveau 2 en 3/4. 
 
  



Onderwijsorganisatie 
 
Urennorm: 
 

 Voor de BOL opleidingen: Gezien het belang van het vak Burgerschap en ter wille van continuïteit 
in de vorming zijn minimaal 2 lesuren per week in de lesperiodes van een leerjaar wenselijk. 

 Voor de BBL opleidingen: Met inachtneming van het belang van het vak Burgerschap dient het 
aantal beschikbare uren in relatie te staan tot de rest van de vakken en kunnen opdrachten voor 
Burgerschap ook in de praktijk van het werken weggezet worden (net als de andere vakken) 

 
Diploma-eisen: 
 
De beoordeling of studenten aan hun inspanningsverplichting voor het vak Burgerschap hebben 
voldaan, vindt plaats aan de hand van de volgende regeling: 
 

 Vijf zijn thema’s die afgenomen worden in twee jaar: Politiek- Juridisch/ Sociaal-maatschappelijk / 
economisch en vitaal burgerschap &  Bewegen & sport. 

 Alle vijf de onderdelen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgesloten. Binnen 
het proces mag een student geen cijfer halen lager dan een 4. 

 Aan het einde van elke periode is een resultaat terug te vinden in LBS. 

 Alle onderdelen behoudens “Bewegen en sport” kunnen worden beoordeeld, d.m.v. een theorie 
toets, een presentatie, of een verslag. 

 Voorafgaande aan een onderdeel zal de docent aangeven hoe de beoordeling zal plaats vinden. 

 De boordeling van het onderdeel sport zal door de betreffende docent worden uitgelegd.  
 
 
Docenten: 
 
Voor de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van burgerschap is het essentieel dat het verzorgd 
wordt door in principe vaste docenten met aantoonbare affiniteit met en liefst scholing in het vak. 
 
  



Vakgroep: 
 
De vakgroep Burgerschap heeft als een overkoepelend orgaan in de school tot taak de samenwerking 
tussen de vakdocenten te bevorderen en het onderwijs in het kader van burgerschap in de 
verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. 
 
 
De vakgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen, heeft een roulerende voorzitter en notulist. 
 
De vakgroep coördineert de invulling van het curriculum en de ontwikkeling daarvan. Ze stelt van de 
landelijk voorgeschreven domeinen van burgerschap (politiek, economie en samenleven) globaal de 
aandachtsterreinen, opbouw en samenhang in het onderwijsprogramma vast. Ze streeft de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk vocabulaire na waarin nader te bepalen kernbegrippen van 
het vak (bv. democratie, rechtsstaat, respect, vrijheid, arbeid) een plaats hebben. 
 
De vakgroep ondersteunt de verantwoording van het onderwijsprogramma naar studenten en de 
Inspectie en zorgt voor precisering en specificering van de eisen die aan het vak gesteld worden. 
 
De vakgroep bevordert de professionalisering van haar leden door uitwisseling en ontwikkeling van 
hun ervaring en kennis. 
 
Zij zorgt voor de ontwikkeling van een eigen (digitale) kennisbank en deelname aan Burgerschap op 
kennisnet. 
 
Zij stimuleert het volgen van media en het bijhouden van literatuur op het terrein van burgerschap 
om er zo mogelijk voor onderwijs bruikbaar materiaal van te maken. 
  



Verantwoording Leren, Loopbaan, Burgerschap 
 
De aspecten “Leren en loopbaan” worden gedekt door het SLB-traject dat we hebben uitstaan. 
Daarbij is het wel noodzakelijk dat de lesbrief, zoals die voor zowel niveau 2 als voor niveau 3+4 is 
geschreven, gehanteerd wordt .  

Burgerschap 
 
Bij Burgerschap kunnen we een tweedeling aanbrengen tussen: 

 Politiek-Juridische dimensie + Economische dimensie + Sociaal-Maatschappelijke dimensie 

 Dimensie Vitaal Burgerschap  
 
Verantwoording 
 
De verantwoording voor a. (de Politiek-Juridische dimensie + Economische dimensie + Sociaal-
Maatschappelijke dimensie) dient bij aanvang van het schooljaar te gebeuren in de studiewijzer met 
een korte verwijzing naar de in het curriculum geïntegreerde voor dit onderdeel dekkende 
aandachtsgebieden en daaraan gekoppelde activiteiten. 
 
Achteraf (dus vóór einde schooljaar) vindt de definitieve verantwoording plaats. Gegeven de aard 
van dit vakgebied en het beoogde effect op de student, is het kunnen inspelen op de actualiteit of 
actuele mogelijkheden noodzakelijk (vandaar de definitieve verantwoording achteraf) 
 
Beoordeling onderdeel: politiek-juridisch, economisch, sociaal-maatschappelijk 
 
De beoordeling van a. betreft het verantwoord kunnen functioneren in de samenleving. Daarbij is het 
kennisaspect bij Burgerschap dienend of dragend: de student moet weet hebben van de 
feitelijkheden om te kunnen functioneren en in gedrag te laten zien verantwoord met politiek-
juridische, economische en sociaal-maatschappelijke situaties en/of settings om te kunnen gaan.  
 
Voor de beoordeling van dit onderdeel is het met name van belang dat de student een lerende 
attitude laat zien.  
 
De beoordeling van de onderdelen politiek-juridisch, economisch en sociaal-maatschappelijk vindt op 
onderdeelniveau plaats: elk van de 3 onderdelen wordt apart beoordeeld. Voor elk van de 
onderdelen wordt een cijfer-resultaat gegeven. 
 
 
 
  



Beoordeling onderdeel: Vitaal burgerschap 
 
De student is verplicht om ten aanzien van dit onderdeel deel te nemen aan de door de school 
georganiseerde en aangeboden activiteiten met betrekking  “Bewegen & sport”. 
 
Voor de beoordeling van dit onderdeel is het met name van belang dat de student een actieve 
attitude laat zien. Deze actieve attitude is zichtbaar in aanwezigheid, inzet en functioneren.  

 Elke student dien aan minimaal 40 uren sport deel te nemen in een schooljaar. (Per opleiding 
wordt de keuze gemaakt hoeveel uren dit voor een leerjaar worden. Dit is o.a afhankelijk van 
stages.)  

 De student die aan de geprogrammeerde sportactiviteiten onvoldoende heeft deelgenomen kan 
na overleg op andere momenten de gemiste uren inhalen. Aan het einde van het schooljaar 
worden nog voldoende sportmomenten aangeboden, zodat ieder de 40 uren kan halen.  

 Naast de deelname wordt de student met ‘Voldoende’of ‘onvoldoende’beoordeeld op 3 facetten: 
Inzet, Kwaliteit en ontwikkeling. 2 van deze 3 dienen met een voldoende te worden afgesloten. In 
de verdere toekomst kunnen deze beoordelingen per module van 4 lessen worden gegeven, zodat 
de student tijdens het schooljaar goed op de hoogte van de vorderingen blijft. 

 Voor het onderdeel ontwikkeling kunnen specifieke competenties worden gekozen, zoals 
samenwerken, organiseren, presenteren enz. 

 
 
 
 
 
  



Beoordeling totaal Burgerschap 
 
De voorwaarde voor een voldoende resultaat: 
 
Alle vijf de onderdelen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgesloten. Binnen het 
proces mag een student geen cijfer halen lager dan een 4. 
 
Het is aan de opleiding en de docent in hoeverre zij de inspanningsverplichting van studenten in zijn 
geheel en/of op onderdelen zichtbaar willen maken in hele cijfers of bewoordingen (zwaar 
onvoldoende, onvoldoende, voldoende), mits het eindresultaat uitmondt in een diplomeringsoordeel 
voldaan of niet-voldaan. Burgerschap is een diploma voorwaarde. Het is geen onderdeel van het 
examen, maar zonder aantoonbaar voldaan te hebben aan Burgerschap kan een student geen 
diploma krijgen. 
  



Bijlage 2 Menukaart Sport 
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1. Inleiding 

In september 2009 heeft de raad van de gemeente Groningen de 

sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen 2010-2020 vastgesteld. 

De kern van het sportbeleid van de gemeente Groningen is tweeledig: 

1. Iedere Stadjer heeft of kan het plezier in sport- en bewegen ervaren en 

te allen tijde de keuze voor sport en bewegen maken. 

2. Stadjers weten dat regelmatig sporten en bewegen goed is voor hun 

gezondheid en voor de ontwikkeling van hun kinderen. 

Volgens de sportvisie is in de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar 

het inhalen van achterstanden in het beheer en het onderhoud van 

sportaccommodaties. Daarom wil de gemeente Groningen in de 

komende jaren de aandacht verleggen naar de toekomst. Met het oog op 

de toekomst, heeft de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) aan 

O&S Groningen gevraagd om onderzoek te doen onder (toekomstige) 

gebruikers van de sporthallen.  

 

De WSR streeft er naar dat alle sporters optimaal gebruik kunnen maken 

van de beschikbare sportfaciliteiten. Het onderzoek geeft daarom onder 

meer zicht op de wensen en behoeften van (toekomstige) gebruikers van 

de acht sporthallen die de WSR in de gemeente Groningen beheert. 

Daarnaast gaat het onderzoek in op de wijze waarop gebruikers contact 

hebben met de WSR. 

 

Het gaat om de volgende sporthallen in beheer van de gemeente 

Groningen: 

• Sporthal Selwerd (Eikenlaan 288) 

• Sporthal Vinkhuizen (Radiumstraat 150) 

• Sporthal Lewenborg (Kajuit 323) 

• Sporthal Beijum (Amkemaheerd 293) 

• Sporthal De Wijert (Vondellaan 75) 

• Sporthal Hoogkerk (Zuiderweg 70/1) 

• Semi-permanente Sporthal Kardinge (Kardingerplein 1) 1 

• Sporthal De Brug (Donderslaan 160) 

 
Wat vinden mensen van de sporthallen van de gemeente Groningen? 

Om dat te onderzoeken zijn drie groepen gebruikers van sporthallen 

benaderd. Als eerste de leden van het Stadspanel. Het Stadspanel 

bestaat uit ongeveer 7.000 inwoners van de gemeente Groningen die 

                                                            
1 We hebben aanwijzingen dat sommige respondenten van het Stadspanel bij het 

invullen van de enquête het Sportcentrum Kardinge voor ogen hadden in plaats van 

Semi-permanente Sporthal Kardinge. Dit blijkt uit de antwoorden die gegeven zijn bij 

uitgevoerde activiteiten. Respondenten gaven aan in de sporthal te zwemmen, 

schaatsen of squashen. Deze sporten kunnen worden beoefend in het sportcentrum 

Kardinge, maar niet in de Semi-permanente Sporthal Kardinge. 
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O&S Groningen kan benaderen voor deelname aan internetenquêtes. 

Daarnaast zijn besturen van verenigingen en directies van scholen 

benaderd, waarbij vooral gevraagd werd naar de tevredenheid over het 

contact met de WSR. En als laatste groep de sporters: leden van 

verenigingen, leerkrachten, trainers et cetera. 

 
Wijze van benaderen van de respondenten  

1) Stadspanel: De Stadspanelleden zijn met een mail gevraagd aan de 

enquête mee te werken. Een week later is een herinnering gestuurd aan 

de panelleden die de enquête op dat moment nog niet (helemaal) 

hadden ingevuld.  

 

2) Besturen en directies: De besturen van verenigingen en directies van 

scholen hebben een brief ontvangen met de uitnodiging voor het 

onderzoek. Zij ontvingen hierbij een inlogcode om de internetenquête in 

te vullen. Een week later is een herinnering gestuurd en een schriftelijke 

vragenlijst. Gevraagd is één van beide enquêtes in te vullen. 

 

3) Sporters: De leden van verenigingen, leerkrachten van scholen en 

andere gebruikers zijn via besturen en directies benaderd. In de rest van 

deze rapportage wordt deze groep aangeduid als “sporters”. In de brief 

die besturen en directies ontvingen werd gevraagd de leden en 

leerkrachten op de hoogte te brengen van het onderzoek door middel 

van e-mail of tekst op hun site. Ook hierbij ontvingen mensen een 

inlogcode om de enquête via internet in te vullen. 
 

De inhoud van de enquêtes  
Er zijn drie verschillende enquêtes gehouden onder de drie groepen. De 

drie enquêtes kennen enige overlap. 

  
De enquête voor de leden van het Stadspanel zijn we begonnen met een 

aantal vragen over het bezoek van sporthallen. Indien de respondenten 

de sporthal niet bezochten hebben we geïnventariseerd of ze dit 

verwachten in de toekomst wel te gaan doen. De respondenten die 

sporthallen bezoeken hebben we vragen gesteld over de tevredenheid 

met diverse aspecten van de sporthallen. Daarbij was er de mogelijkheid 

om de antwoorden toe te lichten. 

 

Aan de besturen en directies hebben we vooral vragen gesteld over het 

contact met de WSR. Daarnaast enkele vragen over mogelijke 

verbeteringen en behoeftes. Hier was er eveneens de ruimte voor 

toelichting en opmerkingen. 

 

De sporters kregen deels dezelfde vragen als de stadspanelleden die 

sporthallen bezoeken. Zij konden een sporthal kiezen waar zij hun 

mening uitgebreider over konden geven.  
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2. Resultaten 

Respons 
In totaal hebben 1674 Stadspanelleden de enquête volledig ingevuld. Dit 

is een respons van 23 procent.  

 

We hebben 98 verenigingen en scholen benaderd die in het vorige 

kalenderjaar ten minste 16 uur ruimte in een gemeentelijke sporthal 

hebben gehuurd. In totaal zijn 24 scholen, 59 sportverenigingen en 14 

overige huurders benaderd. 32 bestuursleden hebben de voor hen 

bestemde enquête volledig ingevuld. Een responspercentage is niet te 

berekenen aangezien meerdere bestuursleden de enquête konden 

invullen.  

 

Van deze verenigingen en scholen hebben 125 leden de enquête 

ingevuld. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van het totale aantal 

mensen dat hiervoor benaderd is, is ook hiervoor geen 

responspercentage uit te rekenen. 

 

De drie groepen zullen nu afzonderlijk besproken worden. Voor meer 

achtergrond informatie zijn de bijbehorende tabellen in de bijlagen 

toegevoegd. 

2.1 Stadspanel 

Nagenoeg evenveel mannen (51%) als vrouwen (49%) hebben de 

enquête ingevuld. De grootste groep was tussen de 50 en 64 jaar (35%).  

Bijna een derde (32%) leeft alleen, iets meer dan een derde (38%) woont 

samen zonder kinderen en een kwart (24%) woont samen met kinderen. 

De stadspanelleden die deze enquête hebben ingevuld zijn overwegend 

hoger opgeleid (37% HBO, 23% WO).  

 

Ongeveer een derde van de stadspanelleden geeft aan in de afgelopen 

jaren een gemeentelijke sporthal te hebben bezocht. Van deze mensen 

heeft ruim drie kwart dit in het afgelopen jaar gedaan. De aantallen zijn 

weergegeven in tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1 Bezoek sporthallen 

Bezoek sporthal 

 

Aantal 

respondenten 

Percentage 

 
Niet bezocht 1228 69% 

Afgelopen jaar 435 24% 

Meer dan een jaar geleden 134 7% 

Totaal 1797  
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De twee groepen zullen nu afzonderlijk besproken worden: eerst de 

bezoekers en vervolgens de niet-bezoekers. In bijlage 1 zijn de 

achtergrondgegevens te vinden.  
 

2.1.1 Bezoekers 

De bezoekers die in het afgelopen jaar of langer geleden een sporthal 

hebben bezocht, hebben we gevraagd welke sporthallen zij bezocht 

hebben. De antwoorden zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Tabel 2.2 Welke sporthallen heeft u bezocht?  

Bezochte sporthal Aantal 

respondenten 

Percentage 

Semi-permanente Sporthal Kardinge
 
 167 30% 

Sporthal Selwerd  158 28% 

Sporthal Hoogkerk  121 21% 

Sporthal De Wijert  118 21% 

Sporthal Lewenborg  100 18% 

Sporthal Beijum  98 17% 

Sporthal De Brug  95 17% 

Sporthal Vinkhuizen  86 15% 

Totaal 564  

* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 

percentages groter dan 100. 

 

 

Iets minder dan een derde van de bezoekers geeft aan de sporthallen 

Selwerd (28%) en Kardinge (30%) te hebben bezocht. De rest van de 

sporthallen is door ongeveer 15 tot 21 procent van de mensen bezocht. 

De meeste stadjers hebben de sporthallen bezocht als toeschouwer van 

sport (62%) of als actief sporter (54%). De hallen worden het meest 

bezocht voor volleybal (28%) en zaalvoetbal(18%).  

 

Welke sporthal de recente bezoekers het aantrekkelijkst vinden is te zien 

in tabel 2.3 op de volgende pagina. 
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Tabel 2.3 Welke van deze sporthallen is voor u de aantrekkelijkste?  

Aantrekkelijkste sporthal Aantal 

respondenten 

Percentage 

Sporthal Selwerd  62 21% 

Semi-permanente Sporthal Kardinge 60 20% 

Sporthal Lewenborg  52 17% 

Sporthal Hoogkerk  37 12% 

Sporthal De Wijert  27 9% 

Sporthal Vinkhuizen  25 8% 

Sporthal De Brug  22 7% 

Sporthal Beijum  16 5% 

Totaal 301  

 

 

Ongeveer een derde van de stadspanelleden kan geen voorkeur voor een 

sporthal aangeven. De overige bezoekers hebben een voorkeur voor de 

sporthallen Selwerd, Lewenborg en Kardinge.  

 

Na deze vragen hebben we vragen gesteld over de tevredenheid over 

diverse aspecten van de sporthallen. Deze vragen hebben we alleen aan 

de bezoekers van het afgelopen jaar gesteld. Daarbij konden mensen 

aangeven over welke sporthal zij vragen wilden beantwoorden. Omdat 

het aantal respondenten klein is, wordt in hiernavolgende niet over 

afzonderlijke sporthallen gerapporteerd. Later (in hoofdstuk 3) zullen de 

antwoorden per sporthal besproken worden.  

 

Als eerste hebben we respondenten gevraagd hoe tevreden zij waren 

over algemene aspecten van de sporthal als temperatuur, licht en geluid. 

De antwoorden zijn te zien in figuur 2.1. 

 

Over de algemene aspecten van de sporthal zijn de Stadspanelleden 

tevreden. Ongeveer twee derde geeft aan (zeer) tevreden te zijn. De 

Stadspanelleden zijn ook tevreden over de ligging en bereikbaarheid van 

de sporthallen. Over het openbaar vervoer heeft 37% geen mening, 

mogelijk omdat zij hier geen gebruik van maken. De overige 

respondenten zijn overwegend (zeer) tevreden (53%). Over de stalling 

van fietsen is 57% (zeer) tevreden en 32% (zeer) ontevreden. Het 

parkeren van auto’s scoort iets beter, 68% is (zeer) tevreden en 20% 

(zeer) ontevreden. 
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Figuur 2.1 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de sporthal in 

het algemeen?  
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 

De tevredenheid over de aspecten van de locatie van de sporthal zijn in 

de volgende figuur 2.2 weergegeven. 
 

Figuur 2.2 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de locatie van 

de sporthal? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Een deel van de respondenten heeft geen mening over het onderhoud 

en de hygiëne, mogelijk omdat deze respondenten de sporthallen niet 

als sporters bezoeken. Van de mensen die wel een mening hebben 

geven de meeste aan (zeer) tevreden te zijn. Toch is er een kleine groep 

die niet tevreden is, zoals te zien in figuur 2.3. 
 

Figuur 2.3 In hoeverre bent u tevreden over het onderhoud en de hygiëne in de 

sporthal? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 

De respondenten die de kantine bezocht hebben zijn merendeels 

tevreden over het aanbod, het personeel, de prijzen en de sfeer. De grote 

groep mensen die geen mening konden geven, zouden mensen kunnen 

zijn die, eventueel vanwege de rol waarmee ze de sporthal bezoeken, de 

kantine niet bezoeken. De antwoorden zijn weergegeven in figuur 2.4.  
 

Figuur 2.4 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de kantine? 
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Slechts 11% van de bezoekers heeft een klacht ingediend of melding 

gedaan. Aan deze mensen hebben we gevraagd hoe tevreden zij waren 

over de afhandeling. De mensen die een klacht hadden zijn verdeeld 

over de afhandeling hiervan. Een deel weet het niet, een deel is tevreden 

en een deel is ontevreden. De antwoorden zijn weergegeven in 

figuur 2.5. 

 
Figuur 2.5 In hoeverre bent u tevreden over de afhandeling van de klacht? 

1

1

3

2

11

11

8

10

7

10

9

11

4

3

7

6

13

11

9

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Manier van klacht

indienen

Aanspreekpunt/

klachtenfunctionaris

Volledigheid afhandeling

Snelheid afhandeling

zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet/geen antwoord

 
Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

2.1.2 Niet-bezoekers 

We hebben aan de Stadspanelleden die in de afgelopen jaren geen 

sporthal hebben bezocht vragen gesteld over of verbeteringen en 

veranderingen er toe zou kunnen leiden dat ze dit wel zouden doen.  

 

Een kleine groep (15%) geeft aan dat een verbetering of verandering 

wenselijk is. Hierbij wordt door respondenten veel genoemd dat er meer 

informatie moet komen over de sporthallen en dat het aanbod breder 

moet. De meerderheid (85%) geeft aan dat dit niet uit zou maken. 

Verwachten de niet-bezoekers in de toekomst een sporthal te bezoeken? 

Hier geeft ook een kleine groep (16%) aan dat zij denken in de komende 

jaren een sporthal te bezoeken.  

 

De mensen die in de toekomst verwachten een sporthal te bezoeken 

hebben we gevraagd in welke hoedanigheid zij dit denken te gaan doen. 

Zij denken als actief sporter (33%) of toeschouwer (35%) een sporthal te 

gaan bezoeken. 
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2.2 Directies en besturen 

De vragen die we gesteld hebben aan de directies van scholen en 

besturen van verenigingen hebben betrekking op de behoeften van de 

school of vereniging en het contact met de WSR. In bijlage 2 zijn de 

achtergrondgegevens te vinden. 

 

Eerst hebben we een paar algemene vragen gesteld over de school of 

vereniging. De vragenlijst is het meest ingevuld door besturen van 

verenigingen (58%). We hebben voornamelijk sportverenigingen 

aangeschreven. De respons was daarom het grootste bij die groep. 

 

Het aantal leden van de vereniging of school is zeer verschillend. De 

grootste groep heeft minder dan 100 leden/leerlingen (45%). En 

ongeveer een derde heeft meer dan 300 leden/leerlingen. De meeste 

verenigingen en scholen gebruiken de sporthallen voor schoolsport 

(20%), volleybal (27%) en diverse andere activiteiten (24%). 

 

De gehuurde ruimte is over het algemeen redelijk verdeeld over de 

dagdelen, met iets meer voor de avond (50%) en iets minder voor de 

namiddag (36%). 

 

De verenigingen en scholen konden aangeven in welke sporthallen zij 

ruimte huren, dit is te zien in tabel 2.4. 
 

Tabel 2.4  Kunt u aangeven in welke gemeentelijke sporthallen uw vereniging of 

school ruimte huurt? 

Gehuurde sporthal Aantal 

respondenten 

Percentage 

Sporthal De Wijert 10 29% 

Sporthal De Brug 9 26% 

Sporthal Lewenborg  9 26% 

Sporthal Selwerd 8 23% 

Sporthal Beijum  7 20% 

Sporthal Hoogkerk 7 20% 

Sporthal Vinkhuizen 6 17% 

Semi-permanente Sporthal Kardinge  2 6% 

Totaal 35  

 

 

In sporthal de Wijert wordt door 29% van de responderende 

verenigingen en scholen ruimte gehuurd. Door de respondenten wordt 

het minst bij Kardinge gehuurd, slechts twee verenigingen of scholen 

huren hier ruimte. 
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De aantrekkelijkheid van de sporthallen is gemeten door middel van het 

toekennen aan de sporthallen van maximaal 100 punten. Hoe meer 

punten, hoe groter de aantrekkelijkheid. In tabel 2.5 zijn de hoogst en de 

laagst gegeven scores weergegeven. Omdat een gemiddelde een 

vertekend beeld kan geven door extreem hoge of lage scores, geven we 

de mediaan weer die minder gevoelig is voor extreme uitschieters. De 

mediaan is de middelste waarde in een oplopende reeks scores. Dat wil 

zeggen dat 50% van de getallen boven de mediaan ligt en 50% van de 

getallen onder de mediaan. 
 

Tabel 2.5 Hoe aantrekkelijk vindt u de gemeentelijke sporthallen?  

Aantrekkelijkheid 

sporthal 

Aantal 

respondenten 

Laagste 

beoordeling 

Hoogste 

beoordeling 
Mediaan 

Sporthal De Brug 15 0 86 68 

Sporthal Lewenborg  14 0 95 64,5 

Sporthal Selwerd 13 0 87 61 

Sporthal Vinkhuizen 11 0 87 56 

Sporthal Hoogkerk 12 47 77 55,5 

Sporthal Beijum  15 0 83 50 

Semi-permanente 

Sporthal Kardinge  

11 0 50 50 

Sporthal De Wijert 14 0 64 49 

 

 

Van alle sporthallen wordt sporthal de Brug het aantrekkelijkst 

gevonden: de mediaan is 68 punten. Over Sporthal de Wijert is men 

minder tevreden, deze scoort een mediaan van 49 punten. 

 
We hebben de verenigingen en scholen gevraagd of zij verschillen 

tussen de sporthallen onderling zien en eventueel verschillen met niet 

gemeentelijke sporthallen. Van de verenigingen ziet 89% onderling 

verschillen bij de gemeentelijke sporthallen. Van de verenigingen maakt 

34% gebruik van niet gemeentelijke sporthallen, zoals van de ACLO, de 

universiteit en het Alfa College. Hiervan ziet 91% verschillen in kwaliteit 

met gemeentelijke sporthallen. In beide gevallen wordt als grootste punt 

van verschil het onderhoud genoemd. De gemeentelijke sporthallen 

verschillen onderling in onderhoudsstaat en zijn minder goed 

onderhouden dan de niet-gemeentelijke hallen.  

 
Over de toekomst is men positief; 53% van de verenigingen en scholen 

denken dat zij meer behoefte aan ruimte zullen hebben en 44% dat de 

behoefte gelijk blijft. Geen enkele school of vereniging denkt dat de 

behoefte minder zal worden. Op dit moment heeft 43% behoefte aan 

extra uren. Het aantal benodigde uren verschilt, van een enkel uurtje per 

week tot meer dan 10 uur per week.  
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Hoe tevreden zijn de verenigingen en scholen over de dienstverlening, 

de medewerkers van de WSR en de ruimte in sporthallen? Over de 

dienstverlening van de WSR is men zeer positief. 85 % is (zeer) tevreden 

over de dienstverlening. Ook over de gehuurde ruimte is men positief, 

maar in iets mindere mate. Hier is 65 % (zeer) tevreden over. Dit is te zien 

in figuur 2.6. 
 

Figuur 2.6 Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van de WSR en de door uw 

vereniging of school gehuurde ruimte in sporthallen? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 

Om te kijken hoe het contact in de toekomst verbeterd kan worden is aan 

de verenigingen en scholen gevraagd welke voorkeuren voor contact zij 

hebben. In de toekomst willen de scholen en verenigingen het liefst via 

de mail contact hebben met de WSR, maar liefst 70% van de 

verenigingen geeft dit aan. De voorkeur voor het tijdstip van het contact 

gaat meer uit naar de ochtend (50%) of middag (38%) dan naar de 

namiddag (15%) of de avond (12%). 

 

We hebben de besturen en verenigingen ook een aantal stellingen 

voorgelegd over het contact met de WSR en de verdere gang van zaken.  

Over het algemeen is men tevreden. Het is volgens 78% van de 

verenigingen en scholen eenvoudig om ruimte te huren, 84 % vindt de 

informatie is duidelijk, 91% weet waar men moet zijn en 81% vindt dat 

afspraken door de WSR worden nagekomen. Dat de prijs-kwaliteit 

verhouding goed is vinden lang niet alle verenigingen en scholen; 31 % 

is het eens met het feit de prijs-kwaliteit verhouding goed is, 47% is het 

hier mee oneens. Over de tijden dat de sporthal gehuurd kan worden is 

63 % tevreden. Hetzelfde percentage is het eens met de stellingen dat er 

rekening gehouden wordt met de voorkeur voor bepaalde dagen en 

tijden en dat men tevreden is over het afwikkelen van financiële zaken. In 

figuur 2.7 is te zien hoe alle stellingen zijn beantwoord. 
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Figuur 2.7 Mening over stellingen 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

2.3 Sporters 

Met sporters worden aangeduid de mensen die verbonden zijn met 

verenigingen en scholen, zoals leden, leerkrachten en trainers. Dit zijn de 

mensen die het meeste gebruik maken van de sporthallen. Daarom 

hebben wij de sporters vragen gesteld over de behoeftes en 

tevredenheid over de sporthallen. Tabellen met achtergrondgegevens 

zijn te vinden in bijlage 3. 

 

Iets meer mannelijke sporters hebben de vragenlijst ingevuld, 54% 

tegenover 46% vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt iets lager dan bij het 

stadspanel, de grootste groep is tussen de 35 en 49 jaar oud. 
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De mensen die via de scholen en verenigingen zijn benaderd zijn bijna 

allen leden van sportverenigingen (86%). De sporters die de enquête 

hebben ingevuld gebruiken de sporthallen het meeste voor volleybal 

(49%) en badminton (29%) en doen dit vooral in de avond (86%). 
 

Welke sporthallen bezoeken de sporters die de enquête hebben 

ingevuld? Dit is weergegeven in tabel 2.6, hierbij waren meerdere 

antwoorden mogelijk. De meeste respondenten blijken de sporthallen de 

Brug (51%) en Selwerd (48%) te bezoeken.  

 
Tabel 2.6 Kunt u aangeven welke sporthallen u bezoekt? 

Gehuurde sporthal Aantal 

respondenten 

Percentage 

Sporthal De Brug 73 51% 

Sporthal Selwerd 68 48% 

Sporthal Hoogkerk 43 30% 

Sporthal Beijum  37 26% 

Sporthal Lewenborg  35 25% 

Sporthal De Wijert 29 20% 

Sporthal Vinkhuizen 23 16% 

Semi-permanente Sporthal Kardinge  13 9% 

Totaal 68  

 

 

Aan de respondenten hebben we gevraagd hoe aantrekkelijk zij de 

sporthallen vinden, zie tabel 2.7. 

 
Tabel 2.7 Hoe aantrekkelijk vindt u de gemeentelijke sporthallen? 

Aantrekkelijkheid 

sporthal 

Aantal 

respondenten 

Laagste 

beoordeling 

Hoogste 

beoordeling 
Mediaan 

Sporthal De Brug 81 0 99 57 

Sporthal Selwerd 75 0 96 56 

Sporthal Lewenborg  48 11 100 53 

Sporthal Hoogkerk 50 0 89 50,5 

Sporthal Vinkhuizen 32 0 88 50 

Sporthal Beijum  38 8 92 50 

Semi-permanente 

Sporthal Kardinge  

24 16 81 50 

Sporthal De Wijert 39 0 88 37 

 

 

Van alle sporthallen scoort de Wijert het slechtst, met een mediaan van 

37 punten. Sporthal de Brug scoort het beste met 57 punten. De overige 

sporthallen liggen qua punten redelijk dicht bij elkaar. 
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Over de kwaliteit van de sporthallen in de gemeente Groningen in het 

algemeen is ongeveer de helft 49% (zeer) tevreden, maar 47 % is (zeer) 

ontevreden.  

 

De sporters hebben we net als de besturen en directies gevraagd of zij 

verschillen tussen de sporthallen onderling zien en eventueel verschillen 

met niet gemeentelijke sporthallen. Iets minder dan de helft van de 

sporters, 45%, geeft aan geen vergelijking te kunnen maken omdat zij 

slechts één sporthal bezoeken. Een zelfde deel van 46% geeft aan wel 

degelijk verschillen te zien tussen sporthallen onderling. Zij zien 

verschillen in onderhoud en hygiëne, de kwaliteit van de sportvloer en 

de kantine. Van de sporters bezoekt 46% wel eens een andere niet-

gemeentelijke sporthal, zoals van de ACLO, de universiteit en het Alfa 

College. Van deze sporters ziet 81% verschillen tussen de gemeentelijke 

en niet-gemeentelijke sporthallen. De niet-gemeentelijke sporthallen zijn 

volgens sommige sporters moderner en beter onderhouden.  

 

We hebben de sporters de mogelijkheid gegeven hun mening te geven 

over diverse aspecten van de sporthallen. Over de meeste algemene 

aspecten is men tevreden, hoewel er ook ontevreden respondenten zijn. 

Wat opvalt is dat over de temperatuur in de hal 54% (zeer) ontevreden is. 

Dit wordt nader bekeken in het volgende hoofdstuk waarin 

gerapporteerd wordt per sporthal. In figuur 2.8 is te zien wat sporters 

vinden van de sporthal in het algemeen. 

 

 
Figuur 2.8 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de sporthal in 

het algemeen? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Wat vinden de sporters van de locatie van de sporthal en de aspecten die 

daarbij horen? Net als bij het Stadspanel te zien was heeft een groot deel 

(52%) van de mensen geen mening over het openbaar vervoer. Over de 

ligging is 94% (zeer) tevreden en over de bereikbaarheid 86%. De stalling 

van de fietsen zorgt voor wat verdeeldheid; 59% is (zeer) tevreden en 

31% (zeer) ontevreden. Dit is te zien in figuur 2.9. 
 

Figuur 2.9 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de locatie van 

de sporthal? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 

De tevredenheid over onderhoud en hygiëne is weergegeven in figuur 

2.10. Bij de mening over het onderhoud en de hygiëne worden de 

verschillen duidelijker. Over de entree, sportvloer en het sportmateriaal 

is ongeveer twee derde (zeer) tevreden. Er zijn ook sporters die hier 

echter (zeer) ontevreden over zijn. De kleedkamers, douches en toiletten 

komen er minder goed vanaf; hier is ongeveer twee derde ontevreden 

over het onderhoud en de hygiëne.  

 

De tribune wordt niet door alle sporters bezocht, 27% heeft hier geen 

mening over. De sporters die de tribune wel een mening geven zijn 

grotendeels tevreden. 
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Figuur 2.10 In hoeverre bent u tevreden over het onderhoud en de hygiëne in de 

sporthal? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 

Als laatste hebben we de sporters gevraagd naar hun mening over de 

kantine in de sporthal. Een kleine groep heeft geen mening over de 

kantine, mogelijk omdat zij deze niet bezoeken. Van de overige sporters 

is ongeveer twee derde (zeer) tevreden over de kantine, zie figuur 2.11. 
 

Figuur 2.11 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de kantine? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 



 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

In vergelijking met het Stadspanel hebben sporters meer klachten gehad. 

30% van de sporters heeft een melding of klacht gehad over de sporthal. 

De klachten hebben onder andere betrekking op de hygiëne en 

onderhoud van het sanitair en de sporthal. Aan de mensen die klachten 

hadden hebben we gevraagd hoe tevreden zij waren over de afhandeling 

van een klacht.  

 

Ongeveer een derde weet niet wat men vindt van de afhandeling of heeft 

geen mening. De overige sporters zijn verdeeld over de aspecten van de 

afhandeling. Mogelijk dat deze verdeeldheid nader verklaard kan worden 

in het volgende hoofdstuk waarin de sporthallen apart belicht worden. 

De antwoorden zijn weergegeven in figuur 2.12. 
 

Figuur 2.12 In hoeverre bent u tevreden over de afhandeling van de klacht? 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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3. Vergelijking van de acht sporthallen 

Aangezien we de sporters en Stadspanelleden gevraagd hebben hun 

mening over één sporthal te geven, zullen we de sporthallen hier apart 

bespreken. In tabel 3.1 is te zien hoe veel mensen hun mening hebben 

gegeven over iedere sporthal. 
 

Tabel 3.1 Aantallen per sporthal 

Sporthal Aantal 

respondenten 

Sporthal Selwerd 91 

Sporthal De Brug 80 

Semi-permanente Sporthal Kardinge  65 

Sporthal Hoogkerk 61 

Sporthal Lewenborg  57 

Sporthal De Wijert 48 

Sporthal Beijum  42 

Sporthal Vinkhuizen 39 

Totaal 483 

 

 

Op de volgende pagina’s worden de sporthallen apart besproken. Per 

sporthal wordt de mening van de sporters en Stadspanelleden 

weergegeven. 
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Sporthal Selwerd 

De meerderheid is tevreden over sporthal Selwerd (zie figuur 3.1). Het 

meest tevreden is men over de ligging en bereikbaarheid, iets minder 

dan 90% is hier (zeer) tevreden over. Over de toiletten zijn de sporters en 

Stadspanelleden het minst tevreden; 49% is (zeer) ontevreden. Ook over 

de kleedkamers en het licht in de hal is niet iedereen even tevreden, 

hierover is 43% respectievelijk 40% ontevreden of zeer ontevreden. Over 

sporthal Selwerd heeft 14% een klacht of melding gehad. 

 

De groepen die geen mening geven zijn te verklaren door een gebrek 

aan gebruik. Niet iedereen maakt gebruik van het openbaar vervoer en 

de kantine. Voor de mensen die niet sporten geldt dat zij de douches, 

kleedkamers en het sportmateriaal niet zullen gebruiken. Sporters zullen 

minder vaak op de tribune te vinden zijn.  
 

Figuur 3.1 Mening over sporthal Selwerd 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Sporthal Vinkhuizen 

Ook over sporthal Vinkhuizen zijn de meeste bezoekers tevreden (zie 

figuur 3.2). Men is het meest tevreden over de ligging en de 

bereikbaarheid, beiden 85%. Het minst tevreden zijn de sporters en 

stadspanelleden over de stalling van de fietsen; 51% is hier ontevreden 

of zelfs zeer ontevreden over. Over deze sporthal heeft 9% een klacht of 

melding gehad.  
 

Figuur 3.2 Mening over sporthal Vinkhuizen 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Sporthal Lewenborg 

De bezoekers van sporthal Lewenborg zijn gemiddeld het meest 

tevreden over de sporthal (zie figuur 3.3). Over het onderhoud en de 

hygiëne van de entree is 88% zelfs (zeer) tevreden. Waar men wel 

ontevreden over is, is de stalling van de fietsen, 63% geeft aan hier (zeer) 

ontevreden over te zijn. Over het parkeren is 38% (zeer) ontevreden, 

maar de meerderheid (54%) is (zeer) tevreden. Van de bezoekers van 

sporthal Lewenborg heeft 16% een klacht of melding gehad over de hal. 
 

Figuur 3.3 Mening over sporthal Lewenborg 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Sporthal Beijum 

De bezoekers van sporthal Beijum zijn minder tevreden dan de bezoekers 

van de andere sporthallen (zie figuur 3.4). 53% is niet tevreden de 

stalling van fietsen en 48% is (zeer) ontevreden over over de 

temperatuur in de hal. Uit de opmerkingen is op te maken dat de 

bezoekers de hal in de zomer te warm vinden. Over het onderhoud en de 

hygiëne van de kleedkamers, douches en toiletten is een groot deel ook 

(zeer) ontevreden. Het meest tevreden is men over de ligging (84%) en 

bereikbaarheid (86%) van de sporthal. Een vijfde van de bezoekers heeft 

een klacht of melding gehad over sporthal Beijum. 
 

Figuur 3.4 Mening over sporthal Beijum 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Sporthal de Wijert 

Bij sporthal de Wijert is bijna iedereen (zeer) tevreden over de 

bereikbaarheid (94%) en de ligging (96%), zie figuur 3.5. Niet tevreden is 

men over de sportvloer; zowel over het algemeen (48% ontevreden) als 

het onderhoud en de hygiëne van de vloer (46% ontevreden). Over het 

onderhoud en de hygiëne van toiletten, douches en kleedkamers bestaat 

ook ontevredenheid. Een percentage van 12% heeft een klacht of 

melding gehad over sporthal de Wijert. 
 

Figuur 3.5 Mening over sporthal de Wijert 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Sporthal Hoogkerk 

De mensen die hun mening hebben gegeven over sporthal Hoogkerk zijn 

(zeer) tevreden over de ligging (90%) en bereikbaarheid (92%) van de hal 

(zie figuur 3.6). Over onderhoud en hygiëne van de toiletten is 61% (zeer) 

ontevreden. Ook over de douches en kleedkamers is men ontevreden, 

respectievelijk 47% en 49% is hier (zeer) ontevreden over. Over sporthal 

Hoogkerk heeft 23% van de bezoekers wel eens een klacht of melding 

ingediend. 
 

Figuur 3.6 Mening over sporthal Hoogkerk 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Semi-permanente Sporthal Kardinge 

Over semi-permanente sporthal Kardinge is men positief, zie figuur 3.7. 

De groep die (zeer) ontevreden is, is klein. Het minst tevreden is men 

nog over het geluid/akoestiek in de sporthal, 34% is hier (zeer) 

ontevreden over. Over bereikbaarheid en ligging is men het meest 

tevreden, 90% is hier (zeer) tevreden over. Wel zijn er veel meer mensen 

in vergelijking met de eerder genoemde hallen die geen mening hebben 

over de verschillende aspecten. Slechts 7% heeft wel eens een klacht of 

melding over sporthal Kardinge gehad. 
 

Figuur 3.7 Mening over Semi-permanente Sporthal Kardinge 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 

 

 



 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

Sporthal de Brug 

Over sporthal de Brug hebben minder aangegeven dat zij geen mening 

hadden, behalve voor openbaar vervoer (zie figuur 3.8). Het meest 

tevreden zijn de bezoekers van de Brug over het personeel in de kantine 

(90%), het aanbod in de kantine (88%) en de ligging van de sporthal 

(88%). Ontevreden is men over het onderhoud en de hygiëne van de 

toiletten (65%), douches (73%) en kleedkamers (68%). Een krappe 

meerderheid van 51% is (zeer) ontevreden over de temperatuur in de hal. 

Zij vinden de hal te warm. Sporthal de Brug heeft in vergelijking met de 

andere sporthallen de meeste klachten gehad; 24% geeft aan wel eens 

een melding of klacht te hebben gehad. 
 

Figuur 3.8 Mening over sporthal de Brug 
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Noot: de cijfers in de balken staan voor het aantal respondenten dat het betreffende 

antwoord heeft gegeven. 
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Bijlage 1 Stadspanel 

In welke hoedanigheid heeft u één of meer van de sporthallen bezocht? (bezoekers) 

Hoedanigheid Aantal 

respondenten 

Percentage 

Toeschouwer/bezoeker bij sport 264 62% 

Actief sporter 233 54% 

Toeschouwer/bezoeker bij andere activiteiten 91 21% 

Trainer, coach of begeleider (spelleiding of 

arbitrage) 
48 11% 

Anders 64 15% 

Totaal 561  

Noot: Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 

percentages groter dan 100. 

 

 

Voor welk soort activiteiten heeft u één of meer van de sporthallen bezocht? 

Activiteiten 
Aantal 

respondenten 
Percentage 

Volleybal 149 28% 

Zaalvoetbal/futsal 96 18% 

Basketbal 62 12% 

Badminton 46 9% 

Gymnastiek/turnen 44 8% 

Schoolsport 42 8% 

Sportdag 34 6% 

Korfbal 33 6% 

Hockey 21 4% 

Krijgskunsten 14 3% 

Handbal 14 3% 

Atletiek 3 1% 

Tafeltennis 2 0% 

Anders * 157 29% 

Totaal 537  

Noot: Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 

percentages groter dan 100. 

* Onder andere activiteiten werden sporten genoemd als zwemmen, schaatsen en 

squash, dit heeft te maken met de verwarring die er is ontstaan met sportcentrum 

Kardinge.
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In welke hoedanigheid? (niet-bezoekers) 

Hoedanigheid Aantal 

respondenten 
Percentage 

Toeschouwer/bezoeker bij sport 52 35% 

Actief sporter 48 33% 

Toeschouwer/bezoeker bij andere activiteiten 23 16% 

Trainer, coach of begeleider  3 2% 

Anders 21 14% 

Totaal 147  
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Bijlage 2 Directies en besturen 

Vanuit welke achtergrond maakt u gebruik van ruimte in één of meer van de volgende 

gemeentelijke sporthal(len)? 

Hoedanigheid 
Aantal 

respondenten 
Percentage 

Bestuur van sportvereniging 26 58% 

Directie van school 7 16% 

Bestuur van wijk-/buurtvereniging 4 9% 

Anders 8 18% 

Totaal 45  

 

 
Hoeveel leden of leerlingen heeft uw vereniging of school? 

Aantal leden/leerlingen Aantal 

respondenten 
Percentage 

1 tot 50 9 20% 

51 - 100 11 25% 

101 - 150 2 5% 

151 - 200 3 7% 

201 - 300 4 9% 

Meer dan 300 14 32% 

Totaal 44 
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Voor welk soort activiteiten huurt uw vereniging of school ruimte in één of meer van 

de sporthallen? 

Activiteiten Aantal 

respondenten 
Percentage 

Volleybal 12 27% 

Schoolsport 9 20% 

Gymnastiek/turnen 8 18% 

Sportdag 7 16% 

Zaalvoetbal/futsal 7 16% 

Badminton 6 13% 

Basketbal 6 13% 

Handbal 3 7% 

Korfbal 3 7% 

Krijgskunsten 3 7% 

Atletiek 1 2% 

Hockey 1 2% 

Anders 11 24% 

Totaal 45  

* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 

percentages groter dan 100. 

 

 

 Op welke dagdelen huurt uw vereniging of school ruimte in de sporthallen? 

Dagdeel Aantal 

respondenten 

Percentage 

Ochtend (voor 12 uur) 18 41% 

Middag (tussen 12 uur en 16.30 uur) 20 45% 

Namiddag (tussen 16.30 uur en 18.30 uur) 16 36% 

Avond (na 18.30 uur) 22 50% 

Totaal 45  

* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 

percentages groter dan 100. 

 

 
Denkt u dat uw vereniging of school in de komende jaren meer of minder behoefte zal 

hebben aan gemeentelijke sporthallen? 

Toekomstige behoefte Aantal 

respondenten 
Percentage 

Meer 18 53% 

Evenveel 15 44% 

Minder 0 0% 

Weet niet/geen antwoord 1 3% 

Totaal 34  
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Hoe zou u in de toekomst bij voorkeur contact met de WSR willen hebben? 

Voorkeur vorm contact 
Aantal 

respondenten 
Percentage 

Via de mail 23 70% 

Via de telefoon 9 27% 

Via het kantoor/persoonlijk contact 4 12% 

Anders 2 6% 

Totaal 33  

 

 

 Op welk tijdstip zou u in de toekomst bij voorkeur contact met de WSR willen hebben? 

Voorkeur tijdstip contact 
Aantal 

respondenten 
Percentage 

Ochtend (voor 12 uur) 13 50% 

Middag (tussen 12 uur en 16.30 uur) 10 38% 

Namiddag (tussen 16.30 uur en 18.30 uur) 4 15% 

Avond (na 18.30 uur) 3 12% 

Totaal 26  

* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 

percentages groter dan 100. 
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Bijlage 3 Sporters 

Vanuit welke achtergrond bent u sporter van ruimte in één of meer van de volgende 

gemeentelijke sporthal(len)? 

Hoedanigheid Aantal 

respondenten 

Percentage 

Lid van sportvereniging 132 86% 

Leerkracht school 7 5% 

Trainer van vereniging 5 3% 

Leerling van school 2 1% 

Anders 7 5% 

Totaal 153  

 

 
 Voor welk soort activiteiten maakt u gebruik van één of meer van de sporthallen?  

Activiteiten Aantal 

respondenten 

Percentage 

Volleybal 75 49% 

Badminton 44 29% 

Zaalvoetbal/futsal 12 8% 

Schoolsport 9 6% 

Gymnastiek/turnen 6 4% 

Korfbal 5 3% 

Krijgskunsten 4 3% 

Sportdag 3 2% 

Basketbal 2 1% 

Handbal 1 1% 

Anders 3 2% 

Totaal 152  

 

 
Op welke dagdelen bezoekt u de sporthallen?  

Dagdeel bezoek Aantal 

respondenten 
Percentage 

Ochtend (voor 12 uur) 19 13% 

Middag (tussen 12 uur en 16.30 uur) 34 22% 

Namiddag (tussen 16.30 uur en 18.30 uur) 36 24% 

Avond (na 18.30 uur) 131 86% 

Totaal 152  
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Stedenbouwkundig plan

Het Europapark is een nieuw stedelijk gebied ter plaatste van de oude Hunze energiecentrale. Een 
voormalig industrieel gebied, vol oude relecten van een tijd van energieindustrie met rail en scheepvaart, 
gegoten in beton en staal. Het gebied lag in de stad maar geisoleerd. 
De ligging is echter centraal gelegen, 2 km van de binnenstad en grenzende aan de populaire Ooster-
poort.
Op basis van een stedenbouwkundig plan van Wiel Arets is er begonnen met een aantal nieuwe infra-
structurele ingrepen (aansluiting op de Europaweg, het nieuwe station en nieuwe verbindingen in zuideli-
jke en westelijke richting). Hierdoor is de positie van het gebied radicaal veranderd en zeer goed verbon-
den aan het stedelijk en regionale netwerk voor openbaarvervoer, auto en fiets. Het Europapark komt 
plots prominent in de stad te liggen. Met de uitvoering van de verdiepte ligging van zuidelijke ringweg 
,aan de noordzijde van het Europapark, zal het gebied ook ruimtelijk nog aantrekkelijker aansluiten op 
de oude stad.

Recentelijk is de strategie voor het gebied veranderd door de programmatische sturing meer los te laten 
en in te zetten op een algemene stedelijke kwaliteit.
Daarvoor is er flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Een van de dragers daarin is het nieuwe Helperpark langs het Oude winschoterdiep dat samen met het 
nieuwe sportcentrum zal worden uitgevoerd. Verder zijn de verbindingen binnen het gebied aantrekkeli-
jker gemaakt, waardoor er meer aantrekkelijke adressen ontstaan, ook vanuit de voetganger en fietser.
Inherent aan de nieuwe strategie voor een stedelijk gebied is een architectuur die goed aansluit bij de 
openbare ruimte, die ruimtelijk en programatisch een bijdrage levert aan de openbare ruimte.

stedenbouwkundige kaart
 sportcentrum
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Stedenbouwkundig plan

stedenbouwkundige uitgangspunten
Sportcentrum Europapark

Voor parkeren zijn er in het gebied enkele grote 
ondergrondse parkeergerages gemaakt onder het 
voetbalstadion en het stadskantoor. Hiermee wordt 
het mogelijk minder parkeerplaatsen bij de kavels 
te realiseren, een hogere dichtheid te realiseren en 
daarmee meer stedelijk karakter te creeren. 
Echter bestond voor deze parkeerstrategie al een 
groot parkeerveld bij de mediacentrale (kavel ten 
noorden van het Sportcentrum). 
Deze plaatsen voor de kantoorfunctie overdag zul-
len ingezet worden voor de parkeerbehoefte in de 
avond voor de sporthal. 
Voor grote evenementen kunnen de overige garages 
gebruikt worden. Voor het sportcentrum betekend 
dat er nog maar slechts 24 pp hoeven te worden 
gemaakt, vooral voor docenten en instructeurs.

 

Europapark
1997 - 2014

500m

600m

180m
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Europapark als eigentijds stadsdeel

Noorderpoort 
SPORT 

SPORT 
& evenementONDERWIJS

ONDERWIJS

super
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WONEN
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WERKEN

WONEN

WONEN
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Eigen-Tijds

stedenbouwkundige uitgangspunten
Sportcentrum Europapark

wonen en werken rond sport, bewegen en gezond leven

Het gebied wordt een zeer gemengd gebied, met uiteraard wonen en werken, en dat zal verder groeien. 
Maar uniek zijn enkele grootschalige voorzieningnen die er de afgelopen jaren zijn gehuisvest. 
Aanvankelijk natuurlijk de Euroborg, een multifunctioneel gebouwensemble met een voetbalstadion, 
2 woontorens, bedrijven, bioscoop en onderwijs (noorderpoort horeca en hotel). Deze laatste functie is 
uitgebreid in het gebied met de komst van het Alphacollege. 
Verder is de gemeente bezig met een groot park over de lengte van het gebied langs het Oude Winscho-
terdiep, beginnende bij het bestaande natuurlijk speelparkje van de Linie in het noorden. Samen met de 
komst van de nieuwe SportSchool  bied dit kansen om het gebied een boost te geven op het gebied van 
leefbaarheid met Sport bewegeging  en gezond leven. Er komen voet en fietspaden die aansluiten op 
verschillende netwerken, buitensportvoorzieningen als buitenfitness, bootcamp, beachvolleybal, trapveld, 
klimen survivalfaciliteiten en een multicourt. Omdat het park lang en smal is komen er geen omheinin-
gen in het park. Voorzieningen die dat wel nodig hebben, worden onderdeel van de architectuur van het 
gebouw (multicourt) of krijgen een plek in de strook aan de andere kant van het winschoterdiep, ten 
oosten van de Euroborg (survivelbaan, klimtoren, droog en natte kuilen en tokkelbaan ten behoeve van 
de Veva- opleiding, maar ook voor publiek gebruik). Op termijn zijn zwem- en roeivoorzieningen bij het 
winschoterdiep ook zeer kansrijk. 
Het ontwerp van het park is nog in ontwikkeling en word ruimtelijk en programmatisch afgestemd met 
de aangerenzende ontwikkelingen zodat er een synergie kan ontstaan.

Met deze ingredienten heeft het Europapark een unieke kans om een aantrekkelijk en eigen-tijds 
gebied te worden.

De locatiekeuze voor het Sporcentrum komt voort 
uit de ligging aan het einde van het park, waarmee 
het enerzijds als magneet kan werken en anderzijds 
er meer ruimte is om het park explicieter met sport 
in te vullen, daar waar het park bij de boumaboule-
vard meer een formeel en recreatief karakter krijgt.
Tevens zijn er al meerder voorzieningen van Noor-
derpoort onderwijs in het gebied. Deze kunnen langs 
de zuidzijde verbonden worden, door een gebied 
dat nu weinig voorsteld en dus een kans is voor het 
Noorderpoort hier invulling aan te geven.
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Architectuur in Europapark

de huidige architectuur is zeer gevarieerd maar in alle gevellen eigentijds en ambitieus. Thema’s als het 
historische verleden, aansluiten bij restanten daarvan, de parkachtige omgeving en sterke identiteit in 
een ruim opgezet stedenbouwkundig plan zijn veelal de thema’s. Het bestemmingsplan geeft ruimte 
voor een diversiteit aan stedelijk programma. De architectuur past hierbij met een representatieve uits-
traling naar de openbare ruimte en sterke gevels die de deze ruimte vorm geven.

Station Europapark met fietstunnel
ontwerp 

Movaris een Gemeente Groningen

Stadkantoor
ontwerp 

MVSA

Euroborg
ontwerp 

Wiel Arets
Claus en Kaan Architecten

AAS Architecten
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Architectuur

stedenbouwkundige uitgangspunten
Sportcentrum Europapark

De Linie
ontwerp
Moriko Kira
Nieto Sobojano Arquitectos
Müller Reimann Architekten
ea

Mediacentrale
renovatie
De Zwarte Hond

Hete kolen
ontwerp
Team4 architecten



10

Het gebouw ligt in het nieuwe Helperpark, dat tegelijk met het sportcentrum wordt aangelegd langs het 
Oude Winschoterdiep. Het park is door zijn vorm en afmetingen sterk afhankelijk van de gebouwen aan 
het park. Deze dienen de ruimte van het park te maken en de relatie tussen het park en de gebouwen 
dienen elkaar te versterken. Uitgangspunt voor de gebouwen is dan ook dat het sterke objecten in het 
park moeten zijn, maar omdat het nieuwe Sportcentrum aan het einde van het park ligt en program-
matisch er ook bij past, biedt dit kansen voor een meer hybride relatie.
Het nieuwe gebouw dient een  aantrekkelijk en aansprekend gebouw te zijn met een sterke identiteit 
dat sport ademt, binnen en buiten.

Het gebouw staat geheel in openbaar gebied en is dus alzijdig.
De 4 zijden rondom zijn sterk verschillend
- Westgevel aan de Helperpark-weg, adres in de stad.
Formele entree
Zichtgevel vanaf stedelijke verkeersstructuren en spoor
- Zuidgevel aan ecologisch zone en Stamspoor, secundaire verkeersstructuur
Gevel met groen en ecologische waarden
Bruikbaar voor extensieve activiteiten (als klimmen en oefeningen)
Geen ontsluiting autoverkeer
- Oostgevel, Parkzijde, relatie met buitensport
Aantrekkelijke uitstraling en uitwisseling tussen binnen en buitensport
Informele entree
zachte rand maar toch karakteristiek
- Noordgevel, naar Mediacentrale-terrein en een verbinding tussen de openbare weg en het park. 
Deze ruimte tussen de kavels dient open te blijven maar hoeft niet groen ingericht te zijn. 
Dit biedt mogelijkheden voor een voorplein en entreefuncties (ontmoeten, fiets parkeren)
Op mediacentrale terrein zal deel van de parkeeropgave worden voorzien waardoor de routing tussen 
het Sportcentrum en dit terrein van belang is. 

De kavel is ca6500 m2 en dus ruim voor het totale Sportcentrumprogramma van ca5300m2 (excl 
parkeren, multicourt en buitenruimte). Zowel stedenbouwkundig als in gebruik van het gebouw is het 
maken van meerdere verdiepingen wenselijk om een compacter gebouw en meer uitstraling in het ge-
bied met grootschalige elementen te krijgen. 
Verder zal het een uitdaging zijn om het gebouw zoveel mogelijk in de lengte van de straat te organ-
iseren zodat het zo min mogelijk het park op gaat. De lokatie van de multicourt is hierbij ook van be-
lang. 

Door het industriele verleden is in de grond gedeeltelijk verontreiging aanwezig. Er wordt daarom vanuit 
gegaan dat het gebouw niet verdiept wordt aangelegd. 
Ten aanzien van geluidsmilieu volgt nog informatie in de inschrijffase.

stedenbouwkundige uitgangspunten



Algemeen
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formele entree
vanaf Helperpark-weg

parkeerentree
vanaf Helperpark-weg

onderwijsfuncties
aan zuidwestzijde ivm geluidsbelasting

fietsparkeren 
vanaf Helperpark/
en of Helperpark-weg

ecologische zone
groene gevel

informele entree 
vanuit park
binnen-buitensport

Architectuur gaat op in park, 
sportfuncties, groen dak, terrassen
groene gevels, transparant

Architectuur met sterke identiteit
in grote ruimte van Helperpark

stam
spoor

Helperpark

Oude Winschoterdiep
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uitgangspunten in relatie tot programma

Entree
Vind plaats aan het ‘voorplein’ op de noordwest hoek van de kavel
In het stedenbouwkundig plan is hier een ruimte gemaakt als plein voor kavels aan west en oostzijde van
de weg, als ijkpunt aan de doorgaande weg. Het richt zich hier richting de stad en het station, waar toch
de meeste bezoekers vandaan zullen komen.
Tevens is de entree hier nabij het parkeerterrein Mediacentrale, waar een deel van de parkeeropgave
wordt voorzien, vooral voor sportende bezoekers

De grote sportzalen, bergingen en kleedruimtes hebben veel blinde geveldelen. Daarom is een 
strategische plaatsing in het gebouw en de omgeving van belang. Een ecologische gevel bij de ecologische 
zone en een opstuwing van het park tegen de blinde gevel richting een verhoogde kantine, zijn interes-
sante kansen (zie conceptschets).

De 3 kleine zalen : Dojo,Tussenzaal, Dansruimte kunnen wel uitstraling naar de omgeving hebben, 
maar een mate van beslotenheid is ook gewenst vanuit gebruik. 

Fitness
Potentieel bijdrage in sportieve uitstraling gebouw naar omgeving

Onderwijsruimte
Buiten de geluidscontouren, door positionering aan geluidsluwe zijde van het gebouw (West en noord-
gevels), afgeschermd door de rest van het gebouw. De Dansrtuimte kan ook voor geluidsoverlast zorgen.

Horeca
Omdat het helperpark smal en lang is, worden in het park geen horecavoorzieningen mogelijk gemaakt. 
Deze dienen te komen in de gebouwen. Een horecavoorziening in het Sportcentrum kan dus een bredere 
doelgroep bedienen.
De Kantine ligt aan het park zodat het kan functioneren voor binnen en buitensport, 
voor sporters, leerlingen, supporters, bezoekers van het park en buurtbewoners.
Bij voorkeur verhoogd met uitzicht op buitensporten en Sporthal/ Tribune.
Het terras ligt aan de kantine en is gericht op de buitensporten,

Multi court 
Ontsluiting en zichtbaar vanaf het park , langs de Noord of oostrand van de kavel
De court is een relatief groot object, helemaal indien het voorzien wordt van omheining. Het past daar-
om niet in het park en dient dus onderdeel te worden van de architectuur.
Potentieel beeldbepalend in uitstraling gebouw (ref Basketbar Utrecht, Brederodeschool Amsterdam)
Er is nog een optie om de court verdiep in het park aan te leggen en dan zijn er alleen nog vanghekken 
nodig bij de doelen

Parkeren auto 24 plaatsen
ontsluiting vanaf Helperpark-weg
Bij voorkeur uit het zicht, maar kan ook een verlingen zijn van het bestaande parkeerveld bij de Media-
centrale. De auto entree parkeren bij voorkeur niet over een voorplein.
Parkeren fietsen 200 plaatsen
stalling zonder bouwwerk in openbare ruimte en/of in gebouw via noordzijde.
zone bij noordgevel geschikt voor stalling in openbare ruimte en ontsluiting stalling.
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in relatie tot programma

stedenbouwkundige uitgangspunten
Sportcentrum Europapark

tribunekantine
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parksportonderwijs

conceptschets relatie park gebouw

Deze schets is ter ondersteuning van de uitgangspunten in relatie tot programma/ onderdeel horeca  
Het is een mogelijke configuratie, niet vereist.
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conceptschets relatie park gebouw

een gebouw dat zich voegt in het park, 
maar ook een sterke identiteit heeft en een verbinder is van buiten en binnensport
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referentiebeelden

stedenbouwkundige uitgangspunten
Sportcentrum Europapark

beeld referentie vanaf Helperpark(weg)

Hier staat het gebouw aan de straat en heeft zijn adres.
Het gebouw heeft hier een sterke identeit en sportieve uitstraling, 

zowel op nivo van de stad als op maaiveld  

(referentie Fontys Eindhoven)
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beeldreferentie vanaf Stamspoor

een relatief blinde gevel van de sporthal uitgevoerd als groene gevel past goed bij de ecologische zone

(referentie sportplaza Sloterbad)
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ambitiedocument

stedenbouwkundige uitgangspunten
Sportcentrum Europapark

relatie met overige documenten

Dit Stedenbouwkundige uitgangspunten- document is een aanvulling  op het selectieleidraad en het 
ambitiedocument dat onderdeel is an de bijlagen. 

Het ambitiedocument is vooral opgesteld van binnenuit en vanuit programma
Dit geld ook ten aanzien van de referenties die in het ambitiedocument staan. 

Gepoogd is tegenstrijdigheden te voorkomen. 
Ten aanzien van de stedenbouwkundige context en relatie gebouw en omgeving is dit document,

 ‘Binnen-Sport-Buiten, stedenbouwkundig uitgangspunten’, leidend.



Spoorlijn Groningen-Nieuweschans/Assen

2500schaal: 1 : 

Sportcentrum Europapark

formaat: A datum: 

dienst RO / EZ            ::           afdeling Ruimtelijke Plannen & Verkeer en Vervoer            ::            Gedempte Zuiderdiep 98           ::           9711 HL  Groningen            ::            tel.: 050 - 367 81 11

tekeningnaam: sportcentrum Europapark.dgn

tekenaar:BHu

Visiegebied

Bouwvlak

Bouwvlak ondergronds

Beachvolleybal

Beach
volleyb

al



Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Verificatiewijze: Verder in het Programma van Prestaties wordt op 

onderdeel niveau aangegeven waaraan voldaan moet worden. 

Geen kenmerken aanwezig

Besturingsopgave: H 2 Visie, Ambitie & Concept

Het nieuwe sportcentrum draagt bij aan de invulling van de visie zoals verwoord in het ambitiedocument van het Noorderpoort en de Gemeente Groningen. 

Relatie met ambitiedocument: Hoofdstuk 2. 

Besturingsopgave: H 3 Doelgroepen en functies

Verschillende doelgroepen maken gebruik van het sportcentrum. In het ambitedocument is omschreven welke doelgroepen gebruik maken van het sportcentrum.  

Kenmerken van 'Sportcomplex EuropaPark'

Kenmerken van 'Besturingsopgaven'

Besturingsopgave: H 1 Inleiding

In de besturingsopgave worden op hoofdlijnen functionele en technische prestaties genoemd. Uitwerking van de besturingsopgave is terug te vinden in de Comfort, Voorzieningen module en/of de ruimteboom. Daarnaast zijn de genoemde normen ook 

van toepassing.

Relatie met ambitiedocument: De basis voor het gehele programma van prestaties is het Ambitiedocument, het programma van prestaties is een uitwerking van dit ambitiedocument. De structuur van de hoofdstukken en de ruimtestaat is hierin ook 

opgenomen.

Key Performance Indicator: Introductie

In dit hoofdstuk van het ambitiedocument wordt een korte introductie over het project gegeven. 

Performance Indicator: Doel Ambitiedocument

Het doel van dit ambitiedocument is om vast te leggen wat het Noorderpoort en de 

gemeente Groningen met het sportcentrum Europapark willen bereiken. Tevens is het 

ambitiedocument de onderlegger voor het programma van prestaties en de 

vraagspecificatie.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350
Verificatiewijze: Aantonen in ontwerp en ontwerpnota. 

Geen kenmerken aanwezig

Ervaringen referentieproject Doetinchem waaraan voldaan moet worden (hierbij zijn de negatieve punten omgezet naar positief en zijn alleen de 

onderdelen die betrekking hebben om beeldkwaliteit genoemd): parkeerplaatsen dichtbij, duidelijke entree (niet rommelig), sport uitstraling van ver af 

zichtbaar, sportuitstraling binnen overal zichtbaar, duidelijke routing en informatievoorziening in gebouw, ruimten bij entree gebied duidelijk zichtbaar 

(zoals fysioruimte en ehbo), veel licht in gebouw (natuurlijk), horeca centraal in gebouw en goed bereikbaar, elke meter benutten in het gebouw, ruimten 

niet wegstoppen. 

Kleur en materialen zijn van belang voor de sfeer. Vroegtijdige afstemming met gebruiker hierover is van belang, keuze hierin is een voorwaarde. 

Key Performance Indicator: H 4.2 Stedenbouwkundige visie

Performance Indicator: Stedenbouwkundig plan 

Het ontwerp moet voldoen aan de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan van 

de Gemeente Groningen zie Vraagspecificatie deel 1a.

Het gebouw is gastvrij, laagdrempelig, aantrekkelijk en innovatief. Het is duidelijk herkenbaar als sportcomplex, waarbij het uitnodigt/ stimuleert  om 

verbinding met sport te maken.

Omloop binnen in het gebouw inzetten voor sport.

Ervaringen referentieproject Fontys Eindhoven waaraan voldaan moet worden (hierbij zijn de negatieve punten omgezet naar positief en zijn alleen de 

onderdelen die betrekking hebben om beeldkwaliteit genoemd): Sport komt direct naar voren d.m.v. de illustraties op de buitenmuren, veel (natuurlijk) licht 

(!!), sport direct zichtbaar door uitkijk op sport buiten, balie toegankelijk, vanuit  horeca veel zichtlijnen naar sport, sportvoorzieningen wegwerken in muren 

(klimrek), indien ramen worden toegepast in sporthal dan rekening houden met weerkaatsing licht (richting noorden positioneren), sport komt overal terug 

in het gebouw (metselwerk / interieur / illustraties op muren en lockers).

Is Casco

De uitstraling van het gebouw moet alzijdig zijn, dus van alle kanten herkenbaar als sportcomplex. Hierbij is de hoofdentree wel duidelijk als zodanig 

herkenbaar. 

Uitgangspunt is alle ruimten (met uitzondering van bergruimte, toiletruimte, kleedruimten) voorzien van zijlichten. In verband met privacy moeten de 

onderwijs spreekkamers de dojo, de tussenruimte en de danszaal visueel afsluitbaar zijn door middel van hufterproof en onderhoudsvriendelijke invulling 

(bijvoorbeeld door screens in glas). 

Door transparantie en openheid ontstaat er tussen onderwijs en verenigingen een vanzelfsprekende interactie en onderling enthousiasme.

Besturingsopgave: H 4 Beeldverwachting

Beelden zeggen veel meer dan woorden. Naast hoofdstuk 4 van het ambitiedocument geeft dit deel verschillende kenmerken aan waaraan het sportcentrum aan moet voldoen. 

Relatie met ambitiedocument: Hoofdstuk 4.

Key Performance Indicator: H 4.1 Referentieprojecten

Performance Indicator: Sfeer en kenmerken

Verschillende kenmerken bepalen de sfeer en uitstraling van het gebouw. Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden en ontwerpnota.

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Performance Indicator: Toegangscontrole

Uitgangspunt is het toepassen van een toegangscontrolesysteem met elektronische 

sloten op alle deuren. Er worden geen detectiepoorten toegepast. De toegang 

autorisatie wordt geregeld middels programmeerbare passen voor gebruikers. De 

toegangscontrole is geintegreerd met het Gebouw Beheer Systeem, zodat naast 

toegang tot ruimten/ gebieden tevens voorwaarden die gewenst zijn door de gebruikers 

worden ingezet. Kosten die openstelling met zich meebrengen zijn hierdoor te 

herleiden/ verrekenen.

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Zie voor technische uitgangspunten Hoofdroep 65 (Beveiliging installaties) van de Voorzieningen.

De verschillende functies blijken duidelijk uit de routing van/ in het gebouw en zijn herkenbaar. Visueel gebruik verschillende kleuren ivm slechtziende 

bezoekers.

De entree is bij aankomst duidelijk herkenbaar en bereikbaar.

De verkeerszones/looproutes dienen vrij te zijn van obstakels/kolommen.

Is Casco

Gebouwindeling afstemmen op schone en vuile routing, de gebieden bedoeld voor sportactiviteiten (binnen)  behoren bij het 'schone' gebied. Speciale 

aandacht hierbij voor de aansluiting van kleedruimten met de voorziening voor afspoelen voor buitensport met bijbehorende buitendeur.

Duidelijke routing op het terrein met scheiding verkeersstromen. Voorkom dat de gevel gebruikt wordt voor stalling van fietsen of andere objecten.

Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten. Het ontwerp moet hierop door hulpdiensten worden getoetst.

Verificatiewijze: ITS certificaat en symbool op de gevel.

Kenmerk Is Casco

ITS certificaat en zichtbaar symbool op de gevel plaatsen.

Performance Indicator: Routing

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk

Besturingsopgave: H 5 Prestaties met betrekking tot het gebruik en beheer

Key Performance Indicator: 5.1 Mobiliteit

Performance Indicator: Internationaal Toegankelijkheid Symbool (ITS)

Het sportcentrum is geschikt voor toegang mindervalide conform ITS. Het betreft geen 

sportcentrum voor mindervalide om te sporten (dus niet geschikt om met twintig 

rolstoelen te basketballen).
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Consortium moet afstemming hebben met de leverancier van de lockers. 

Houdt rekening met voorzieningen voor stroom en data ten behoeve van lockers.

Lockers zijn nabij de kleedruimten gepositioneerd, maar nadrukkelijk niet in de kleedruimten.

Lockers bevinden zich aan de looproute vanuit de kleedruimte naar de sportzalen.

Lockers zijn ook bereikbaar voor bezoekers die geen gebruik maken van sportvoorzieningen of kleedruimten, zonder dat deze door kleedruimten of 

sportruimten hoeft.

Performance Indicator: Lockers

De lockers vallen buiten de aanbesteding. Echter vormen deze wel een belangrijk 

onderdeel van het ontwerp.  

Verificatiewijze: Opdrachtnemer moet middels het ontwerp de positie van 

de lockers aangeven. Daarnaast moeten de lockers voorzien worden van 

stroom en data, dit moet wel door Opdrachtnemer gerealiseerd worden.  

Kenmerk Is Casco

Uitgangspunt voor het ontwerp is 300 stuks. Diversiteit aan afmetingen lockers: 100 tbv rugzak+(winter)jas, 200 tbv sporttas, helm en winterjas.  

Daarnaast ook kleinere lockers (10x15) voor alleen portemonnee/telefoon.

Aanvraagpunt / gebruik van lockers mag niet tot opstopping leiden.

Uitgangspunt is maximale flexibiliteit van bouwkundig en installatietechnisch ontwerp.

Alle bergingen op één lange zijde voorzien van 3 lagen planken voor opslag.

Per verdieping rekening houden met een schoonmaak werkkast, voorzien van uitstortgootsteen met warm en koud water.

Key Performance Indicator: 5.10 Opbergen

Performance Indicator: Bergingen

Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden, ontwerpnota.

Kenmerk Is Casco

Bergingen zijn in het zicht gepositioneerd en er is altijd zicht in de bergingen. Dit in verband met sociale controle.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Performance Indicator: Wireless

Wireless internet is in het gehele gebouw en deels buiten bij de sportvelden 

beschikbaar.
Verificatiewijze: Aantonen middels berekeningen.

Geen kenmerken aanwezig

Is Casco

Bijgevoegd document Protocol Ruimtenummering geeft richtlijnen.

Performance Indicator: Schoonmaken

Het is van belang dat het gebouw op een efficiënte wijze schoon gemaakt kan worden. Verificatiewijze: Middels toets schoonmaakbedrijf. 

Kenmerk Is Casco

Aandachtspunten hierbij zijn, hoekjes, naden, plinten, dorpels etc.

Verificatiewijze: --

Kenmerk Is Casco

Bijgevoegd document Huisstijlhandboek Noorderpoort geeft richtlijnen.

Performance Indicator: Ruimtenummering

De opzet van de ruimtenummering wordt in overleg met de facilitaire dienst van de 

opdrachtgever bepaald.
Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk

Key Performance Indicator: 5.11 Beheer

Performance Indicator: Bewegwijzering binnen en buiten

Uitvoering van de bewegwijzering in overleg met de facilitaire dienst van de 

opdrachtgever, aansluitend bij de gevoerde huisstijl binnen het complex.  Uitvoering is 

robuust, maar tevens flexibel zodat ruimten eenvoudig kunnen woredn herbenoemd.
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 200, LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid Is Casco

Uitwerking conform relatieschema Onderwijs.

Aandachtspunt is de onderwijsvleugel ten opzichte van het spoor (zie hoofdstuk 7 - milieuaspecten).

Horeca moet gezondheid en sport uitstralen.

Key Performance Indicator: 5.5 Onderwijs

Performance Indicator: Relatie

De positie van de onderwijsvleugel ten opzichte van de ingang en horeca is van belang 

voor de bereikbaarheid van examenlokalen en de onderwijswinkel. 
Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden en ontwerpnota.

Kenmerk

Tassenrek bij horeca voor sporttassen (na wedstrijd), situering aangeven.

Vanuit de horeca is er zicht op ten minste de sporthal, dojo en turnhal. Bij voorkeur is er ook zicht op de overige sportzalen

Het horeca gebied is tevens de wachtruimte voor de examinering. Deze ruimte moet aansluiten aan het onderwijsgebied.

De ruimte is ten minste bruikbaar voor de volgende hoofdfuncties: kantine voor onderwijs, horeca voor sportverenigingen, borrellocatie voor 

sportverenigingen, diplomauitreikingen, ALV's voor sportverenigingen, vermaak voor leerlingen en (jeugd)sporters en informele overleggen van 

sportvereningingen.  

De indeling van de horeca is aanpasbaar zodat te allen tijde tenminste twee van de genoemde hoofdfuncties gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Alle sportzalen moeten vanuit de horeca diagonaal/van boven naar beneden te zien zijn, primaire verbinding met sporthal.

Key Performance Indicator: 5.4 Horeca

Performance Indicator: Horeca gebied

De horeca vormt het centrale hart van het centrum Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden en ontwerpnota.

Kenmerk Is Casco

Bij binnenkomst en voor binnenkomst moet je gelijk zin hebben om te sporten. Dit wordt gestimuleerd door het zicht op het sport, de sporticonen die 

zichtbaar zijn in het gebouw. 

 11-9-2015 14:36:31  Copyright © 2015 draaijer+partners bv  1 van 1



Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Een kolomvrije tribune met vanaf elke plek op de tribune onbelemmerd zicht op de sportzaal.

Verificatiewijze: Plattegronden, ontwerp en ontwerpnota.

Kenmerk Is Casco

Een tribune voor minimaal 300 mensen. Uitdaging om op een innovatieve manier dit in te richten. Er mag afgeweken worden van de traditionele plastic 

stoeltjes, bijvoorbeeld inzet van trappen oid. 

Voor tijdelijke situaties moet dit uitbreidbaar zijn naar minimaal 1000 mensen  ten behoeve van center courts. (vloer geschikt zijn).

Een centrale toiletvoorziening, alleen toegankelijk voor sporters, is bereikbaar vanuit zowel de kleedruimten als de verschillende sportruimten.

De kleedruimten moeten functioneel ingericht worden, zodat er geen loze ruimten ontstaan.

Key Performance Indicator: 5.7 Publiek

Publiek wordt ontvangen in het horeca gebied en op de tribune. 

Performance Indicator: Tribune

Tribune voor 300 mensen. 

Vanuit gang of andere ruimten mag het niet mogelijk zijn om in de kleed en/of doucheruimten te kunnen kijken. Het toepassen van schaamschotten is 

echter niet toegestaan.

Bij de positionering van de kleedruimten van scheidsrechters dient er rekening mee te worden gehouden dat scheidsrechters en docenten zowel voor 

binnen-als buitensporten ingezet kunnen worden. 

De looproute vanuit de kleedruimten naar de diverse sportzalen loopt nooit via publieke ruimten of de publieke zone

Ondanks twee doucheruimtes moet er wel geschoven kunnen worden tussen heren/dames, derde heren of dames kleedruimte

De kleedruimten bieden voldoende ruimte voor piekmomenten waarop 300 mensen gelijktijdig gebruik maken van het sportcentrum en waarvan 200 

mensen gelijktijdig omkleden. Uitgangspunt is dat de verdeling tussen mannen en vrouwen 50-50 is.

Voor ieder geslacht bevindt zich 1 kleedkamer in de schone zone en 1 kleedkamer in de vuile zone

Er zijn twee kleedkamers voor mannen en twee kleedkamers voor vrouwen.
Verificatiewijze: Opdrachtnemer dient middels het ontwerp, plattegronden 

en de ontwerpnota aan te tonen te voldoen aan de gevraagde kenmerken. 

Kenmerk Is Casco

Natte ruimte; tussen beide kleedkamers per geslacht bevindt zich één natte ruimte

Key Performance Indicator: 5.6 Omkleden

Performance Indicator: Kleedkamers
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100

Verificatiemoment: LOD 300

Geen kenmerken aanwezig

Performance Indicator: Techniek uit zicht

Verificatiewijze: middels 3D schetsen en plafondtekeningen.

Geen kenmerken aanwezig

Besturingsopgave: H 6 Prestaties met betrekking tot het gebouw

Relatie met ambitiedocument: Hoofdstuk 6.

Key Performance Indicator: H 6.1 Toegankelijkheid

Performance Indicator: Techniek dak integreren in ontwerp

Verificatiewijze: 3D schetsen.

Key Performance Indicator: 5.9 Buiten sporten

Performance Indicator: Relatie met gebouw

Verificatiewijze: Ontwerp, plattegrond en ontwerpnota.

Kenmerk Is Casco

Vanuit het buitensporten is een toiletgroep bereikbaar (binnen de vuile zone)

Is Casco

Een directie relatie tussen de turnhal en de fitnesstoelen

Er is een duidelijk onderscheid tussen een vuile zone en schone zone in het gebouw. De schone is in ieder geval de zone van de kleedkamer tot en met 

de sportruimte en visa versa. De vuile zone is in ieder geval de zone van de kleedkamer tot en met het buitensport en visa versa.

De dojo, vierde zaaldeel en dansruimte zijn aan elkaar gekoppeld en met elkaar te vergroten, waarbij de vierde zaaldeel de middelste ruimte betreft.

Key Performance Indicator: 5.8 Binnen sporten

Performance Indicator: Sportzalen

Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden en ontwerpnota.

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

0.9 m1

Rekening houden met toekomstige uitbreiding van het onderwijsdeel met 60%

Het leidingennetwerk dient zo te worden aangelegd dat grote vrijheid ontstaat op gebruik en inrichting.

Het ontwerp dient mogelijkheden te bieden om in de toekomst extra voorzieningen te kunnen realiseren.

Slim schakelen van ruimtes en gangen om een optimale bruto-netto verhouding te creëren in het gebouw.

De toekomstgerichte constructie dient grote overspanningen te bevatten met maximale indelingsvrijheid van de vloervelden.

Op enkele stabiliteitswanden na, dient het gebouw relatief veel verplaatsbare binnenwanden te bevatten.

Installaties dienen te worden ontworpen op een maximaal modulair stramien. Uitgangspunt is een veelvoud van 0,9 m1

Key Performance Indicator: H 6.3 Flexibiliteit

Performance Indicator: Flexibiliteit

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model, tekeningen

Kenmerk Is Casco

Uitgangspunt is maximale flexibiliteit van bouwkundig en installatietechnisch ontwerp.

Key Performance Indicator: H 6.2 Relatie binnen buiten / zichtlijnen

Performance Indicator: Functioneel en Fysiek

Verificatiewijze: 3D schetsen

Geen kenmerken aanwezig
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

40 %

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350, LOD 500

Waarde Eenheid

Het gebouw moet energieneutraal zijn.
Verificatiewijze: Tijdens iedere ontwerpfase moet aangetoond worden 

middels ontwerp, berekeningen en toelichting dat hieraan wordt voldaan. 

Kenmerk Is Casco

“Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gemeten een energieverbruik van ten hoogste nul, of wekt zelfs energie op.”  

Is Casco

40% van de benodigde gebouwgebonden energie dient duurzaam opgewekt te worden

Het gebouw aansluiten op de centrale WKO van het Europapark. De invloed hiervan betrekken in de 40% duurzaam opgewekte energie.

Key Performance Indicator: H 6.5 Duurzaamheid

Performance Indicator: Energieneutraal

Key Performance Indicator: H 6.4 Energieopwekking

Performance Indicator: Aandeel duurzaam opgewekte energie

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

3 punten

2 punten

4 punten

1 punten

1 punten

1 punten

1 punten

2 punten

1 punten

1 punten

1 punten

1 punten

2 punten

1 punten

1 punten

2 punten

2 punten

1 punten

1 punten

2 punten

1 punten

WAT 1 Watergebruik (overige functies)

WAT 2 Watermeter

TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid

TRA 7 Vervoersinformatiepunt

TRA 8 Toeleveren en manoevreren

ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting

ENE 8 Energiezuinige liften

ENE 26 Waarborgen thermische kwaliteit gebouwschil

HEA 5 Kunstverlichting binnen en buiten

HEA 9 Vluchtige organische verbindingen

ENE 2a Submetering energieverbruiken (overige functies)

MAN 12 Levenscycluskostenanalyse

HEA 3 Tegengaan lichthinder

HEA 4 Hoogfrequente verlichting

MAN 8 Veiligheid

MAN 9 Kennisoverdracht

MAN 11 Onderhoudsgemak

MAN 2 Bouwplaats en omgeving

MAN 3 Milieu- impact bouwplaats

MAN 4 Gebruikershandleiding

Performance Indicator: Gebruik van Breeam als aanvulling op GPR

Aanvullend op de gevraagde GPR scores wordt gebruik gemaakt van Breeam-NL 

Nieuwbouw en Renovatie, Beoordelingsrichtlijn september 2014  versie 1.0. Dit gebruik 

heeft niet tot doel om een Breeam certificaat te behalen. De bijbehorende creditlijst is 

gebruikt als menukaart, waarmee op projectspecifieke onderwerpen aanvullende eisen 

zijn gesteld

Verificatiewijze: Per credit wordt aangegeven of de bewijsvoering conform 

Breeam-NL moet worden aangeleverd, dan wel op aangepaste wijze 

(pragmatisch aantonen).

Kenmerk Is Casco

Bijgevoegd document geeft een overzicht van credits die van toepassing zijn. De te behalen ambitie is vertaald naar creditpunten, incidenteel met 

aanvullingen/ uitsluitingen hierop. Tevens is de wijze van vertificatie per credit opgenomen. DOC NOG TOEVOEGEN 

MAN 1 Prestatieborging

 11-9-2015 14:36:31  Copyright © 2015 draaijer+partners bv  1 van 1



1 punten

XX punten

3 punten

1 punten

1 punten

1 punten

1 punten

1 punten

2 punten

3 punten

1 punten

1 punten

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

7,5

>=7

8Streef naar de ambitie om in thema's een score van 8 te halen

Performance Indicator: GPR Sport en Zwembad 

De algemene mate van duurzaamheid van het sportcomplex wordt gemeten via GPR 

Sport en Zwembad, versie 3.3

Verificatiewijze: Invoeren in GPR module voor Sport en Zwembad, versie 

3.3

Kenmerk Is Casco

De gemiddelde score op alle thema's dient minimaal 7,5 te bedragen

De laagste score op een thema mag niet lager zijn dan 7

POL 7 Minimaliseren lichtvervuiling

POL 8 Geluidsoverlast

Performance Indicator: Gebruik van PVE Frisse Scholen als aanvulling op GPR voor het onderwijsdeel

Voor het onderwijsdeel van het gebouw is het Programma van Eisen Frisse Scholen 

versie 2015 van toepassing. Voor alle vijf de thema's (Energie, Lucht, Temperatuur, 

Licht en Geluid) is klasse B de ambitie.

De prestaties per thema zijn in de module Comfort vastgelegd.

Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden en ontwerpnota's met bijbehorende 

berekeningen

Geen kenmerken aanwezig

POL 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

POL 4 Ruimteverwarminggerelateerde NOx-emissies

POL 6 Afstromend regenwater

LE 3 Aanwezigheid van planten en dieren op de bouwlocatie

LE 4 Planten en diueren als medegebruiker op de lange termijn

POL 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering

MAT 8 Gebouwflexibiliteit OP BASIS VAN REKENTOOL AANTAL PUNTEN NOG BEPALEN

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

WST 2 Gebruik van gerecycled materiaal

MAT 7 Robuust ontwerpen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Materialenkeuzes met een milieuklasse van 4 of hoger mogen alleen worden toegepast bij geen beter alternatief. Keuzes onderbouwen.

Performance Indicator: Totaalconcept voor klimaat, media en sportfaciliteiten

Verificatiewijze: Ontwertpnota's, model en tekeningen.

Kenmerk Is Casco

Onderzoeken van mogelijkheden om licht, geluid, ICT, data, AV (waaronder video-interactie), I-Sport/Sportgaming, bediening en sensortechnologie als 

een geïntegreerd en courant pakket te realiseren.

Performance Indicator: Milieubelasting materialen

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Selecteer materialen met een milieuklasse lager dan 4 conform de Nibe Milieuclassificatie Bouwproducten
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

6 graden celcius

6 graden celcius

Met de exploitant van het warmte- koudennet worden afspraken gemaakt over aan te leveren documentatie aan het eind van de ontwerpfase en 

oplevering (welke documenten en de wijze waarop). Het gaat hierbij om zaken als handleidingen, onderhoudsinstructies, tekeningen en berekeningen. 

Een regeltechnische omschrijving (RTO) maakt hiervan onderdeel uit.

Met de exploitatie van het warmte- koudenet worden nadere afspraken gemaakt over het aantonen van een goede werking van de installatie op basis van 

de vooraf gestelde uitgangspunten.

De technische installatie dient zo te worden ontworpen dat er veilig gewerkt kan worden. Bediening en normaal onderhoud dienen uitvoerbaar te zijn 

zonder extra inzet van materieel en mensen.

Het ontwerp dient te voldoen aan de voor WKO bedoelde BRL6000, waar onder deel 21

De gehele installatie dient op het moment van oplevering te voldoen aan alle op dat moment geldende normen (CE-certificering, eletrotechnische 

voorschriften)

Uitgangspunt tussen Opdrachtgever en exploitatant warmte- en koudenet: conditie wintersituatie laden bron: maximaal temperatuur:

In overleg met de exploitant worden nadere afspraken gemaakt over de minimale en maximale afname. Dit betreft zowel de momentane afname (kW) als 

de totale afname verspreid over het jaar (GJ).

Voor een goede monitoring van de contractwaarden en prestaties van het systeem dienen voldoende sensoren te worden opgenomen (debiet, 

temperatuur en druk).

De Delta T (verschil tussen aanvoer en retourtemperatuur)

Er dient een permanente live uitwisseling van gegevens te zijn tussen de gebouwgebonden installaties en het warmtenet. De opdrachtnemer stemt af met 

de exploitatant op welke wijze deze koppeling door hem gerealiseerd wordt.

De energiekosten voor warmte en koude mogen met de aansluiting op het collectieve warmtenet Europark niet meer zijn dan anders. De opdrachtnemer 

dient dit middels een berekening aan te tonen.

De capaciteiten van de gebouwgebonden installaties zijn afgestemd op de minimale en maximale temperatuureisen voor het retourwater zoals gesteld 

door de exploitant van het net. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met de exploitant. En voor het aanbrengen van 

voorzieningen om deze eisen te kunnen garanderen.

De demarcatie tussen warmtenet en de gebouwinstallaties ligt direct na de TSA (warmtewisselaar) zodat er sprake is van een scheiding tussen het 

bronwater en het gebouwgebonden water. De TSA behoort bij het eigendom van de exploitatant van het warmtenet.

De capaciteiten van de gebouwgebonden installaties zijn afgestemd op de maximale en minimale temperatuur van het aanvoerwater op het leveringspunt. 

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met de exploitant van het net

In het gebouw is ruimte voorzien voor de leidingen en installaties van de exploitant van het warmtenet. Deze ruimte is tijdens exploitatie van het gebouw 

bereikbaar voor de exploitant.  De ruimte voldoet aan de eisen welke de exploitant hieraan stelt, o.a. moet de ruimte dermate opgezet worden dat er 

voldoende ruimte is voor onderhoud en service en dienen installatiedelen goed bereikbaar en uitwisselbaar te zijn.. De wijze waarop de ruimte bereikbaar 

is voor de exploitant wordt nader bepaald door de opdrachtgever (eigen toegang of autorisatie via toegangscontrolesystemen). 

In het gebouw dient een voorziening aanwezig te zijn zodat bij uitval van levering van bronwater (geheel of gedeeltelijk) het gebouw middels een backup 

zelf de benodigde warmt- of koude opwekt, zodanig dat het gebruik van het gebouw niet belemmerd wordt.

De gebouwgebonden installatie dient binnen redelijke eisen te voldoen aan de eisen welke de exploitant van het warmte- en koudenet stelt. Hierbij kan 

gedacht worden aan (niet limitatief): voorschrift over druk, drukval van het water de gebouwzijdig door de TSA wordt gevoerd, toe te passen medium, 

afsluiters, uitwisseling van meetgevens etc etc. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opvragen van deze eisen en de vertaling naar het ontwerp 

en realisatie

Performance Indicator: Warmte- en koudenet Europapark

Aansluiting van het gebouw op het bestaande warmte- en koudenet van het 

Europapark.

Verificatiewijze: De opdrachtnemer dient door middels van technische 

uitwerking op tekeningen en middels berekeningen aan te tonen dat het 

gebouw aangesloten is op het warmte- en koudenet en middels dit net 

voldoende energie voor verwarmen en koelen afneemt voor het beoogde 

Kenmerk Is Casco

De levering van het bronwater gebeurd vraaggestuurd op basis van de vraag van het Sportcentrum

De leveringscapaciteit (m3/hr)  van bronwater dient afgestemd te zijn op het benodigde volume om het gebouw zoals bedoeld te verwarmen en koelen. Dit 

geldt voor de levering van het bronwater, het transport van het bronwater en de capaciteit van de TSA
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Verificatiemoment: LOD 200, LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 

350

Waarde Eenheid

De bebouwing moet binnen het bouwvlak plaatsvinden. 

Key Performance Indicator: 7.2 Demarcatie terrein

Performance Indicator: Kavelgrens

De aangegeven sporten in de ruimteboom moeten binnen de kavelgrens worden 

opgenomen. 
Verificatiewijze: Aantonen in het ontwerp en de ontwerpnota.

Kenmerk Is Casco

Key Performance Indicator: 7.1 Gebouw en gebied

Performance Indicator: Milieuaspecten

Het ontwerp moet voldoen aan de gestelde milieu eisen van de Gemeente Groningen. Verificatiewijze: Middels ontwerp en ontwerpnota.

Kenmerk Is Casco

Conform de milieuaspecten Gemeente Groningen. 

Key Performance Indicator: H 6.8 Uitbreidbaarheid

Besturingsopgave: H 7 Prestaties met betrekking tot het gebied

Key Performance Indicator: H 6.7 Sociale veiligheid

Performance Indicator: Veilig voelen

Sociale veiligheid geldt zowel binnen als buiten.  Verificatiewijze: Ontwerp, plattegronden en ontwerpnota. 

Kenmerk Is Casco

Goede zichtlijnen en goede balans tussen privacy en transparantie. Licht en geen donkere hoeken (zowel binnen als buiten).

Key Performance Indicator: H 6.6 Vormvereisten
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=59 dB(A)

>=69 dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

1,0 s

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (LAeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (LAeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (LAeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT,A)

Verificatiewijze: Ontwerpnota boiuwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijsruimte (DnT, A)

Kenmerken van 'Sportcomplex EuropaPark'

Kenmerken van 'Comfort Aspecten'

Comforthoofdaspect: Akoestisch comfort 

Frisse Scholen

Comfortdeelaspect: Akoestische comfortklassen

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - horeca
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=57 dB(A)

>=52 dB(A)

>=43 dB(A)

>=25 dB(A)

>=39 dB(A)

>=49 dB(A)

>=69 dB(A)

1 s

>=0,7 -

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

>=25 dB(A)

>=25 dB(A)

>=59 dB(A)

>=69 dB(A)

>=0,7 -Spraakverstaanbaarheid STI

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimte

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT,A)

Spraakverstaanbaarheid STI

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - opslagruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau vanuit keuken in overige verblijfsruimten (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max nagalmtijd, ingericht [T}

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimte DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau vanuit keuken in verblijfsruimten van onderwijsfuncties (LnT,A)

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijsfuncties (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van kantoorfuncties (DnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - keukens

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=43 dB(A)

>=48 dB(A)

>=25 dB(A)

<=59 dB(A)

>=69 dB(A)

1 s

>=0,7 -

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=65 dB(A)

>=48 dB(A)

>=30 dB(A)

>=49 dB(A)

>=69 dB(A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max.gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT,A)

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - technische ruimten, geluidsproductie , 70 dB(A)

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijsruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT,A)

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Spraakverstaanbaarheid STI

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimte (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - sanitaire ruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

1 s

1,2 s

1,4 s

>=0,7

>=69 dB(A)

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=33 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=59 dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=35 dB(A)

25 dB(A)

0,7 s

>=0,7 -

>=69 dB(A)Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte

Muziekgeluidniveau (Laeq)

Max. nagalmtijd, ingericht [T] 

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (LAeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (LAeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (LAeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - werkvertrekken

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Max. nagalmtijd, ingericht [T] voor centrale (verkeers-)ruimten met volume tussen 1000 en 1500 m³

Max. nagalmtijd, ingericht [T] voor centrale (verkeers-)ruimten met volume groter dan 1500 m³

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (LAeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (LAeq)

Max. nagalmtijd, ingericht [T] voor verkeersruimten als gangen, trappenhuizen e.d.

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort - verkeersruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (LAeq)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=33 dB(A)

>=43 dB(A)

>=30 dB(A)

<=59 dB(A)

>=69 dB(A)

<=33 dB(A)

<=33 dB(A)

<=30 dB(A)

20 dB(A)

0,6 s

>=0,7 -Spraakverstaanbaarheid STI

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (LAeq)

Muziekgeluidniveau (Laeq)

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (LAeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (LAeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestisch comfort-spreekkamers

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x s

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=20 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x s

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- of kantoorfuncties (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil tussen delen van de ingedeelde sporthal (zakwanden) (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- sportzaal danszaal

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- of kantoorfuncties (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- fitness

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=20 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x s

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- en kantoorfuncties (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil tussen delen van de ingedeelde sporthal (zakwanden) (DnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- sportzaal dojo

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x s

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- sportzaal groot

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- en kantoorfuncties (DnT, A)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=20 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x s

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x sMax. nagalmtijd, ingericht [T]

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- en kantoorfuncties (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- sportzaal turnzaal

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil tussen delen van de ingedeelde sporthal (zakwanden) (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- sportzaal groot, opgedeeld deel

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- en kantoorfuncties (DnT, A)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=38 dB(A)

>=52 dB(A)

>=20 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=34 dB(A)

x dB(A)

<=38 dB(A)

<=38 dB(A)

<=40 dB(A)

>=0,7 -

x s

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=33 dB(A)

>=39 dB(A)

>=25 dB(A)

<=59 dB(A)

>=39 dB(A)

<=33 dB(A)

<=33 dB(A)

<=30 dB(A)

20 dB(A)

0,7 s

>=0,7 -

>=34 dbA

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Spraakverstaanbaarheid STI

Bij een tussendeur in de scheidingswand tussen twee groepsruimten is de luchtgeluidsisolatie ten minste

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Muziekgeluidniveau (Laeq)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfssruimten (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Spraakverstaanbaarheid STI

Max. nagalmtijd, ingericht [T]

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort-onderwijsruimten

Verificatiewijze: .

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (wegverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (railverkeer) (Laeq)

Max. equivalent geluidsdrukniveau veroorzaakt door buitengeluid (industrielawaai) (Laeq)

Lucht-geluidniveauverschil naar verkeersruimten (DnT, A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verblijfsruimte (LnT,A)

Max. gewogen genormeerd contact geluidsniveau verkeersruimte (LnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar verblijfsruimten van onderwijs- en kantoorfuncties (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil tussen delen van de ingedeelde sporthal (zakwanden) (DnT, A)

Lucht-geluidniveauverschil naar overige verblijfsruimten (DnT, A)

Comfortbouwsteen: Akoestische comfort- sportzaal, tussenzaal

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Max. equivalent geluiddrukniveau veroorzaakt door installaties (Laeq)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Geluidbelastingen buiten op de gevels van het plan conform vastgestelde hogere grenswaarden wegverkeer, railverkeer en industrielawaai

Geluidbelastingen wegverkeer zonder aftrek art. 110g Wgh

Zakwanden In middelste deel van de sporthal In ieder geval één stuks in geperforeerde variant (bijvoorbeeld Trenomat Acoustic)

Is Casco

In de horeca is muziekgeluid te verwachten met een geluidniveau van ca. 95 dB(A)

In de sportzaal, danszaal en fitness is muziekgeluid te verwachten met een geluidniveau van ca. 85 dB(A)

Op basis van genoemde uitgangspunten moet voldaan worden aan grenswaarden Activiteitenbesluit

Comfortbouwsteen: Nagalmtijd, berekeningsmethode

Verificatiewijze: -

Geen kenmerken aanwezig

Comfortbouwsteen: Uitgangspunten akoestisch comfort

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk

 11-9-2015 15:22:08  Copyright © 2015 draaijer+partners bv  1 van 1



Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Hoofdentree uitvoeren met zowel 

touniquet (met naastgelegen 

loopdeur), als met elektrische 

schuifdeuren aan de interieurzijde.

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid Is Casco

Voldoen aan eisen van NPR-CR 1752:1998.

Bouw - en inrichtingsmaterialen bevatten geen schadelijke weekmakers/ ftalaten (zoals DEHP, DBP, BBP).

Bouw- en inrichtinsmaterialen hebben aantoonbaar lage emissies van formaldehyde en vluchtige organische stoffen. Deze materialen voldoen derhalve 

aan het Finse emissie- classificatiesysteem M1 (www.rts.fi), het Duitse milieukeurmerk 'Der Blauwe Engel'(www. Blauwer-engel.de) of vergelijkbaar. Zie 

ook Breeam HEA 9.

Bij ontwerp van installaties sturen op laag energieverbruik en lage onderhoudskosten, kosten inzichtelijk maken.

Comfortdeelaspect: Emissies en stofverspreiding uit bouw- en interieurmaterialen

Comfortbouwsteen: Beperken schadelijke emissies

Verificatiewijze: -

Kenmerk

Is Casco

Integratie van overige gebouwkenmerken zoals zonwering, verlichting, te openen ramen in het ontwerp van de installatie.

Buiten gebruiksuren moet ventilatie mogelijk zijn i.v.m. extra koeling van de gebouwmassa (nachtventilatie).

Mechanische afzuiging voorzien van warmte terugwinning.

Is Casco

Recepties gegarandeerd tochtvrij uitvoeren

Hoofdentree uitvoeren met zowel touniquet (met naastgelegen loopdeur), als met elektrische schuifdeuren aan de interieurzijde.

Comfortbouwsteen: Ventilatie buiten gebruiksuren

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen.

Kenmerk

Comforthoofdaspect: Binnenluchtkwaliteit

Comfortdeelaspect: Basisventilatie

Comfortbouwsteen: Recepties tochtvrij

Verificatiewijze: Ontwerpnota bouwfysica, model en plattegronden

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Luchtkanalen op de bouwplaats voldoende beschermen tegen verontreiniging Openingen van kanalen worden afgesloten. Beschermende onderdelen 

vlak voor installatie verwijderd en voor ingebruikname goed gereinigd. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van recirculatie, behalve in all-air systemen omwille van aanwarming van het gebouw buiten gebruikstijd.

Bij warmteterugwinning gebruik maken van systemen met hoge mate van scheiding tussen retour en aanvoerlucht (warmtewiel, kruiswisselaar of twincoil). 

Retourventilator zuigend opstellen bij toepassing warmtewiel.

De in het luchtkanaal ingebouwde ventilatiecomponenten zijn altijd toegankelijk en demontabel voor schoonmaak, onderhoud en vervanging.

Filtersecties voorzien van zakkenfilter van minimaal filterklasse F6 of een vergelijkbaar effectief filtersysteem

Hoofdkanalen op strategische plaatsen voorzien van inspectieluiken (afmetingen geschikt voor reiniging van kanalen)

Alle elementen die in aanraking komen met toegevoerde ventilatielucht zijn zodanig gemeteraliseeerd, geproduceerd enafgewerkt dat na ingebruikname 

de luchtkwaliteit niet nadelig kan worden beinvloed (ook voorzieningen natuurlijke ventilatie)

Verificatiewijze: Intwerpnota's, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Aanwezige mechanische ventilatiesystemen voldoen aan de klasse B eisen uit cahier P1 Eisen voor gezonde mechanische ventilatiesystemen (2003), 

Serie Praktijkboek Gezonde gebouwen ISSO/SBR

De lucht uit reproruimten wordt direct uit deze ruimten naar buiten afgevoerd waardoor o.a. geurverspreiding in het gebouw wordt voorkomen.

Ruimten met geur en luchtverontreiniging (bijv. keuken) hebben eigen luchtbehandelinginstallaties, waarmee deze ruimten op onderdruk worden 

gehouden.

Comfortdeelaspect: Kwaliteit van toevoerlucht

Comfortbouwsteen: Mechanische ventilatie ventilatiesystemen

Comfortdeelaspect: Emissies van apparatuur en processen

-

Comfortbouwsteen: Ruimten met geur/luchtverontreiniging

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Verontreinigende apparatuur (bijv. printers, copiers) staat in een aparte ruimte die op onderdruk staat t.o.v.  omliggende ruimten.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

conform PvE frisse scholen klasse 

B

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

10

voudige ventilatie 

van het 

ruimtevolume per 

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

3

voudige ventilatie 

van het 

ruimtevolume per 

ruimten op onderdruk

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

40
m³/uur / 

toiletpot/urinoir

ruimten op onderdruk

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

1

voudige ventilatie 

van het 

ruimtevolume per 

Comfortbouwsteen: Luchtkwaliteit - Verkeersruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Ventilatiecapaciteit

Comfortbouwsteen: Luchtkwaliteit - Sanitaire ruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Ventilatiecapaciteit

Stromingsrichting

Comfortbouwsteen: Luchtkwaliteit - Ruimten met geur-/luchtverontreiniging

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Ventilatiecapaciteit

Stromingsrichting

Is Casco

Alle kenmerken

Comfortbouwsteen: Luchtkwaliteit - Kleedruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Ventilatiecapaciteit

Comfortdeelaspect: Luchtkwaliteit

Comfortbouwsteen: Luchtkwaliteit - Alle verblijfsruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Uitzondering betreft de specifiek aangewezen en ingerichte rookplaats op het buitenterrein.

Comfortdeelaspect: Rookbeleid

Comfortbouwsteen: Rookvrij gebouw

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

In het gebouw en op het omliggende terrein wordt niet gerookt.

In het reguliere onderwijs dient uitgegaan te worden van minimaal 30 leerlingen en 1 docent per groepsruimte. 

Voldoen aan Breeam ENE 26 (waarborgen thermische kwaliteit gebouwschil); zowel thermografisch onderzoek als luchtdoorlatingsmetingen uitvoeren.

Zorgvuldige situering van aanzuigopeningen, zodat basiskwaliteit van aangezogen lucht optimaal is. 

Is Casco

Bij de eis t.a.v. CO2 concentratie is uitgegaan van een CO2 - buitenconcentratie van 400ppm

Voldoen aan eisen van NEN 1087

Toevoer en afvoer van ventilatielucht waarborgt een goede doorspoeling van de ruimte (hoge ventilatie-effectiviteit)

In examenruimten (per ruimte)  50 personen

Comfortdeelaspect: Luchtverversing

Comfortbouwsteen: Luchtverversing

Verificatiewijze: Ontwerpnota's mdel en tekeningen

Kenmerk

Comfortbouwsteen: Uitgangspunten luchtkwaliteit

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

In sportzaal ca. 150 sporters

Op tribune 300 toeschouwers
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

3,2 m1

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Comfortbouwsteen: Vloerbedekkingen

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Vloerbedekking in het hele gebouw is eenvoudig reinigbaar.

Comfortbouwsteen: Schoonmaakbewust ontwerp en materiaalgebruik

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Het gebouw en zijn interieur is overal goed (nat) reinigbaar. Denk aan nat afneembare wanden, rond aflopende plinten, weggewerkt leidingwerk, 

zwevende toiletpotten.

Comfortdeelaspect: Schoonmaakbaarheid

Comfortbouwsteen: Constructies en detailleringen

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

De constructies en detailleringen bevordert geen aanhechting van stof, vuil e.d.

Kenmerk Is Casco

Geen verlaagde gangzones toepassen (i.v.m. flexibiliteit)

Vrije hoogte afstand tot (verlaagd) plafond minimaal 3,2 meter (onderwijsvleugel)

Comfortdeelaspect: Ruimte volume

Comfortbouwsteen: Vrije hoogte

Verificatiewijze: -
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

De lucht uit toiletten wordt beschouwd als retourlucht en wordt direct uit deze ruimten naar buiten afgevoerd.

Vloeren en wanden (tot minimaal 110 cm hoogte) zijn zo uitgevoerd dat urine niet in het materiaal kan trekken. 

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Geurverspreiding vanuit toiletten naar elders in het gebouw wordt voorkomen

De toiletruimten worden op onderdruk gehouden t.o.v. de omliggende ruimten

Spuiventilatiecapaciteit bepalen conform NEN 1087.

De spuiventilatievoorzieningen zijn tegelijkertijd met de buitenzonwering te gebruiken. 

Comfortdeelaspect: Toiletten

Comfortbouwsteen: Toiletten

Voor grotere ruimten bovenstaande waarden extrapoleren.

Van het oppervlak van te openen ramen is minimaal 30% aanwezig bovenin het raamoppervlak (> 1,8 meter).

Te openen ramen zijn licht bedienbaar staand vanaf de vloeren en hebben meerdere fixeerstanden (inlc. kierstand) of zijn traploos instelbaar.

Comfortdeelaspect: Spuiventilatie

Comfortbouwsteen: Spuiventilatie

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Groepsruimten hebben tenminste 4 te openen ramen, totaal oppervlak minimaal 4m2 , zodat spuiventilatievoorzieningen minimaal 6 dm3/s per m2 

vloeropppervlak verwerken.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<=0,8

<=2 l/sec per m² GO

Aanbrengen op alle zonbelaste 

daglichtopeningen

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

CV leidingen die niet door een verblijfsruimte lopen zijn geisoleerd

Zorg voor wat betreft toestelkeuze en distributiesysteem voor een optimaal rendement

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Bij toepassing van gasgestookte ketels zijn deze voorzien van Gaskeur HR107

Is Casco

Minimaal 40 % van de warmte dient geleverd te worden door WKO Europapark

De WKO Europapark is te beschouwen als externe warmtelevering, rendement 100 %

Comfortdeelaspect: Onderwerpen bij thema Energie

Comfortbouwsteen: Efficiente opwekking en distributie van warmte

Karakteristieke luchtdoorlatendheid Qv10kar

Zonwering

Comfortbouwsteen: Uitgangspunten energie

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk

Comfortdeelaspect: Energie

Comfortbouwsteen: Energie - gehele gebouw

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Energie Prestatie Coëfficiënt Qprestatie/Qtoelaatbaar

Comforthoofdaspect: Energie (PVE Frisse Scholen)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

< 15 W/m2

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

> 75 %Rendement van WTW bij toepassing van gebalanceerde ventilatie is minimaal 75% (geldt bij mechanische toevoer)

Bij toepassing van mechanische koeling dient de koelmachine een COP-waarde (rendement) te hebben die voldoet aan '14511'.

Bij voorkeur wordt geen mechanische koeling toegepast, en indien toch noodzakelijk een zo...

Comfortbouwsteen: Energiezuinige ventilatie

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Geinstalleerd vermogen van (nood)verlichting is maximaal 15 W/m2

Ventilatiesysteem is voorzien van automatische regeling voor zomernachtventilatie

Spuiventilatievoorzieninigen overeenkomstig de eisen voor luchtkwaliteit

Zorg voor individuele energiemeting per hoofdgebruiker, centraal afleesbaar.

Comfortbouwsteen: Energiezuinige koeling

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Buitenzonwering op alle zonbelaste gevels (niet de noordgevel).

Comfortbouwsteen: Energieprestatiecoefficient

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

> 55 lm/W

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

> 4,5 m2K/W

> 6,0 m2K/W

< 1,2 W/m2K

<1,65 W/m2K

> 4,0 m2K/W

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Naregeling minimaal middels thermostatische kranen, e.e.a. afhankelijk van het gekozen concept.

Comfortbouwsteen: Regeling verwarming

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Weersafhankelijke voorregeling van aanvoertemperatuur

De verwarming kan per ruimte worden nageregeld

Comfortbouwsteen: Regeling ventilatie

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

De ventilatie is vraaggestuurd en tijdafhankelijk, met verschillende standen of CO2 gestuurd (geldt zowel bij mechanische als bij natuurlijke toevoer)

U waarde van de beglazing is maximaal 1,2 W/m2K (HR++)

U waarde raam + kozijn is maximaal 1,65 W/m2K

Rc waarde van begane grondvloer is minimaal 4,0 m2K/W

Comfortbouwsteen: Isolatie van de gebouwschil van het gebouw

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Rc waarde van gevel is minimaal 4,5 m2K/W

Rc waarde van het dak is minimaal 6,0 m2K/W

In onderwijsruimten is de voorste rij 'overrulebaar', schakelbaar bij de werkplek van de leraar

Comfortbouwsteen: Energiezuinige verwarming

Verificatiewijze: -

Geen kenmerken aanwezig

De toiletten zijn voorzien van aanwezigheidsdetectie voor de verlichting

De daglichttoetreding is optimaal (zie Besturingsopgave 'Visueel comfort').

De regeling is afgestemd op de hoeveelheid daglicht (bijvoorbeeld daglichtafhankelijke regeling)

De verlichting heeft een lichtopbrengst van minimaal 55 lm/W

Het gehele gebouw is voorzien van een veegschakeling

Verlichtingsarmaturen hebben hoogfrequente voorschakelapparatuur

Comfortbouwsteen: Energiezuinige verlichting

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

In ruimten waar leestaken worden verricht is daglicht aanwezig
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

0,5 kg/m2

0,1 kg/m2

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Afzonderlijke delen, per kierlengte: Cdakrand = 0,0040 dm3/s∙m1

Afzonderlijke delen, per kierlengte: Cfund = 0,0040 dm3/s∙m1

Luchtvolumestroom bij gevel als geheel: Gevel zonder te openen ramen: 0,4∙10-3 m3/s∙m2 geveloppervlakte

Afzonderlijke delen, per kierlengte: Cvast = 0,0020 dm3/s∙m1

Afzonderlijke delen, per kierlengte: Cdraaiend = 0,08 dm3/s∙m1

Comfortdeelaspect: Luchtdoorlatendheid

Comfortbouwsteen: Klasse GOED conform Handboek Bouwfysische kwaliteit Kantoren NVBV

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Luchtvolumestroom bij gevel als geheel: Gevel met te openen ramen: 1,44∙10-3 m3/s∙m2 geveloppervlakte

Comfortbouwsteen: Waterdichtheid

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Waterdichtheid van gevels , daken en vloeren voldoet aan NEN 2778.

Bij kritische details moeten ontwerpberekeningen worden gemaakt

Maximale jaarlijkse condenshoeveelheid steenachtige poreuze materialen

Maximale jaarlijkse condenshoeveelheid overige materialen

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Vermijd inwendige condensatie in gevelconstructies

Als gevolg van condensatie mag op langere termijn geen vochtaccumulatie optreden

Comforthoofdaspect: Kwaliteit buitenschil

Comfortdeelaspect: Condensvorming

Comfortbouwsteen: Beperking van condensvorming
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Verificatiemoment: Oplevering

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: Oplevering, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Voorkom dat opgewarmde luchtmassa's door openstaande ramen of ventilatieroosters in het binnenklimaat kunnen infiltreren.

Comfortdeelaspect: Warmtestuwing

Comfortbouwsteen: Warmtestuwing

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Gebouw en situering zorgen niet voor temperatuurverhoging van buitenlucht (gebrek aan luchtcirculatie of overmatige warmteapsorptie)

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Het gebouw veroorzaakt geen hinderlijke slagschaduw in (bestaande) gebouwen in de omgeving

Is Casco

Thermografisch onderzoek bij oplevering uitvoeren conform NEN-EN 13187 (1998: Thermische eigen-schappen van gebouwen – Kwalitatieve detectie 

van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil – Infraroodmethode).

Comforthoofdaspect: Stedebouwfysische aspecten

Comfortdeelaspect: Beschaduwing

Comfortbouwsteen: Beschaduwing

Luchtdoorlatendheidsmeting bij oplevering uitvoeren conform NEN-EN NEN 2686, Meetmethode Luchtdoorlatendheid van gebouwen.

Comfortdeelaspect: Thermografische kwaliteit

Comfortbouwsteen: Thermografisch onderzoek

Verificatiewijze: -

Kenmerk

Comfortbouwsteen: Luchtdoorlatendheidsmeting

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

< 15 %

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Comfortdeelaspect: Lokaal thermisch discomfort

Comfortbouwsteen: Luchttemperatuurverschil op 0,1 en 1,1 meter hoogte 

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Comforthoofdaspect: Thermisch comfort

Comfortdeelaspect: Leefzones

Comfortbouwsteen: Leefzones geldend thermische behaaglijkheid

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Voorkom hinderlijke zonreflecties naar de omgeving of andere delen van het gebouw

Reflectiefactor van buitenzijde beglazing en gevelbekledingen, LR, bu

Kenmerk Is Casco

Toetsingswaarden windhinder aanhouden uit tabel  van NEN 8100

Comfortdeelaspect: Zonreflecties

Comfortbouwsteen: Zonreflecties

Comfortdeelaspect: Windhinder en windgevaar

Comfortbouwsteen: Toetsingswaarde windhindergevaar

Verificatiewijze: -
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Comfortbouwsteen: Temperatuurverschil tussen warmewand/raam en gemiddelde oppervlaktetemperatuur omgeving

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Comfortbouwsteen: Vloertemperatuur

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Comfortbouwsteen: Temperatuurverschil tussen koude wand/raam en omgeving

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Comfortbouwsteen: Temperatuurverschil tussen warm plafond en gemiddelde oppervlaktetemperatuur omgeving

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Comfortbouwsteen: Temperatuurverschil tussen koud plafond en gemiddelde oppervlaktetemperatuur omgeving

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Geen kenmerken aanwezig

Comfortbouwsteen: Temperatuurverschil met aangrenzende ruimte
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

50 (+/- 10% afwijking) %

Reservesectie opnemen in LBK t.b.v. eventueel later aan te brengen stoombevochtiging

Comfortbouwsteen: RV onderwijsruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Kenmerk Is Casco

RV computer en serverruimten

Comfortdeelaspect: Relatieve luchtvochtigheid

Comfortbouwsteen: Ruimte voor sectie stoombevochtiging in LBK

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model, tekeningen

Kenmerk Is Casco

Comfortdeelaspect: Persoonlijke beinvloeding thermisch comfort

-

Comfortbouwsteen: Ruimteregeling

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Kenmerk Is Casco

Bedieningsknop is zonder instructie te begrijpen, buiten bereik van leerlingen.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

>=20 °C

conform PvE frisse scholen klasse 

B

<=3 °K

<=5 °K

<=1 °K/m

<=26 °C

+/- 2 °K

>=2 °K/uur

<=0,15 m/s

>=40 %

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

>=22 °C

<=3 °K

<=5 °K

<=1 °K/m

<=26 °C

<=0,15 m/sLuchtsnelheid leefzone

Verschil oppervlaktetemperatuur plafond t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Verticale temperatuurgradiënt

Vloertemperatuur

Comfortbouwsteen: Thermisch comfort - Kleedruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Binnentemperatuur winterperiode

Verschil oppervlaktetempertuur wand t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Reactiesnelheid temperatuurregeling

Luchtsnelheid leefzone

Relatieve vochtigheid in winterperiode

Verticale temperatuurgradiënt

Vloertemperatuur

Temperatuurregeling door gebruiker op ruimteniveau t.o.v. setpoint

Binnentemperatuur zomerperiode

Verschil oppervlaktetemperatuur wanden t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Verschil oppervlaktetemperatuur plafond t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Comfortdeelaspect: Thermisch comfort

Comfortbouwsteen: Thermisch comfort - Alle verblijfsruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Binnentemperatuur winterperiode
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

>=20 °C

14-20 °C

4 °K/uur

2 °K/uur

<=3 °K

<=5 °K

<=1 °K/m

<=26 °C

<=26 °C

<=0,15 m/s

>=40 %

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

>=20 °C

<=3 °K

<=5 °K

<=1 °K/m

<=26 °C

<=0,15 m/s

>=40 %

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

In examenruimten (per ruimte) 50 personen, 50 pc's à 120 Watt, verlichting volgens ontwerp

Overige verblijfsruimten interne warmtelast 25 W/m² + verlichting volgens ontwerp

Comfortbouwsteen: Uitgangspunten thermisch comfort

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

In sporthal circa 150 sporters

Op tribune 300 toeschouwers

Vloertemperatuur

Luchtsnelheid leefzone

Relatieve vochtigheid in winterperiode

Verschil oppervlaktetemperatuur wanden t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Verschil oppervlaktetemperatuur plafond t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Verticale temperatuurgradiënt

Relatieve vochtigheid in winterperiode

Comfortbouwsteen: Thermisch comfort - Verkeersruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Binnentemperatuur winterperiode

Vloertemperatuur

Binnentemperatuur zomerperiode op basis van klimaatjaar conform PvE Frisse Scholen

Luchtsnelheid leefzone

Verschil oppervlaktetemperatuur wanden t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Verschil oppervlaktetemperatuur pland t.o.v. gemiddelde oppervlaktetemperatuur

Verticale temperatuurgradiënt

Binnentemperatuur per ruimte instelbaar

Reactiesnelheid binnentemperatuur sportruimten met volume tot 3000 m³

Reactiesnelheid binnentemperatuur sportruimten met volume groter dan 3000 m³

Comfortbouwsteen: Thermisch comfort - Sportruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Binnentemperatuur winterperiode
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

20 (De eis geldt niet bij een 

buitentemperatuur < -10°C.) (NEN-

EN-ISO 7730, Klasse B)

°C

24 (NEN-EN-ISO 7730, Klasse B) °C

0,16 (eis geldt bij gesloten ramen) 

(NEN-EN-ISO 7730 - Klasse B)
m/s

B klasse

90 %

RA2008T1 -

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

0,20 (eis geldt bij gesloten ramen) 

(NEN-EN-ISO 7730, Annex A4 - 

Klasse B)

m/s

90 %

RA2008T1

Passieve koeling: operatieve temperatuur binnen 0,33 lopende gemiddelde buitentemperatuur 18,8 +- 3 °C (NEN-EN 15251, annex A2)

Bij zichtbare actieve koeling ligt de operatieve temperatuur tussen 23 en 26 °C

Is Casco

Max. luchtsnelheid in leefzone

Min. percentage van de gebruikstijd dat aan de eisen dient te worden voldaan

Referentiejaar waarvan gebruik gemaakt dient te worden bij thermische simulaties

Referentiejaar waarvan gebruik gemaakt dient te worden bij thermische simulaties

Comfortdeelaspect: Thermisch comfort - zomer

Comfortbouwsteen: Thermisch comfort - zomer

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Kenmerk

Max. luchtsnelheid in de leefzone

Stralingstemperatuur conform NEN-EN-ISO 7730

Min. percentage van de gebruikstijd dat aan de eisen dient te worden voldaan

Verificatiewijze: Ontwerpnota's

Kenmerk Is Casco

Min. operatieve temperatuur

Max. operatieve temperatuur

Comfortdeelaspect: Thermisch comfort -  winter

Comfortbouwsteen: Thermisch comfort - winter
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

3 %

70 %

> 30 %

> 5%*vloeroppervlak %

33 %

1,1 W/m2K

luminantieverhouding: Raam 10, Nabije omgeving 3, Werkblad 1.

Bij situering van werlplekken: voorkom te grote helderheidsverschillen, verblinding en hinderlijke reflecties.

glas: max.ZTA

HR++ beglazing, min U waarde

Oppervlakte en breedte van lichtopeningen voldoen aan art. 5 van VBR 1990

glas: min. LTA

Percentage van de daglichtopeningen (glas in gevel)

Grootte van de daglichtopeningen (glas in gevel in relatie met vloeroppervlak)

Onderzoek toepassing van automatische daglichtsturing vanuit energiebesparing optiek tijdens de ontwerpfase (LCC).

Comfortbouwsteen: Daglichttoetreding

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Min. daglichtfactor op werkvlak (tafel) gemiddeld

Comfortdeelaspect: Daglichttoetreding

Comfortbouwsteen: Buitenzonwering

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Buitenzonwering op alle zonbelaste gevels (niet de noordgevel)

Comforthoofdaspect: Visueel comfort (PVE Frisse Scholen)
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

0,7

0,2

0,6

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

200 lux

25

0,7Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

In de groepsruimten (ook aan de noordzijde) is helderheidswering aanwezig, waarmee hinderlijk tegenlicht en hinderlijke reflexies worden voorkomen. Bij 

het gebruik van helderheidswering blijft ening uitzicht naar buiten mogelijk. 

Helderheidswering kan in elke ruimte afzonderlijk worden bediend.

Comfortdeelaspect: Kunstlicht

Comfortbouwsteen: Berging/technische ruimte

Comfortbouwsteen: Zon-helderheidswering

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Zon helderheidswering conform eisen Arbowet

Passende instelbare helderheidswering in omgeving waar beeldschermwerk wordt verricht

Reflectiefactoren plafond

reflectiefactoren vloer

reflectiefactoren

Comfortbouwsteen: Reflectiefactoren scheidingsconstructie

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

500 lux

19 lux

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

150 lux

25

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

80

4000 k

2700

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Voldoen aan Arbo wetgeving

Lichtkleur woonareaal, lichtkleur per ruimte definitief vast te stellen in overleg met de architect

Comfortbouwsteen: Kunstlicht - regelgeving

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Voldoen aan Bouwbesluit

Comfortbouwsteen: Kunstlicht - kleur

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Kunstlicht: min. kleurweergave index (Ra)

Lichtkleur kantooromgeving, lichtkleur per ruimte definitief vast te stellen in overleg met de architect

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Comfortbouwsteen: Gang

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Comfortbouwsteen: Computerruimte

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

500 lux

19

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

200 lux

25

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

300 kux

19

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

300 lux

22

0,7

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Comfortbouwsteen: Publieksruimten

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em

Comfortbouwsteen: Pantry/keuken

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Comfortbouwsteen: Opslagruimte

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Comfortbouwsteen: Onderwijsruimte

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

500 lux

22

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

200 Lux

25

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

200-350 lux

25

0,7

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

500 LUX

19

0,7

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Comfortbouwsteen: Werkkamer/kantoor

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Comfortbouwsteen: Verkeersunit

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em

Comfortbouwsteen: Sanitaire ruimte

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

Praktijkverlichtingsterkte Em

Verblindingsfactor UGL

Kunstlicht: min. Gelijkmatigheidsindex

Comfortbouwsteen: Receptie

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

1:3:10

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

200 lux

22 ugr

80 ra

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

500 lux

19 ugr

80 ra

Verblindingsfactor UGR

Kleurweergave RA

Kleurweergave RA

Comfortbouwsteen: Verlichting - Examenruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Verlichtingssterkte

Comfortbouwsteen: Verlichting - Entree

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Verlichtingssterkte

Verblindingsfactor UGR

Verlichting sportruimten schakelbaar in drie niveau's 1/3e, 2/3e en maximaal

Rekening houden met veroudering, lichtniveau's dienen 20 jaar gegarandeerd te zijn 

Eventuele daglichtopeningen in sportruimten voorzien van balvaste hinderwering

Comfortdeelaspect: Verlichting

Comfortbouwsteen: Uitgangspunten verlichting

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Comfortdeelaspect: Lichthinder

-

Comfortbouwsteen: Lichthinder-luminantieverhouding

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Max. luminantieverhouding taak - directe omgeving - periferie
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

100 lux

25 ugr

80 ra

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

500 lux

200 ugr

80 ra

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

200 lux

22 ugr

80 ra

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

400 lux

19 ugr

80 ra

Verlichtingssterkte

Verblindingsfactor UGR

Kleurweergave RA

Verblindingsfactor UGR

Kleurweergave RA

Comfortbouwsteen: Verlichting - Kantoren

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Kleurweergave RA

Comfortbouwsteen: Verlichting - Kantines

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Verlichtingssterkte

Comfortbouwsteen: Verlichting - Gemeenschappelijke ruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Verlichtingssterkte

Verblindingsfactor UGR

Verlichtingssterkte

Verblindingsfactor UGR

Kleurweergave RA

Comfortbouwsteen: Verlichting - Gangen

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

500 lux

22 ugr

80 ra

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

conform NEN-EN 12193:2007

conform NEN-EN 12193:2007

conform NEN-EN 12193:2007

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

150 lux

25 ugr

80 ra

Verlichtingssterkte

Verblindingsfactor UGR

Kleurweergave RA

Verblindingsfactor UGR

Kleurweergave RA

Comfortbouwsteen: Verlichting - Trappen

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Kleurweergave RA

Comfortbouwsteen: Verlichting - Sportruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Verlichtingssterkte

Comfortbouwsteen: Verlichting - Keuken

Verificatiewijze: Ontwerpnota Bouwfysica

Kenmerk Is Casco

Verlichtingssterkte

Verblindingsfactor UGR
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: Oplevering, LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

600 mmMinimale vrije hoogte in de kruipruimte

Toegangsluiken: bij elk besloten gedeelte van de kruipruimte binnen 20 meter een 2e luik aanbrengen. Afmeting kruipluiken minimaal 40*60 cm

Is Casco

De kruipruimte dient zodanig uitgevoerd te worden (indien van toepassing), dat deze gedurende het hele jaar droog, veilig en arbo-verantwoord te 

betreden is. 

Rekening houden met doorvoer en opslagsysteem voor belijning van het wedstrijdbad in de kruipruimte

Alle delen van de kruipruimte waar zich installatieonderdelen kunnen bevinden (indien van toepassing), dienen ongehinderd bereikbaar te zijn. 

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen.

Kenmerk Is Casco

Ontwerp van de funderingsconstructie is gebaseerd op een door de ontwikkelaar uit te voeren bodemonderzoek. Rekening houden met bevindingen 

vanuit archeologisch onderzoek.

Voorziening: UItvoering en bereikbaarheid kruipruimte (of installatieruimte rond bassins)

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen.

Kenmerk

Kenmerken van 'Sportcomplex EuropaPark'

Kenmerken van 'Voorzieningen'

NLSFB Code: 10 - Bodem- en funderingsvoorziening

Bodem- en funderingsvoorziening

NLSFB Element: 100000 - Funderingsconstructie

Funderingsconstructie

Voorziening: Ontwerp funderingsconstructie
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Voorziening: Voorkomen van vervuiling

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Detailleringen dienen zodanig te worden ontworpen, dat vervuiling door leksporen wordt voorkomen.

Antigraffiti- afwerking op buitengevel onderste bouwlaag, als toegepast materiaal hierom vraagt

Voorziening: Bouwfysische kwaliteit

Verificatiewijze: VR impressie details materiaalstaat

Kenmerk Is Casco

Waterdichtheid dient te voldoen aan de NEN 2778

Voorziening: Afwerking binnenspouwblad

Verificatiewijze: details

Kenmerk Is Casco

De binnenspouwbladen dienen aan de interieurzijde vlak afgewerkt te worden ter plaatse van mogelijke binnenwandaansluitingen.

De binnenspouw dient voldoende mogelijkheden te hebben voor de bevestiging van installatieonderdelen, vensterbanken en dergelijke. 

NLSFB Element: 210000 - Prestatie eisen gevel

Prestatie eisen gevel

Voorziening: Aansluiting binnenwanden

per 1.800 m mogelijkheid tot plaatsen van binnenwanden Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen.

Kenmerk Is Casco

per 1.800 m mogelijkheid tot plaatsen van binnenwanden

NLSFB Code: 21 - Buitenwanden

Buitenwanden

 11-9-2015 15:43:41  Copyright © 2015 draaijer+partners bv  1 van 1



Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

2 vlakheidsklasse

5 mm

3 Zeile

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Eventuele hellingbanen voldoen aan voorschriften van Handboek Toegankelijkheid

Voorziening: Stimuleren gebruik van trappen

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Trappen zo ontwerpen dat gebruik hiervan wordt gestimuleerd

Trappen, hellingen

NLSFB Element: 240000 - Trappen en hellingen algemeen

Trappen en hellingen algemeen

Voorziening: ITS eis voor hellingbanen

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen, ITS certificaat en 

symbool bij oplevering

Kenmerk Is Casco

Maximale hoogte van oneffenheden, zoals drempels

Vlakheidseis monoliet vloeren conform DIN 18202, seite 3

NLSFB Code: 24 - Trappen, hellingen

Is Casco

Nuttige vloerbelasting op basis van berekening constructeur, gebaseerd op ruimtefunctie.

Voorziening: Vlakheidseis vloeren

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Vlakheidseis vloeren conform NEN 2747-2001

NLSFB Code: 23 - Vloeren, galerijen

Vloeren, galerijen

NLSFB Element: 230000 - Vloeren algemeen

Vloeren algemeen

Voorziening: Nuttige vloerbelasting

Verificatiewijze: -

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

10 mm/m1

120 mm

 

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Voorziening: Veiligheidsvoorzieningen platte daken

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Platte daken voorzien van looppaden om onderhoud te kunnen uitvoeren aan relevante gebouwdelen en installatieonderdelen.

Permanente valbeveiliging aanbrengen op basis van RI&E daken

bij toepassing pv cellen deze architectonisch integreren in dakvlakken

vegetatiedak waar mogelijk toepassen

indien installaties op het dak worden opgesteld, deze architectonisch integreren in dakvlakken.

toepassen warm dak constructie

afschot

minimale hoogte dakopstanden

Is Casco

Platte daken zijn bereikbaar middels vaste voorzieningen. Dit geldt ook voor hoogteverschillen tussen dakvlakken.

Voorziening: Uitvoering dakafwerkingpakket

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

isolatiematerialen CFK-vrij uitvoeren

NLSFB Code: 27 - Daken

Daken

NLSFB Element: 270000 - Plat dak

Plat dak

Voorziening: Bereikbaarheid platte daken

Verificatiewijze: -

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 500

Waarde Eenheid

3,6  5,4 enz. m1

0,9 m1

1,8 m1

3,6  5,4 enz. m1

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

3,2 m

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 500

Waarde Eenheid

Is Casco

Vrije hoogte op basis van PVE Frisse Scholen

Voorziening: Vrije hoogte overige ruimten

Verificatiewijze: vr

Kenmerk Is Casco

Vrije hoogte voldoet aan wedstrijdeisen van NOC*NSF, dan wel de bonden van genoemde verenigingen

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Geen verlaagde gangzones ivm flexibiliteit

Voorziening: Vrije hoogte onderwijsvleugel

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk

Breedte van ruimten loodrecht op de gevel

Diepte van ruimten parallel aan de gevel

NLSFB Element: 2800? - Vrije hoogte

Vrije hoogte

Voorziening: Gangzones

Is Casco

Optimaliseer stramienmaten op basis van huidige gebouwfuncties en eisen gesteld aan flexibiliteit (zie besturingsopgave)

basis is een veelvoud van 0,9 m1

Mogelijkheid tot plaatsing van binnenwanden loodrecht op de gevel

NLSFB Code: 28 - Hoofddraagkonstrukties

Hoofddraagkonstrukties

NLSFB Element: 2800? - Stramienen

Stramienen

Voorziening: Stramienen op basis van ruimtefuncties

Verificatiewijze: VR

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

Binnenzijde van het tochtportaal voorzien van elektrische schuifdeuren

Kenmerk Is Casco

De entree is voorzien van een automastische tourniquet met naastliggende loopdeur

Capaciteit afstemmen op bezoekersstromen

NLSFB Code: 31 - Wandopeningen, buiten

Wandopeningen, buiten

NLSFB Element: 3100? - Uitvoering entree

Uitvoering entree

Voorziening: Tochtportaal tourniquet met tochtsluis

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen

NLSFB Element: 281000 - Hoofddraagconstructies (kolommen en liggers)

Hoofddraagconstructies (kolommen en liggers)

Voorziening: Uniforme en marktconforme hoofddraagconstructie

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Uniform, geschikt voor vastgelegde en mogelijke toekomstige functies

Voorziening: Vrije hoogte sportruimten

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Vrije hoogte voldoet aan wedstrijdeisen van NOC*NSF, dan wel de bonden van genoemde verenigingen
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

NLSFB Element: 310092 - Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk

Voorziening: SKG Keurmerk

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Hang- en sluitwerk toe te passen met SKG keurmerk, klasse 'zwaar', bij beveiligde ruimten 'zeer zwaar'.

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Waar nodig doorvalbeveiligingen  en veiligheidsglas toepassen

Is Casco

Voorzien in aparte buitendeur voor buitensporten

Toegankelijkheid middels toegangscontrole (passen) regelen, tevens belsysteem naar receptie

NLSFB Element: 310091 - Glas opening

Glas opening

Voorziening: Doorvalbeveiliging

NLSFB Element: 310090 - Buitendeur

Buitendeur

Voorziening: Buitendeur buitensport

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

3,5 x 4 m

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

3,5 x 4 m

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 500

Waarde Eenheid Is Casco

Robuuste uitvoering (mechanische delen en afwerklagen i.v.m. beperken gebruiksschades).

Alle binnendeuren zijn minimaal 1 meter breed (vrije doorgang).

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Hang- en sluitwerk toe te passen met SKG keurmerk, klasse 'zwaar', bij beveiligde ruimten 'zeer zwaar'.

Voorziening: Uitvoering en afwerking

Verificatiewijze: -

Kenmerk

Bediening is beveiligd, alleen geautoriseerd personeel

NLSFB Code: 32 - Wandopeningen, binnen

Wandopeningen, binnen

NLSFB Element: 320092 - Binnendeuren

Binnendeuren

Voorziening: SKG Keurmerk

Voorziening: Toegang grote zaal

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

De grote zaal voorzien van toegang voor transport van (grote) sportattributen

Afmetingen hxb is 3,5 bij 4 meter

Expeditieruimte voorzien van elektrische segmenthefdeur, met ingebouwde loopdeur.

Afmetingen hxb is 3,5 bij 4 meter. Vlakte integreren in de binnenwand.

Bediening in expeditieruimte en op afstand vanuit receptie via bel/ camerasysteem.

NLSFB Element: 310094 - Segmenthefdeur, elektrisch bediend

Segmenthefdeur, elektrisch bediend

Voorziening: Toegang expeditie

Verificatiewijze: Ontwerpnota's model en tekeningen

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

CE windklasse 3 (6 beaufort

10 jaar garantie op werking, ongeacht gebruik

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Automatischbedienbare zonweringen op zonbelaste gevels uitvoeren met weerstation, gekoppeld aan GBS

Overrulebaar door de gebruiker

vloeropeningen zijn beveiligd tegen toetreding van niet geautoriseerde gebruikers

NLSFB Code: 41 - Buitenwandafwerkingen

Buitenwandafwerkingen

NLSFB Element: 410091 - Buitenzonwering

Buitenzonwering

Voorziening: Automatische zonwering

Vloeropeningen

NLSFB Element: 330000 - Vloeropeningen algemeen

Vloeropeningen algemeen

Voorziening: Kruipluiken

Verificatiewijze: Ontwerpmota's, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

NLSFB Code: 33 - Vloeropeningen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Wandafwerkingen zijn robuust uitgevoerd, waar nodig voorzien van beschermingsmaatregelen

Wandafwerkingen afstemmen op doelgroepen en gebruik.

Wandafwerkingen zijn glad, eenvoudig reinigbaar

NLSFB Element: 420000 - Algemene eisen wandafwerkingen

Algemene eisen wandafwerkingen

Voorziening: Algemeen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Wand afwerking sober en doelmatig uitvoeren

NLSFB Code: 42 - Binnenwandafwerkingen

Binnenwandafwerkingen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

0,3-0,9, afwijking droog/nat max. 

25%
Wrijvingscoefficiënt

0,44-0,9, afwijking droog/nat max. 

25%
Wrijvingscoefficiënt

5 mmHardstenen dorpels t.p.v. overgangen verschillende vloerafwerkingen. Hoogte maximaal

Vloerafwerkingen moeten doorlopen onder systeemwanden en vouwwanden.

De vloerafwerking moet (bureau-)rolstoelvast zijn.

De vloerafwerking moet antistatisch zijn zodat, door wrijving met de vloerbedekking, geen hinderlijke schokken kunnen ontstaan.

Slipweerstand droge en natte conditie voor vloeren die nat kunnen worden (gebruik of schoonmaak) conform NTA 7909-2003, rubber of kunststof gezoold 

schoeisel. R10 kleedruimte en R11 wasruimte.

Slipweerstand droge en natte conditie voor vloeren die nat kunnen worden (gebruik of schoonmaak) conform NTA 7909-2003, rubber of kunststof gezoold 

schoeisel.

Wand en vloerafwerking in sanitaire ruimten conform PVE Frisse Scholen, thema Luchtkwaliteit.

De vloerafwerking dient bestand te zijn tegen chemicaliën. Bijtende stoffen mogen niet doordringen in de vloerafwerking.

HACCP eisen voor vloeren in ruimten die hiervoor in aanmerking komen.

Overgang tussen verschillende ruimten dienen gelijkvloers te zijn zodat een schoonmaaktrolly, palletwagen of iets dergelijks een vrije doorgang kunnen 

hebben en niet worden gehinderd door obstakels (uitgezonderd eventuele verhoogde computervloer) en zodat alle vloeren in de accommodaties door 1 

apparaat schoongemaakt kunnen worden.

Is Casco

Entree's voorzien van schoonloopzones, minimaal 4 meter diep.

Vloerafwerkingen afstemmen op de functie van de ruimte.

De vloerafwerking dient vochtbestendig te zijn. Het nat reinigen van de vloerafwerking moet mogelijk zijn zonder dat het de materialisering van de 

vloerafwerking aantast.

NLSFB Code: 43 - Vloerafwerkingen

Vloerafwerkingen

NLSFB Element: 430090 - Vloerafwerking basis

Vloerafwerking basis

Voorziening: Vloerafwerking algemene uitgangspunten

Verificatiewijze: VR

Kenmerk
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Verificatiemoment: 

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Uitgangspunten is geen plafondafwerking in de sportzalen.

Kleed en doucheruimten molestbestendig uitvoeren.

T.p.v. sportruimten altijd voldoen aan de eisen van NOC*NSF of betreffende sportbonden. Plafonds zijn balvast, voorkomen moet worden dat ballen 

blijven steken en er mogen geen scherpe uitsteeksels aan het plafond zitten. Het plafond mag niet wit van kleur zijn.

Technische ruimten voorzien van stofbinding.

Goede uitneembaarheid voor de bereikbaarheid van installatie onderdelen.

Uitneembare en vochtbestendige plafonds in alle natte ruimten .

Waar nodig voldoen aan HACCP eisen.

Plafondafwerkingen

NLSFB Element: 450100 - Plafondafwerking ** algemeen (alle eisen)

Plafondafwerking ** algemeen (alle eisen)

Voorziening: Algemene eisen plafondafwerkingen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Geen extra afwerklagen op prefabconstructies.

NLSFB Code: 45 - Plafondafwerkingen

NLSFB Code: 44 - Trap- en hellingafwerkingen

Trap- en hellingafwerkingen

NLSFB Element: 440010 - Noodtrappenhuizen

Noodtrappenhuizen

Voorziening: Afwerking noodtrappenhuizen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

°C <45

Verlaagd temperatuurtraject voor luchtbehandelingskasten

integratie met warmteterugwinning uit af te voeren ventilatielucht

kies optimaal systeem

Is Casco

voldoende meetpunten opnemen en aansluiten op het GBS zodat de goede werking en de energetische prestaties gecontroleerd kunnen worden

Voorziening: systeemkeuze

Verificatiewijze: VR berekeningen

Kenmerk Is Casco

lage temperatuurverwarming

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

De warmte  opwekking zodanig ontwerpen dat bij het uitvallen van één (deel)systeem minimaal 70% van de vereiste warmte nog kan worden geleverd. 

Voorziening: Meetpunten GBS systeem

Verificatiewijze: VR gebruikersinstructie

Kenmerk

NLSFB Code: 51 - Warmteopwerkingsinstallaties

Warmteopwerkingsinstallaties

NLSFB Element: 510090 - Warmteopwekking voor ruimteverwarming en tapwaterbereiding

Warmteopwekking voor ruimteverwarming en tapwaterbereiding

Voorziening: beschikbaarheid
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

<35 Celsius

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiewijze: Ontwerpnota's, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Kies per gebouwgebied en functieseen optimaal concept, rekening houdend met alle gestelde randvoorwaarden.

Installatie uitleggen op lage temperatuur verwarming.

CV leidingen die niet door een verblijfsruimte lopen zijn geïsoleerd.

NLSFB Element: 510092 - Warmte-afgifte

Warmte-afgifte

Voorziening: Optimaal concept

Heldere demarcatie tussen opwekking en distributie.

Kunstof leidingen diffusiedicht uitvoeren.

Groepsindeling van de distributie afstemmen op gebruikersgroepen, regelgedrag en geveloriëntatie.

NLSFB Element: 510091 - Warmte distributie

Warmte distributie

Voorziening: Afhankelijk van het gekozen concept

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Individuele regeling per zone/ruimte.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Het UV-systeem dient in de kruipruimte te worden aangesloten op het traditionele systeem.

Hemelwaterafvoeren niet in de spouwconstructie positioneren.

Buitenruimten zoals balkons worden traditioneel afgevoerd. Deze afvoeren worden aangesloten op de vuilwaterafvoer.

Onderzoek de mogelijkheid voor hergebruik van hemelwater voor terrein irrigatie.

Hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer worden uitgevoerd als gescheiden systeem.

Dakvlakken van 100 m2 en groter worden afgevoerd middels het UV-systeem. Kleinere dakvlakken worden traditioneel afgevoerd. Incidenteel kunnen 

kleinere dakvlakken (liftopbouw etc.) afvoeren naar een groter dakvlak.

Verslepen van standleidingen tot het noodzakelijke minimum beperken.

Het hemelwater wordt geloosd volgens de eisen van de gemeente Groningen. Bij het lozen op het gemeenteriool het hemelwater en vuilwater buiten het 

gebouw middels een put combineren en een ontlastvoorziening opnemen.

Leidingen waar nodig thermisch en akkoestisch isoleren.

Rioleringsinstallaties

NLSFB Element: 520090 - Hemelwaterafvoersysteem

Hemelwaterafvoersysteem

Voorziening: Hemelwaterafvoeren UV/traditioneel

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

NLSFB Code: 52 - Rioleringsinstallaties
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid Is Casco

Overstortvoorzieningen als bouwkundig werk uitvoeren.

De benodigde overstortvoorzieningen volgens opgave door de constructeur.

Elke ruimte voorzien van voldoende uitneembare afvoer putten (schrobputten) aangesloten op het water riool.

NLSFB Element: 520092 - Overstortvoorziening (dak)

Overstortvoorziening (dak)

Voorziening: De benodigde overstortvoorzieningen volgens opgave door de constructor

Verificatiewijze: Constructieberekening

Kenmerk

Vrij vervalsysteem volgens het principe van de primaire ontluchting.

De vuilwaterleidingen vanaf de toestellen zoals o.a. wastafels mogen niet zichtbaar zijn. 

Schrobputten ter plaatse van kleed- doucheruimten, rekening houden met juist afschot in de vloer: 10 mm per strekkende meter.

De vuilwaterafvoer dient te worden aangesloten op het gemeenteriool.

De afvoer van de sanitaire toestellen, putten, afvoeren ten behoeve van technische installaties, keukeninrichting etc. dient te worden aangesloten op de 

vuilwaterafvoer.

Voldoende ontstoppingsmogelijkheden opnemen. Alle hoofdverzamelleidingen in de kruipruimte doortrekken tot buiten de gevel. Hier in een put met 

deksel een ontstoppingsstuk opnemen. Leidingwerk tevens voorzien van ontspanning/ polderstukken.

NLSFB Element: 520091 - Vuilwaterafvoersysteem

Vuilwaterafvoersysteem

Voorziening: Vuilwaterafvoer

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

De afvoer van de keuken aansluiten op de vetvangput. Zonodig de verzamelleiding thermisch isoleren en voorzien van tracing. 

 11-9-2015 15:43:41  Copyright © 2015 draaijer+partners bv  1 van 1



Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: (Onbekend)

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Voorziening: Vuilwaterafvoer

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Vuilwaterafvoer aansluiten op openbaar riool.

Is Casco

Bodeminfiltratie toepassen indien mogelijk.

Voorziening: Olie - benzine afscheider

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Het te lozen water moet voldoen aan de richtlijnen van het waterschap: in dit geval Hunze en Aa's.

Te positioneren op een vrachtwagenbereikbare plaats, nabij de expedititeruimte. Verkeersklasse volgens het terreinontwerp. 

NLSFB Element: 520094 - Terreinafvoeren

Terreinafvoeren

Voorziening: Hemelwaterafvoer

Verificatiewijze: VR

Kenmerk

Verificatiewijze: VR inclusief berekeningen

Kenmerk Is Casco

Capaciteit volgens berekening

NLSFB Element: 520093 - Vetvangput

Vetvangput

Voorziening: Vetvangput
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde EenheidKenmerk Is Casco

Drukverhoginginstallatie minimaal voorzien van twee parallelle pompen met toerenregeling

Noodzaak voor een drukverhoginginstallatie bepalen in overleg met brandweer en waterleidingbedrijf.

Is Casco

Watermeter met pulscontact voor verbruiksregistratie op het GBS-systeem.

NLSFB Element: 530092 - Drukverhogingsinstallatie

Drukverhogingsinstallatie

Voorziening: Drukverhoginginstallatie kenmerken

Verificatiewijze: VR

NLSFB Code: 53 - Waterinstallaties

Waterinstallaties

NLSFB Element: 5300? - Watermeter

Watermeter

Voorziening: Watermeter kenmerken

Verificatiewijze: VR

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

<23 °C

Per bouwlaag/bouwdeel centrale afsluiter met aftapmogelijkheid opnemen. 

Alle koudwaterleidingen dampdicht isoleren, uitgezonderdleidingen in sleuven.

Voorkom 'hotspots' en langdurig stilstaand water

Ontwerpen en installeren zodat het koudwater temperatuur nooit hoger wordt dan:

Is Casco

Buitenkranen voorzien van automatische leegloop in verband met bevriezing, beveiligd tegen ongewenst gebruik

Ontwerp de installatie zodanig dat beheersmaatregelen voor legionellapreventie zo beperkt mogelijk blijven

Waterbehandeling voor specifieke apparatuur (bijvoorbeeld vaatwasser) afstemmen op eisen van de leverancier

Automatische bediening in doucheruimten met persoonsdetectie, overrulebaar ivm schoonmaak van de ruimte.

NLSFB Element: 530094 - Tappunt koud water

Tappunt koud water

Voorziening: Koudtapwatervoorziening kenmerken

Verificatiewijze: VR

Kenmerk

Ontwerp de installatie zodanig dat beheersmaatregelen voor legionellapreventie zo beperkt mogelijk blijven

instelbaarheid van temperatuur voor alle boilers:

Centrale warmtapwaterbereiding af te stemmen op duurzaamheidsbisie opdrachtgever, keuze op basis van rentibiliteitsberekening.

Tapwatertemperatuur minimaal 65 °C

Boilers werkkast: minimaal 15 liter. Maximaal 30 watt nullastverlies per uur bij een temperatuurverschil van 55 Kelvin.

Alle warmtapleidingen dampdicht isoleren.

NLSFB Element: 530093 - Tappunt warm water

Tappunt warm water

Voorziening: Warmtapwatervoorziening kenmerken

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Incidentele warmwatertappunten voorzien van elektrische boilers
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300

Waarde Eenheid Is Casco

toepassen buitenzonwering of warmewerend glas

optimale positionering van gevelopeningen

In princiepe gesloten houden van de gevels in de zomer

NLSFB Code: 55 - Koelinstallaties

Koelinstallaties

NLSFB Element: 5500? - Beperking energieverbuik, bouwkundige maatregelen

Beperking energieverbuik, bouwkundige maatregelen

Voorziening: Beperken van gebouwopwarming als gevolg van zoninstraling in de zomer

Verificatiewijze: VR

Kenmerk

Voorziening: Gasmeter

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

De gasmeter voorzien van pulscontact voor energieregistratie via GBS-systeem

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

gasmeters en tussengasmeters voor gebouw aansluiten  op het gebouwbeheersysteem

Alle gasgestookte toestellen aangesloten op de gasleiding.

NLSFB Code: 54 - Gasinstallaties

Gasinstallaties

NLSFB Element: 540090 - Aardgasinstallatie

Aardgasinstallatie

Voorziening: De afhankelijk van installatieconcept en keukeninrichting benodigde aardgasinstallatie
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Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid Is Casco

capaciteit volgens berekening

meetpunten opnemen en aansluiten op het GBS zodat de energetische prestaties meetbaar zijn

systemen toepassen waarbij ruimtetemperatuurregeling mogelijk is.

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Aanvullende koeling in ruimten met hoge interne warmteproductie (server-  en computerruimte).

Voorziening: Koude-distributie volgens het gekozen installatieconcept

Verificatiewijze: VR

Kenmerk

heldere demarcatie tussen opwekking en distributie.

Luchtbehandelinskasten voorzien van geintergreerde warmtepomp, digi-scroll, toerenregelbaar COP 5,3

NLSFB Element: 550091 - Koude-distributie

Koude-distributie

Voorziening: Aanvullende koeling

capaciteit volgens berekening

meetpunten opnemen en aansluiten op het GBS zodat de energetische prestaties meetbaar zijn

zo hoog mogelijk watertemperatuurtraject voor optimalisering rendement (COP)

NLSFB Element: 550090 - Koude-opwekking

Koude-opwekking

Voorziening: koude-opwekking afgestemd op duurzaamheid en voorhanden zijnde infrastructurele voorzieningen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

gebruik restwarmte uit ruimten met warmteoverschot voor aanvulling van warmtebehoefte in de rest van het gebouw
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Regen en stuifsneeuwvrij aanbrengen.

Niet boven platte daken positioneren (voorkom opgewarmde lucht).

Houdt rekening met afstand tot uitblaasopeningen (verontreinigde lucht).

Kenmerk Is Casco

Buitenluchtaanzuigkanalen en afblaaskanalen na de WTW dampdicht isoleren.

Voorziening: Situering aanzuigopeningen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Is Casco

ventilatoren voorzien van druk (toeren regeling), op afstand instelbaar (modbus)

NLSFB Element: 5700? - Kanalen en roosters

Kanalen en roosters

Voorziening: Isolatie kanalen

Verificatiewijze: VR

NLSFB Code: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties

Luchtbehandelingsinstallaties

NLSFB Element: 5700? - Algemeen

Algemeen

Voorziening: Ventilatoren

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

EU7

85 %

lage onderhoudskosten

Warmteterugwinapparatuur is eenvoudig reinigbaar

Warmte batterij geschikt voor lage temperatuurverwarming

Koelbatterij geschikt voor hoge temperatuurkoeling

Lage standtijdfilters met vangrendement conform EN 13779, minimaal: 

Energiezuinig (tevens voor ventilatoren (directaangedreven))

Minimaal rendement van warmte terugwinning. 

NLSFB Element: 5700? - Uitgangspunten luchtbehandelingskasten

Uitgangspunten luchtbehandelingskasten

Voorziening: Uitgangspunten luchtbehandelingskasten

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Vervanging is mogelijk zonder grote bouwkundige ingrepen
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Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Energiemeter voorzien van pulscontacten, koppeling op GBS-systeem voor energieregistratie

Voorziening: Hoofdverdeelinrichting

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

De hoofdverdeelinrichting splitsen in licht- en krachtgedeelte.

Bliksemafleiderinstallatie conform NEN-N-IEC 62305, bestaande uit daknet met valleidingen ingebouwd in de spouw. Obstakels op het dak 

(installatiecomponenten) voorzien van opvangsplitsen. Metalen draagconstructies van daken en gevels conform eisen koppelen. 

Voorziening: Energiemeter

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Elke duurzame energieopwekker voorzien van koppeling met GB-systeem voor energieregistratie

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

MER/SER Ruimten met patchkasten voorzien van eigen potentiaalvereffeningsrail, aangesloten op hoofdaardrail/ aardrails van de verdeelinrichtingen. 

Ringleiding in fundering opnemen, gecombineerd gebruik voor aarding en externe bliksemafleiding

NLSFB Code: 61 - Centrale elektrotechnische installaties

Centrale elektrotechnische installaties

NLSFB Element: 610000 - Centraal elektrische voorzieningen

Centraal elektrische voorzieningen

Voorziening: Aardingsvoorzieningen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

Voorziening: Middenspanningstrafo

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Het gebouw aansluiten op openbare infrastructuur door middel van eigen middenspanningstrafo's

Afmetingen van ICT compartimenten baseren op ICT bekabelingsconcept.

Voorziening: leidingaanleg

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Alle kabels uitvoeren in moeilijk brandbaar, halogeenvrij (mBzH) materiaal.

Alle compartimenten voorzien van 20% reservecapaciteit bij ontwerp

Bij passeren van brandscheidingen de kabeldoorvoeren brandvertragend afwerken, prestaties minimaal gelijk als de bouwkundige scheiding.

Leidingaanleg voor installaties aanbrengen in kabelgoten/ ladderbanen, respectievelijk bouwkundige gevel of specifieke voorzieningen

Leidingtracés voorzien van seperate compartimenten voor licht/kracht, ICT en zwakstroominstallaties.

Verticale leidingtracés aanbrengen in goed toegankelijke leidingschachten of ruimte.

Hoofdtracés voor ICT voorzien van separate compartimenten in de gootvoorziening

Voorziening: Kabelwegen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Leidingaanleg voor installaties aanbrengen in kabelgoten/ ladderbanen, respectievelijk bouwkundige gevel of specifieke voorzieningen

Geluidsisolerende voorzieningen ter voorkoming van overspraak/ geluidoverdracht conform akoestische eisen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

110 cm

30 cm

Naast de benodigde aansluitpunten per ruimte rekening houden met 2x extra dubbele wcd en 2x dataaansluiting (reserve).

Wandcontactdozen worden nooit in de vloer geprojecteerd.

Aansluitpunten projecteren voor specifieke apparatuur, elk op afzonderlijke eindgroep van de onderverdeelinrichting.

Ten behoeve van onderhoud/ schoonmaakper ruimte een contactdoos bij de deur, bij grotere ruimten en verkeersdruimten per 15 m1 een contactdoos.

Aansluiten van alle gebouwgebonden en gebruiksgebonden apparatuur, conform benoemde functionaliteiten van het gebouw.

Voorziening: Verbruiksaansluitpunten

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Aansluitpunt overige, hoogte

Aansluitpunten tbv schoonmaak, hoogte

Voorziening: Overspanningafleiders

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Overspanningbeveiligingen zijn voorbeveiligd in betreffende verdeelinrichting

Uitvoering als vierpolige overspanningafleiders, afgestemd op bliksemafleiderinstallatie. 

Verdeelinrichtingen plaatsen in ruimten die bouwkundig worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk.

verdeelinrichtingen zoveelmogelijk opgesteld in het zwaartepunt van hun verzorgingsgebied. 

De onderverdeelinrichting splitsen in licht- en krachtgedeelte

Voorziening: Onderverdeelinrichtingen en subverdeelinrichtingen

Verificatiewijze: Vr

Kenmerk Is Casco

Aansluiting van licht en krachtinstallaties voor alle ruimten, keuken en specifieke communicatie en beveiligingsvoorzieningen. 

Gescheiden compartimenten, afhankelijk van aansluitvermogen in aparte hoofdschakelaars conform NEN 1010
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Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: 

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350

Waarde Eenheid

Aansluiten van alle gebouwgebonden en gebruiksgebonden apparatuur, conform benoemde functionaliteiten van het gebouw.

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Alle driefasewandcontactdozen/aansluitpunten en 230V punten met een aansluitvermogen van meer dan 1kVA.

Alle 400V contactdozen zijn uitgevoerd volgens CEE norm

Voorbereiding betreft aanleggen van mantelbuis, geschikte dakdoorvoer en reservering van extra groepen voor aansluiting op het net.

NLSFB Code: 62 - Krachtstroom installaties

Krachtstroom installaties

NLSFB Element: 6200? - Krachtstroom

Krachtstroom

Voorziening: Aansluitingen

Voedingskabels conform NEN 1010, omgevingstenperatuur van 30 °C 

Voorziening: Voorbereiding PV Panelen

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Indien voor het behalen van de geeiste energieprestatie geen pv panelen noodzakelijk zijn, dient er wel voorbereid te worden op toekomstige plaatsing 

hiervan.

Afzonderlijke voedingvan verdeelrichtingen vanuit de hoofdverdeelinrichting, individuele voeding van subverdeelinrichtingen vanuit 

onderverdeelinrichtingen (krachtinstallatie) in betreffende bouwdeel

Distributie vanuit de hoofdverdeelinrichting naar onder- en subverdeelinrichtingen in de diverse verzorgingsgebieden.

reservecapaciteit van 25% bij eerste aanleg

Voorziening: Voedingstructuur

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 500

Waarde Eenheid

netwerkaansluiting ten behoeve van centrale status uitlezing en rapportages

Uitvoeren conform NEN 1838

Uitvoeren conform Arbo eisen

Voorziening: Netwerk

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Uitvoeren conform de uitgave 'Een brandveilig gebouw bouwen'

Uitvoeren conform eisen / voorschriften brandweer

NLSFB Code: 63 - Verlichtingsinstallaties

Verlichtingsinstallaties

NLSFB Element: 6300? - Noodverlichting

Noodverlichting

Voorziening: Eisen nood- en transparantverlichting in vluchtwegen
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

1 Lux

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Verlichting in verkeersgebieden en in verblijfs/ werkruimten in principe over minimaal twee groepen verdelen.

Verlichting en normale wandcontactdozen altijd aan te sluiten op aparte groepen.

Noodverlichting bij laagspanning- verdeelinrichtingen

Veiligheidsverlichting als deel van plaatselijk geschakelde verlichting (algemeen) in technische ruimten en werkplaatsen, minimale lichtopbrengst: 

NLSFB Element: 6300? - Verlichting algemeen

Verlichting algemeen

Voorziening: Verdeling in groepen

Voorziening: Onderscheid van noodverlichting

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Vluchtverlichting in verkeersruimten automatisch geschakeld bij spanningsuitval, minimale lichtopbrengst:

Vluchtwegmarkering continue spanningsvoerende transparanten, uitvoeren met LED bron. 

Voorziening: Noodverlichting tpv inrichtingsveranderingen en uitgangen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Tpv inrichtingsveranderingen en uitgangen voorzien in transparante armaturen.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Voorziening: Soorten lichtbronnen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Gloeilampen en halogeenverlichtingen armaturen zijn niet toegestaan

Op een beperkt aantal plaatsen waakverlichting toepassen

Kantoren onderwijsruimten en spreekkamers regelen op basis van bewegingsmelding, ruimten waar presentaties worden gegeven zijn handmatig te 

overrulen.

Daglichtschakeling en bewegingsdetectie toepassen bij aantoonbare besparing. 

Toiletten, kleed/ doucheruimten en technische ruimten schakelen middels bewegigngsmelders

Verkeerswegen schakelen op basis van openingstijden en eventuele calamiteiten

Sportzalen schakelbaar naar doelgroep, gekoppeld aan toegangscontrole, met uitgebreide programmeermogelijkheden voor de gewenste sferen.

Armatuurkeuze baseren op hoog systeemrendement (energiebesparing)

Armatuurprojectie afstemmen op stramienmaten en gewenste indelingsflexibiliteit

Voorziening: Schakelverlichting

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Soort armaturen afstemmen op ruimtefunctie en beoogd sfeerbeeld.

Voor de sportvoorzieningen uitvoering passend bij het gebruiksdoel en molest besteding (ondermeer balvast.

De verlichting onderverdelen in sfeer, functionaliteit en veiligheid en passend bij de doelgroep en gebruik. 

NLSFB Element: 6300? - Verlichtingsarmaturen

Verlichtingsarmaturen

Voorziening: Armatuurkeuze

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Daarnaast gelden de normen van NOC/NSF, EN 12193 en EN 12464-1
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Schamatisch overzicht van het GBS als bestand bijgevoegd

NLSFB Element: 640020 - ICT voorzieningen

ICT voorzieningen

Voorziening: PVE en demarcatie ICT

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Bijgevoegd document PVE en demarcatie ICT is voor het gehele complex van toepassing

Is Casco

De installatie (alle functies) kan als afzonderlijk (in elke ruimte) functioneren. 

De installatie (alle functies) kan als geheel (hele gebouw) functioneren

De installatie is tevens geschikt om mensen toe te spreken.

NLSFB Code: 64 - Communicatie installaties

Communicatie installaties

NLSFB Element: 640010 - Geluidsinstallatie

Geluidsinstallatie

Voorziening: Functies van de geluidsinstallatie

Verificatiewijze: VR

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: (Onbekend)

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: (Onbekend)

Waarde Eenheid

Voorziening: Telefooncentrale en toestellen

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Het systeem is geschikt voor VOIP

Centrale en toestellen zijn onderdeel van de inrichting

NLSFB Element: 640060 - Telefoon

Telefoon

Voorziening: Gebouwinfrastructuur

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Prestaties opgenomen onder ICT

Voorziening: Intercomposten toewijzen van locaties

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Tpv ingangen van het gebouw

Tpv receptiebalies

Kenmerk Is Casco

Beheer en bediening is op afstand mogelijk

Intercom is geïntergreerd met security managementsysteem

NLSFB Element: 640030 - Intercom

Intercom

Voorziening: Intercominstallatie

Verificatiewijze: VR
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Logboek Brandweer beschikbaar

Gecertificeerde brandmeld installatie conform NEN 2535

Uitvoering conform voorschriften van lokale/ regionale brandweer

Onderhoudseisen conform NEN 2654-1

NLSFB Element: Beveiligingsinstallatie algemeen - 

Voorziening: Brandmeldinstallatie algemeen

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

NLSFB Element: Alarm mindervalidentoilet - 

Voorziening: Uitgangspunten mindervalidentoilet

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Uitvoering van roepsignalering conform handboek voor toegankelijkheid. 

Het gebouw voorzien van een CAI aansluiting

Aansluitpunt CAI in horecagebied en in medewerkersruimte (onderwijs).

NLSFB Code: 65 - Beveiliging installaties

Beveiliging installaties

NLSFB Element: C640070 - CAI

CAI

Voorziening: CAI 

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde EenheidKenmerk Is Casco

Het toegangsbeheersysteem faciliteert voor verschillende gebruikers de juiste toegang.

In het systeem kan worden opgenomen wie wanneer waar toegang toe heeft.

Centrale monitoring en 24 uurs opnamefaciliteiten in de receptieruimte.

NLSFB Element: Digitale Toegangscontrole - 

Voorziening: Doelstelling toegangscontrole

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

NLSFB Element: CCTV - 

Voorziening: Sociale controle middels camera's

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Op strategische plaatsen in en om het gebouw camera's plaatsen. Denk aan gangen, lockers,  verblijfsruimten, buitendeuren, fietsenstallingen enz. 

Voorziening: Uitgangspunten

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

De gehele beveilingingsinstallatie tweeweg communicatief uitvoeren met mee te leveren security- managementsysteem 

Voorziening: Sleutelkluis

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Het complex is voorzien van een sleutelkluis voor hulpdiensten.
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Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

. Indien bijvoorbeeld de hoofdingang de enige toegang is, zal deze onderdeel van elk segment moeten zijn of een segment die voor elke doelgroep 

toegankelijk is.

Een scheiding kan door een wand en een deur of door een hekwerk of slagboom. 

Voorwaarde voor elk segment is de bereikbaarheid zonder blokkade van een segment waar op dat moment geen toegang toe is.

Elk segment moet afzonderlijk van buiten te bereiken zijn. 

Bijgevoegd document geeft een schematische weergave van de opzet van het systeem

Voorziening: Voorwaarden toegangscontrole

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Het gebouw wordt in segmenten verdeeld, waardoor de scheiding kan worden bewaakt middels een toegangssysteem

Docenten en contactpersonen van verenigingenhebben de toegangsmogelijkheden en faciliteren hiermee studenten/ leden van sportverenigingen

Studenten en leden van sportverenigingen maken hierdoor gecontroleerd gebruik van de diverse ruimten.

Vanuit beheer wordt de logistiek geregeld, afspraken over gebruik zullen jaarlijks (bijvoorbeeld begin schooljaar) worden vastgelegd. Afwijken van de 

afspraken kan alleen in overleg.

Door integratie met het gebouwbeheersysteem zijn ook de kosten te herleiden die de openstelling voor (een groep van ) gebruikers met zich meebrengt. 

Een reële kostenberekening is dan beschikbaar.

De gemeente heeft ervaring met de techniek en bedient op deze manier diverse sportverenigingen. Voor dit project is dit tevens het uitgangspunt, zowel 

voor sportverenigingen als voor het Noorderpoort College.

Het binnen dit project toegepaste systeem moet dan ook volledig aansluiten bij het systeem wat de gemeente gebruikt voor al haar sportvoorzieningen. 

De gemeente maakt voor al haar sportvoorzieningen gebruik van BR Controls.  Hiermee is het mogelijk totaal bewaking te realiseren (toegang, 

voorwaarden en veiligheid).

Voorziening: Uitgangspunt toegangscontrole

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Het toegangssysteem is geïntegreerd met het gebouwbeheersysteem.

Zowel toegang als voorwaarden die voor gebruikers gewenst zijn kunnen hierdoor worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan gewenst klimaat of lichtsterkte/ 

sfeerverlichting.
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Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Keuze tussen gesproken woord of slow-whoop in overleg met betrokken partijen maken

Uitvoerig conform NEN 2527

Zones afstemmen op compartimentering en risicoklasse van de compartimenten of het te beveiligen object

De installatie bestaat uit meerdere zones

NLSFB Element: Ontruimingsinstallatie - 

Voorziening: Uitgangspunten ontruimingsinstallatie

Is Casco

Detectiemiddelen afstemmen op te beveiligen ruimten en genomen bouwkundige maatregelen

Valstrikbeveiliging op de overige verdiepingen

Schilbeveiliging op gehele begane grond en overige ruimten die vanaf het terrein eenvoudig bereikbaar zijn (fietsenstallingen, daken etc.)

NLSFB Element: Inbraakbeveiligingsinstallatie - 

Voorziening: UItgangspunten inbraakbeveiligingsinstallatie

Verificatiewijze: VR

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

3*2*2,4 m

>= 1 m

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid Is Casco

Bijgevoegd document is voor het gehele complex van toepassing

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Voorzien in een FMis voor schoonmaak, gekoppeld aan het GBS

Voorziening: PVE gebouwbeheersysteem

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk

Situering nabij expeditie, horeca

NLSFB Code: 67 - Gebouwbeheersysteem

Gebouwbeheersysteem

NLSFB Element: PVE gebouw beheersysteem - 

Voorziening: FMis schoonmaak 

Is Casco

Afmeting l*b*h is 3*2*2,4

Deuropening minimaal afmeting ivm transport schrobmachines

Liftafwerking afstemmen op transport van goederen

NLSFB Code: 66 - Transport installaties

Transport installaties

NLSFB Element: Lift - 

Voorziening: Lift extra groot

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid Is Casco

Het terrein is buiten openingstijden geheel afsluitbaar voor onbevoegden.

NLSFB Code: 93 - Omheiningen

Omheiningen

NLSFB Element: 390000 - terreinafscheidingen

terreinafscheidingen

Voorziening: Terreinafscheidingen

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk

Dienen eenvoudig te kunnen worden gereinigd.

Één mindervalidentoilet in de publiekshal (met signaleringsysteem).

Douchebesturingssyteem bestaat onder andere uit vandaalbestendige douchekop, infrarood druksensor, magneetventiel en centrale unit. 

Hangende toiletpotten en urinoirs met inbouwreservoir (waterbesparend).

Functionele verdeling van toiletruimten over het gebouw.

Douches voorzien van een automatisch spoelsysteem

Afstemmen op de diverse doelgroepen zoals hoogte, groepen etc.

Doucheruimten bij de kleedruimten, waterbesparende douches (legionellaproof)

Toiletten voorzien van handbediening en waterbesparende reservoirs

Verificatiewijze: -

Kenmerk Is Casco

Gescheiden toiletruimten voor dames en heren, royale voorruimte.

NLSFB Code: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen

Vaste sanitaire voorzieningen

NLSFB Element: Sanitaire voorzieningen - 

Voorziening: Uitgangspunten sanitaire voorzieningen
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Verificatiemoment: LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

Verificatiemoment: LOD 100, LOD 500

Waarde Eenheid

Leveranciersingang bereikbaar voor zwaar verkeer

Het plafond in de sportzaal dient niet wit van kleur te zijn.

Gescheiden routing voor gemotoriseerd verkeer (auto's, motoren en scooters)

Beoordeling van terreinontwerp middels situatietekening op schaal, met specificaties en/of ontwerpdetails die alle benodigde voorzieningen met 

afmetingen weergeven

Gescheiden routing voor zwaar verkeer (vrachtauto's en bussen)

Verificatiewijze: VR

Kenmerk Is Casco

Gescheiden routing voor voetgangers

Gescheiden routing voor fietsers

Voldoet aan NPR 13201-1 Openbare Verlichting- deel 1: kwaliteitseisen. 

NLSFB Code: 97 - Terreininrichting standaard

Terreininrichting standaard

NLSFB Element: 97000 - Algemene eisen voor routing en logistiek (projectgrens afstemmen op inrichting omliggend gebied)

Algemene eisen voor routing en logistiek (projectgrens afstemmen op inrichting omliggend gebied)

Voorziening: Aandacht voor veiligheid middels gescheiden verkeerstromen

Verificatiewijze: Vr

Kenmerk Is Casco

Terreinverlichtingsinstallatie afstemmen op esthetische en functionele eisen, alsmede de voorwaarden vanuit security (eisen en systemen), zoals 

bijvoorbeeld camerasystemen.

NLSFB Code: 96 - Terreininstallaties, elektrotechnisch

Terreininstallaties, elektrotechnisch

NLSFB Element: Uitgangspunt terreinverlichting - 

Voorziening: Uitgangspunten terreinverlichting
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Verificatiemoment: LOD 100, LOD 300, LOD 350, LOD 

500

Waarde Eenheid

3 stuks

1 stuks

Verificatiemoment: LOD 300, LOD 350, LOD 500

Waarde Eenheid

10 stuks

> 50 m

Ondergrond en looppad er naar toe is verhard

Ruimschootse afstand van de hoofdentree, duidelijke bewegwijzering

Niet in nabijheid van voorzieningen voor buitensport

Afvalvoorziening geschikt voor peuken, eenvoudig te ledigen en reinigen

NLSFB Element: Rookruimte - 

Voorziening: Overkapte rookruimte

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Voorzien in overkapte buitenruimte voor rokers, aantal staanplaatsen

Aantal halfverdiepte afvalcontainers

Rekening houden met uitbreiding met één extra half verdiepte afvalcontainer, gesitueerd naast de drie gerealiseerde containers

Bij de afvalcontainers een tappunt voor koudwater met afvoer realiseren tbv reiniging van de containers

NLSFB Element: Afvalvoorzieningen - 

Voorziening: Afvalcontainer

Verificatiewijze: Ontwerpnota’s, model en tekeningen

Kenmerk Is Casco

Afvalcontainers als half verdiept uitvoeren

NLSFB Code: 98 - Terreininrichting bijzonder

Terreininrichting bijzonder
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Gebouwelement

Gebouwelement

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Vanuit de entree is een directe verbinding met het horeca gebied.

Accespoints worden door Opdrachtgever geleverd. Opdrachtnemer zorgt voor aansluitpunt voor actieve apparatuur. Aan 

de zijde van de buiten sportvelden moet ook internet wireless toegankelijk zijn (in verband met leerlingregistratie). 

De achterwand van de balie is voorzien van een kastenwand die afsluitbaar is voor opslag BHV, opslag ICT middelen, en 

overig opslag. De kastenwand is over de lengte van de balie en is achter de balie. 

Bedieningsinstallaties worden in dit gebied opgenomen (slagboom, camera, beveiliging etc.).

Het werkblad van de balie is ter plaatse van het loket in hoogte verstelbaar, zodat baliemedewerkers flexibel kunnen 

handelen bij hun diverse taken. Denk hierbij ook aan oogcontact en hoogte bij te woord staan van bezoekers.

De receptie is open en transparant, heeft een loketfunctie, die indien wenselijk wel afsluitbaar moet zijn.

Bij binnenkomst in het gebouw moet direct zicht zijn op de balie. De balie is als zodanig duidelijk herkenbaar, zodat 

bezoekers voor informatie hier als vanzelfsprekend naar toe zullen gaan.

Bij evenementen vindt hier tevens kaartverkoop plaats. In het ontwerp moet de positie van de balie zo zijn dat opstopping 

niet mogelijk is. 

In de balie/ receptieruimte moeten 10 wandcontactdozen en 10 datapunten worden voorzien. 10 stuks

Gebouwelement 1.1.3 Receptie

De receptiefunctie is gezien worden. Daarachter zit de frontoffice. Receptiefunctie is een aparte (beheers)functie van het gebouw en is niet geïntegreerd met de onderwijsfunctie. De receptie is direct aanwezig 

bij binnenkomst. De receptie wordt bemand door 2 medewerkers. De receptioniste wordt ingezet voor het “algemeen belang”. De receptioniste is direct zichtbaar bij binnenkomst. Achter de receptie of in de 

buurt van de receptie bevindt zich de front office – onderwijswinkel.

Kenmerk Waarde Eenheid

Bij de receptie is een vaste balie voorzien met twee vaste werkplekken. Mensen worden hier ontvangen, het betreft een 

meldpunt, beheer van het GBS, de beheerder van het gebouw kan hier werken. Daarnaast vindt er 

bureauwerkzaamheden plaats en wordt de telefoon aangenomen.

Gebouwelement 1.1.2 Hal

Kenmerk Waarde Eenheid

Het comfort van het entree gebied moet gelijk zijn aan een werkplek. Akoestiek en klimaat zijn een belangrijk 

uitgangspunt.

Kenmerk Waarde Eenheid

In geval van toepassing draaideur moet tevens een tochtportaal worden voorzien. 

Entree / facilitair

Geen kenmerken aanwezig

1.1 Entree

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.1.1 Voorportaal

In de ruimteboom Sportcentrum Europapark staat per ruimte specifieke informatie aangegeven die betrekking heeft op de betreffende ruimte. Ruimtelijke en functionele relaties en zaken die meer betrekking hebben op het gebruik staan vermeld in de besturingsopgave.  

Kenmerk Waarde Eenheid Is Casco

Ruimtestaat: de nieuwbouw moet voldoen aan de m2 conform de ruimtestaat.

Kenmerken van 'Sportcomplex EuropaPark'

Kenmerken van 'Gebouwelementen'

Type Naam Beschrijving

Gebouwelement Sportcentrum Europapark
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Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Gebouwelement

Is Casco

Is Casco

Gebouwelement 1.4.3 Werkkast

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie 1.4.3.

Kenmerk Waarde Eenheid

Werkkast voorzien van uitstortgootsteen met warm en koud water.

1.4 Berging

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.4.2 Werkkast

Gebouwelement 1.1.9 Bergruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

In de ruimte moeten naast de regulier aantal WCD tevens oplaadpunten komen voor de schrobmachines. 

Gebouwelement 1.1.8 Leveranciersingang

Kenmerk Waarde Eenheid

Breeam, geschikt zijn voor transport voor horeca en facilitair , afval containers, schrobmachine, alle facilitaire 

voorzieningen. 

Gebouwelement 1.1.7 Toilet dames

Kenmerk Waarde Eenheid

Kenmerken zie 1.1.6 toilet heren.

Positie toiletten tussen onderwijsruimten en horeca gebied.

Gebouwelement 1.1.6 Toilet heren

Kenmerk Waarde Eenheid

Luxe uitstraling toiletten: voor de beheersbaarheid (schoonmaken) van toiletten is een luxere uitstraling van belang. Naast 

de wandafwerking betekent dit: dichte deuren, hangende toiletten en ingegoten spoelbak.

Gebouwelement 1.1.5 Miva toilet

Kenmerk Waarde Eenheid

Eisen miva conform wetgeving. Overige eisen zie 1.1.6.

Gebouwelement 1.1.4 EHBO / massage ruimte / fysio ruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

Automatische Defibrillator (AED); 1 voor sport binnen bij bv EHBO en 1 voor sport buiten bij bv entree. Er wordt geen 

aparte voorziening voor AED voor buiten gecreëerd. De AED moet ten allletijde toegankelijk zijn. 
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Gebouwelement

Gebouwelement

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Verduistering mogelijk in verband met presentaties. 

Naast de examenkandidaten: 1 werkplek toetsleider en twee werkplekken surveillanten. Allen verspreid met zicht over de 

ruimte. 

Per examenplek uitgangspunt: 1 dubbele WCD en 1 dubbele data (vast) voor de vaste pc's. Koeling in deze ruimte 

aandachtspunt. Lichtinval op pc schermen aandachtspunt. 

Alle onderwijsruimten zijn voorzien van een smartboard/presentatiescherm. Bouwkundige en installatietechnische 

voorbereidingen hiervoor treffen. 

Elke ruimte is geschikt voor 50 examen kandidaten. De afmeting van de tafel is 1m x 0,8. Aantonen door middel van 

intekenen dat hieraan voldaan wordt. Uitgangspunt voor doorloop is: 1 meter achter elke tafel (positie stoel) + 1 meter 

achter stoelpositie (looplijn).  

Rekening houden met voorzieningen voor smartboards (aansluiting en bevestiging). In de middelste examenruimte wordt 

gebruik gemaakt van een mobiel smartboard (vanwege transparantie en uitzicht van de wanden).

50% van alle werkplekken voor leerlingen naast nodige aansluitpunten voorzien van extra dubbele WCD.

Tevens kunnen de ruimten zowel akoestisch als visueel van elkaar gescheiden worden. Visuele voorzieningen hiervoor in 

het glas opnemen. Dit geldt ook voor de binnenwanden tussen onderwijsruimten en de verkleersruimte.

Kenmerk Waarde Eenheid

Flexibele inrichting maakt het mogelijk dat de ruimte geschikt is voor zowel examens als voor lessen. 

De binnenwanden zijn minimaal 50% transparant, zodat vanuit elke ruimte overzicht over alledrie de ruimten mogelijk is. 

Tevens in de lokaalscheidende wand een deur opnemen, zodat bij examens de examinatoren vrij kunnen bewegen in het 

gehele examengebied.

Gebouwelement 1.8.11 Kolfruimte / werkruimte

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.8.2 Examenruimte / lesruimte

Pantry (keukenblokje) voorzien van: koelkast, gootsteen (warm en koud), blad voor opbergen apparaten, kast boven en 

onder, voorberiding vaatwasser treffen. 

Kenmerk Waarde Eenheid

Dossierruimte voor examens (kluis); kleine afsluitbare kast in deze ruimte.

Ontmoeting en werkplek voor medewerkers. 2 vaste werkplekken, 18 flexibele werkplekken (10 aanlandplekken) en 

lounge mogelijkheid. 

Afsluitbare ruimte. Geschikt om 150 jassen op te hangen en 150 kleine lockers te kunnen plaatsen. Bij het verlaten van de 

examenzaal en het meenemen van de jas in de garderobe mag dit geen overlast veroorzaken.

Gebouwelement 1.8.10 Medewerkersruimte

Gebouwelement 1.8.1 Garderobe - examen

Kenmerk Waarde Eenheid

Zicht vanuit de examenruimte op deze garderobe.

Onderwijs

Geen kenmerken aanwezig

1.8 Onderwijs

Geen kenmerken aanwezig
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Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Aanspreekpunt voor leerlingen om wegwijs te maken. 

Dit informatiecentrum is een "onderwijs winkel" voor studenten. Het betreft een ontvangstfunctie voor bezoekers voor de onderwijsvleugel. In de ruimte zijn folders verkrijgbaar. 

Kenmerk Waarde Eenheid

Werkplek / pc plek (date en stroom)  met vaste opstelling.

Het is een centrale plek in het gebouw en bij de entree van het onderwijs gebied. Het is voor iedereen toegankelijk en 

uitnodigend (licht en ruimtelijk). 

De onderwijsvleugel moet rust uitstralen.

Gebouwelement 1.8.9 SDV Informatiecentrum

Mogelijkheid om voorraad papier op te bergen. 

Gebouwelement 1.8.8 Multifunctional Ruimte

ruimte voor kopieerapparaat en kleine opslag papiervoorraad.

Kenmerk Waarde Eenheid

In de ruimte komt een multifunctional van 1m x 2m (LxB). Aandachtspunt afzuiging en gewicht. 

Gebouwelement 1.8.7 SDV spreekruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie kenmerken 1.8.7.

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie kenmerken 1.8.5.

Verduistering mogelijk in verband met presentaties. 

Gebouwelement 1.8.6 SDV spreekruimte

De ruimten moeten voorzien zijn van een dubbele WCD en een data punt (voor presentatie). Wand ook geschikt zijn  om 

presentatiescherm op te hangen (achterwand).

Gebouwelement 1.8.5 SDV spreekruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

Afsluitbaarheid: visueel en geluid. In deze ruimte vinden privacy gevoelige gesprekken plaats. 

Gebouwelement 1.8.4 Examenruimte / lesruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie kenmerken 1.8.2.

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie kenmerken 1.8.2.

Gebouwelement 1.8.3 Examenruimte / lesruimte
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Gebouwelement

Gebouwelement

Is Casco

De akoestische wanden moeten enerzijds ballen tegenhouden en anderzijds voorkomen dat men visuele last van elkaar 

heeft.

Wanneer de akoestische wanden naar beneden ijn moet het wel direct mogelijk zijn om van het ene inhet andere zaaldeel 

te komen, bijvoorbeeld via een gang. 

De vaste sportvoorzieningen worden geleverd door een leverancier (tenzij anders aangegeven in de demarcatielijst). 

Opdrachtnemer moet wel rekening houden met bouwkundige en elektrische voorzieningen voor de volgende 

sporten/voorzieningen: 8 baskets 180/105 met schotklok (2 aan lange zijde, 6 aan korte zijde), 2x baskettoren voor center 

court uit plafond, 3 volleybalveld nevobosets (vloerpotten voor palen en net), 6 KNKV korfbal palen met gele kunstof korf, 

+ mogelijkheid om in een van de zalen een  net in de lengte spannen (aan hetzelfde ophangsysteem als de badminton) 

ivm circulatievolleybal, 4x handbaldoel, 3x spanlijn met elke 4 netten (12 situaties creëren hiervoor voldoende palen 

realiseren), floorbal boarding (4 doelen en 4 extra hoekelementen, om 2 kleinere veldjes te creëren), mogelijkheid om 

grote hal op te delen in 6 delen  d.m.v. netten, tumblingbaan, boogschieten 4 werkplekken, 6 kleine voetbalgoals, 2x 

frisbeevangers, 3x tennisveld net + palen. Door middel van een ontwerp moet aangetoond worden dat dit mogelijk is. 

Afstemming met de sportadviseur hierover is noodzakelijk.

Iedere sportruimte krijgt naast de WCD’s voor schoonmaak een dubbele data en dubbele elektriciteit (wcd) aansluitpunt 

voor in de toekomstige voorziening voor LED - schermen. Voor de grote sportruimte die opdeelbaar is in zes ruimten, 

worden drie ruimten hierin voorzien. 

Sport en sommige gevallen onderwijs: opdelen in drie zalen ivm ballen. (Visueel contact is hierbij juist wenselijk)

Vloer geschikt zijn voor elektrisch verrijdbare tribunes (telescooptribune).

Onderwijs: opdelen in drie zalen ivm zicht, ballen en akoestiek (zware eisen).

Onderwijs: De drie zaaldelen opdeelbaar in twee ivm ballen. Scheiding van materialen van boven naar beneden. Onderste 

deel dicht tot 2 meter, daarboven mag de scheiding een net zijn dat vanuit het plafond elektrisch naar beneden komt (zie 

ambitiedocument Sportcentrum Europapark, p.31 foto binnen sporten). Verenigingen huren altijd een hele hal, de 

opdeling is alleen voor onderwijs.

De eisen van de bonden van de benoemde sporten zijn van toepassing op de sporthal tenzij in de vraagspecificatie 

hogere eisen worden gesteld.

De kleuren van vloer en wanden moeten rustig zijn en geschikt zijn voor leraren die hier soms 8 uur op een dag lesgeven 

(voorbeeld: zandkleuring conform Doetinchem). Kleuren in overleg met opdrachtgever vast te stellen.

Opdrachtnemer moet rekening houden met het aanbrengen van vloerpotten voor het kunnen plaatsen van sportinrichting 

voor onder andere volleybal, badminton, korfbal en turnen. De vloerpotten dienen bekleed te zijn met de sportvloer, de 

openingen van de naden bij de potdeksels mogen maximaal 1mm zijn.

Uitgangspunt voor badminton is net van muur tot muur.

De sporthal is voldoende groot om het volgende aantal wedstrijden gelijktijdig binnen de normen van de betreffende 

bonden / NOC*NSF te kunnen spelen ook wanneer scheidingswanden naar beneden zijn: 3 basketbal velden (elk 

zaaldeel 1) en 1 basketbal op centre court, volleybalwedstrijden en 12 badmintonwedstijden. Conform 

indelingstekeningen.

Belijning moet worden aangebracht voor alle benoemde sporten, conform uitgangspunten van de betreffende 

sportbonden / NOC*NSF. Belijning voor Opdrachtgever, echter wel rekening mee houden in ontwerp. Belijning moet 

uitgelegd worden op basis van naar beneden gezakte wanden/ netten en behoort egaal van kleur en strak te zijn.

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.2.1 Sporthal

Kenmerk Waarde Eenheid

Net voor de toegang tot een sporthal is een spiegel gepositioneerd zodanig dat een sporter zichzelf geheel kan bekijken ten behoeve van jurysporten 

(bijvoorbeeld dans).

1.2 Sport

Sport

Kenmerk Waarde Eenheid Is Casco

In of in het zicht van sportruimten is een koudwaterkraan met fontein aanwezig ten behoeve van het vullen van bidons. Afstand kraan- fontein is dusdanig dat 

een literfles gevuld kan worden.
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In de sporthal moet een plek gereserveerd worden voor het scorebord van minimaal 4,5 m2.

In de sportvloer mogen geen grotere afwijkeingen dan 10mm t.o.v. de gemiddelde hoogteligging voorkomen. 

Minimaal 2,50m obstakelvrije wandhoogte. De wanden dienen van een materiaal te zijn dat lichamelijk letsel zo veel 

mogelijk uitsluit. In de wedstrijdruimte aanwezige hoeken dienen tot een hoogte van 2,50m boven de sportvloer te worden 

afgerond.

De overgang naar de wanden en bij de vloerpotten dient waterkerend te zijn.

Alle schakelapparatuur dient weggewerkt te worden in de wand, zodat er een vlakke wand ontstaat. De voorkeur is het 

wegwerken in een afsluitbare zaalkluis. Schakelapparatuur in slagvast materiaal uitvoeren en plaatsen op een 

ergonomisch gezien beste plek.

Ten behoeve van survival dient in een van de drie zaaldelen voorzieningen te zijn opgenomen voor het plaatsen van de 

items, een en ander conform opgave van de leverancier: touwladder, touwklimmen, kloutervoorzieningen, klimwand, 

bolderwand, tokkelbaan, alsmede diverse extra bevestigingspunten in het plafond.

Het realiseren van 2 “verankeringspunten” in de zaal, zodat er in de lengte van 1/3 zaal een touw gespannen kan worden, 

voor het opspannen van een tokkel of horizontaal klim touw .

Ten behoeve van zaalvoetbal dienen vloerputten en belijning zijn opgenomen ten behoeve van het spelen van een 

wedstrijd conform de normen bond of NOC*NSF. In een van de drie zaaldelen zijn vloerputten opgenomen ten behoeve 

van training.

Ten behoeve van handbal en korfbal dienen vloerputten en belijning zijn opgenomen ten behoeve van het spelen van een 

wedstrijd conform de normen bond of NOC*NSF. In een van de drie zaaldelen zijn vloerputten opgenomen ten behoeve 

van training.

Wandrek in de wand geintegreerd in één zaaldeel is vereist. Elektrisch bedienbaar.

Opstelplek voor 3 afsluitbare en verplaatsbare teamkarren tbv tassen in de sporthal De volgende items dienen ten minste 

gelijktijdig in een locker te passen: sporttas, helm en winterjas.

Bouwfysische prestaties zijn dermate flexibel dat de ruimte per gebruik passend is. Snelle reactietijden.

Luchtstromen mogen geen invloed hebben op ballen of shuttles.

Voookom dat ballen of attributen in het plafond blijven steken. Plafond minimale vrije hoogte: >=7 m

Verlichtingsarmaturen vlak en balvast opnemen. Voorkom verblinden als je er in kijkt (volleybal en badminton).

Daglichttoetreding mag niet hinderlijk zijn voor sporters (bijvoorbeeld zaagdak met openingen op het noorden.).

Wanden en wandopeningen tot minimaal 2 meter hoogte obstakelvrij, geen witte wanden (hinder bij badminton), glad 

(voorkom schaafplekken) en slag/ stoot/ balvast.

De sportvloer maakt flexibel gebruik mogelijk, geschikt voor verplaatsing van materieel. Geschikt voor later te plaatsen 

beweegbare of demontabele tribune. De sportvloer dient te voldoen aan NEN-EN 14904 en de daarbinnen gestelde 

specificaties/Nederlandse eisen volgens NOCNSF-US1-15. Type vloer nader te specificeren met sportadviseur, 

vooralsnog lijkt mix-elastische klasse 1 of 2/tussen 1 en 2 in goed.

Vloerpotten en bevestigingspunten vlak in de vloer wegwerken, deze mogen geen risico op blessures vormen.

Tien bevestigingspunten ten behoeve van TRX dienen in één van de drie zaaldelen in de wand te zijn aangebracht.

In de sporthal zijn de voorzieningen aangebracht ten behoeve van een groot LED scherm/ scoreboard. Nader te 

specificeren door Opdrachtgever. Voorziening includeert hoogteverstelling, zodat het bord voor onderwijs en feedback 

kan worden gebruikt.

De zaal is geschikt voor basketbalwedstrijden op een zogenaamde centrercourt. Maatvoering en belijhning conform 

bonden of NOC*NSF. De baskets hiervoor hangen aan het dak en kunnen elektronisch gestuurd stijgen en dalen.

Een verrijdbare werkbalk aan het plafond is niet wenselijk. Ophangpuntensport/ trainingsattributen voor bijvoorbeeld 

touwen elektrisch bedienbaar. Per zaaldeel 8 ophangpunten, positie nader te bepalen.
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Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Nader uit te werken met Lucia Matas. Iov met sport adviseur.

Danszaal moet op de begane grond ivm geluidsoverlast van onderliggende ruimten.

Gebouwelement 1.2.7 Dansruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

De langste wand volledig afwerken met spiegels. Spiegels beschermen in geval dat dansruimte voor andere acitiviteiten 

wordt gebruikt (hufterproof, zie voorbeeld Fontys Eindhoven).

De tussenzaal is te koppelen met de dojo en de danszaal. Flexibele wanden (akoestisch hoogwaardig) tussen beide 

ruimten is vereist.

Aandacht voor de vloer met het oog aan koppeling met dojo en danszaal (vloeren moeten kunnen worden doorgelegd).

Directe verbinding met (eigen) berging (sport).

Kenmerk Waarde Eenheid

De volgende activiteiten vinden hier plaats: tafeltennis, cross-fit/body-fit (zware vloer), bolderen (wand voorbereiden), 

spinning.

Wand en plafondafwerking zelfde eisen als sportzaal.

Haakse wanden, in verband met matten neerleggen.

Gebouwelement 1.2.6 Tussen zaal

Nog afstemming met vechtsporten. 

Kenmerk Waarde Eenheid

Afsluitbaar met schuifdeur (gewone deur knel met matten op vloer).

Overige wanden conform sporthal uitgangspunten.

De vloer van de turnzaal dient klasse 3 punt elastisch te zijn.

Gebouwelement 1.2.5 Dojoruimte

Bouwfysisch aandacht voor stof (magnesium) en geur.

Ten behoeve van turnen dient in de sportzaal voorzieningen te zijn opgenomen voor het plaatsen/bevestigen van 

toestellen, een en ander conform opgave van de leverancier.

Opdrachtnemer  dient op de door de leverancier van turninrichting aangegeven positie een bouwkundige voorziening 

treffen voor twee valkuilen. Deze voorziening dient in de vloer opgenomen te worden.

Opdrachtnemer dient op de door de leverancier van de turninrichting aangegeven posities voorzieningen op te nemen ten 

behoeve van het bevestigen van turntoestellen. HIerbij is het uitgangspunt de toestellen zoals aangegeven in de schets in 

het ambitiedocument. 

Gebouwelement 1.2.4 Turnzaal

Kenmerk Waarde Eenheid

De onderste 2,5 meter van de gevel is gesloten. Pas daarboven mogen ramen zitten.

Kenmerk Waarde Eenheid

Omloop van het gebouw inzetten voor gebruik, bijvoorbeeld fitness. Het doel is om een uitdaging aan te gaan in het 

ontwerp binnen de factor BVO's.

Gebouwelement 1.2.3 Omloop verdieping
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Is Casco

Is CascoKenmerk Waarde Eenheid

Mogelijkheid voor buiten sporters om zich over het hele lichaam kunnen afspoelen. 

De volgende fitnessattributen / oefeningen worden gebruikt in de fitnessruimte: 2x buikspierbank, Schuine buikspieren, 

Bench Press, Multipower, Diprack, Abductie benen, Adductie benen, Squatrack, Calfmachine, Kettle bell, Dumbells, 

Medicineballen, Pull over, Lower Back, Abdominal, Arm Curl, Leg Press, Peck Deck, Shoulder Press, Leg extension, Leg 

Curl, Lat Machine, Pectoral, Tricpeps, Low Row, 5x loopband, 5x fietsen, 5x roeien, 5x ligfietsen, 5x roeien, 5x 

crosstrainer, 20x spinningbike. Door middel van een ontwerp moet aangetoond worden dat dit mogelijk is. Afstemming 

met de sportadviseur hierover is noodzakelijk.

Gebouwelement 1.2.9 Afspoelvoorziening

Tijdens fitnessles wordt muziek gedraaid, dit mag niet tot overlast leiden voor andere ruimten.

Cardio fitness en krachttraining hoeven niet bij elkaar gepositioneerd te zijn.

In de zaal wordt gebruik gemaakt van dumbles en losse stangen/gewichten. Hiervoor rekening houden qua vloer en 

spiegel 

Cardio en fitness mag van elkaar losgekoppeld worden in twee separate plekken 

Apparaten dienen dicht bij elkaar geplaatst te worden zodat 1 leerkracht toe kan zien op juist gebruik

Fitness vindt plaats op 1 plek, geschikt voor een volledige klas ca 25 personen, per tweetal 1 apparaat. Naar verwachting 

13 posities voor alleen kracht. Daarbij ca 15 cardio apparaten (per apparaat 1 dubbele WCD en data punt). 

Gebouwelement 1.2.8 Fitness

Kenmerk Waarde Eenheid

Voorzieningen ten behoeve van apparaten te realiseren. Apparatenlijst door opdrachtgever te aan te leveren.
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Gebouwelement

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Gebouwelement 1.3.3 Kleedruimte - vrouw

Zie 1.3.1 Kleedruimte -  man

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie 1.3.1.

Gebouwelement 1.3.2 Kleedruimte - man

Zie 1.3.1 Kleedruimte -  man

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie 1.3.1.

De kleedruimten zijn voor zowel binnen- als buitensporten (schoon en vies) snel toegankelijk, daardoor is er een relatie 

tussen zowel binnen- als buitensport en de kleedruimten.

De kleedruimten moeten functioneel ingericht worden, zodat er geen loze ruimten ontstaan.

De kleedruimten zijn voorzien van een molestbestendige spiegel. Voorkom opstoppingen bij de spiegel.

De omroepinstallatie is hoorbaar in kleedruimten ten behoeve van berichten van de wedstrijd- of toenooileiding.

Materialen in kleed- en doucheruimten zijn urinebestendig.

Geen dorpels in kleed- en doucheruimte of op de overgang tussen beiden.

Vloerafwerkingen in kleed- en doucheruimten zijn naadloos. De afwerking is stootvast, slijtvast, vochtbestendig en 

makkelijk vochtig te reinigen. De afwerking is sportschoeisel bestendig, met name ook voor schoenen met noppen.

Wanden en plafonds zijn stootvast, slijtvast, watervast, vochtbestendig, eenvoudig te reinigen en niet ruw. Wanden en 

plafonds dienen hufterproof en balvast te zijn.

De wandbanken zijn zwevend aan de wand verankerd. Houdt rekening met zware belasting.

In de kleedruimten is een koudwaterkraan met fontein aanwezig ten behoeve van het vullen van bidons. Onder de kraan 

zit een afvoerrooster aangesloten op het rioolwater systeem.

Per douche is tenminste een haakje aanwezig ten behoeve van de handdoek. In de gesloten doucheruimte zijn twee 

haakjes aanwezig ten behoeve van handdoek en ondergoed. In beide gevallen moeten de zaken droog opgehangen 

kunnen worden.

In totaal moeten er in het omkleedgebied 8 toiletten gerealiseerd worden (2 toiletten per ruimte).

De doucheruimten dienen afsluitbaar te zijn.

In de kleed en doucheruimten mogen geen ramen zijn opgenomen in verband met mogelijke inkijk

Eenheid

Voor iedere gebruiker van de kleedkamer is ten minste 1,5 m1 wandbank beschikbaar en twee kleedhaakjes

Per 3 gebruikers dient ten minste 1 douchekop beschikbaar te zijn. 25% van de douches dient een besloten doucheruimte 

te betreffen. In totaal 10 douches per 2 ruimten.

1.3 Omkleden

Onder omkleden zijn twee specifieke ruimten: kleedruimte en natte ruimte. Omdat de kleedruimten en de natte ruimten voor de mannen en vrouwen en gelijk zijn wordt steeds verwezen naar 1 van de ruimte. daarnaast staan de 

specifieke kenmerken van de natte ruimte ook onder kleedruimte.

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.3.1 Kleedruimte - man

Kenmerk Waarde
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Is Casco

Is Casco

Is Casco

Gebouwelement

Is Casco

De vloer van de toestelberging dient te worden uitgevoerd in dezelfde vloer als de sportzaal, waarbij rekening gehouden 

moet worden met puntbelasting.

Belijning op de vloer van de toestelberging aanbrengen waarmee de plaatsaanduiding per toestel wordt aangegeven, 

daarnaast moet ook de benaming van het attribuut/sporttoestel op de vloer aangegeven worden in krasvast/slijtvast 

materiaal (demarcatie zit niet in de opdracht).

In de berging (sport) ruimte bieden voor afsluitbare kasten ten behoeve van de verenigingen. 

Toestelberging vanuit iedere zaaldeel bereikbaar via afsluitbare deur met een minimale hoogte van 3,6m. Elke ingang 

heeft een minimale doorrijhoogte van 2,5m en een doorrijbreedte van minimaal 3,5m tot maximaal 5m. Elke 

toestelberging dient afgesloten te worden dmv een electrisch bedienbaar rolluik (keuze of dit draadloos moet zijn), te 

bedienen zowel vanuit de zaal als de toestelberging en moet vlak zijn met de wanden in de wedstrijdruimte. De deuren 

uitgevoerd in een materiaal dat stoot/slag/krasvast is. De kleur van de deuren moet nader worden bepaald. Het dient 

mogelijk te zijn om vanuit de ene toestelberging naar de andere toestelbergingen te gaan, zonder daarvoor de 

wedstrijdruimte te betreden. 

De toestelberging is tevens vanuit buiten bereikbaar.

Over de volle lengte van de sporthal (lange zijde).

Laten fungeren als gang.

Kenmerk Waarde Eenheid

Naast de materialen voor de vaste sportvoorzieningen moet in de berging (sport)  ten minste de volgende materialen 

opgeborgen kunnen worden: 4 turnkasten, 2 bokken, 30 turnmatten, 4 landingsmatten, 6 zweedse banken, 2 wandrekken, 

5 minitrampolines, 8 tafeltennistafels, 2 trampolines groot, bokshandschoenen/kussens, munitiekisten, Pilonnen, lintjes, 

trektouwen, springtouwen, ballen, slagplanken, rackets, Spelmateriaal, geluidskast. Door middel van een ontwerp moet 

aangetoond worden dat dit mogelijk is. Afstemming met de sportadviseur hierover is noodzakelijk.

1.4 Bergingen

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.4.1 Berging

Gebouwelement 1.3.6 Natte ruimte - vrouw

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie 1.3.1.

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie 1.3.1.

Gebouwelement 1.3.5 Natte ruimte - man

Gebouwelement 1.3.4 Kleedruimte - vrouw

Zie 1.3.1 Kleedruimte -  man

Kenmerk Waarde Eenheid

Zie 1.3.1.
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Gebouwelement

Is Casco

Gebouwelement

Gebouwelement

Geen kenmerken aanwezig

Geen m2 opgenomen, ruimte op het dak.

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.9.2 Patchruimte

Inclusief werkruimte

Techniek

Zie hiervoor de technische uitgangspunten bij voorzieningen. 

Geen kenmerken aanwezig

1.9 Techniek

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.9.1 Technische ruimte

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.5.3 Toilet

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.5.2 Douche

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.5.1 Omkleedruimte

Kenmerk Waarde Eenheid

Bij de douche moet een mogelijkheid zijn voor omkleden. 2 ruimten van 11 m2 waarin een toilet en douche moeten 

komen met de mogelijkheid voor een tafel.

1.5 Docenten/Scheidsrechterruimte

Zelfde niveau als omkleden en douchen sporters.
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Gebouwelement

Teamsporten vormt één van de vijf prioriteit sporten van het Noorderpoort. Gezien de samenwerking met Cruyff College wordt gekozen 

voor voetbal. Op de kavel wordt een Cruyff court gerealiseerd, inclusief hekwerk en moet toegankelijk zijn vanuit park. De Multi Court 

(afmetingen 20x40 meter) moet voorzien zijn van een gladde vloer die geschikt gemaakt is voor buiten gebruik. Zoals een vloer in de 

sporthal maar dan buiten. Hiervoor wordt een speciale rubber grannulaat gebruikt (zie 5 Insitu Rubber) die wordt voorzien van een PU 

laag en een coating met antislip. Deze wordt verankerd aan het sportgebouw middels een interactieve sportmuur (een Sutu muur). Direct 

achter het doelgebied van het Cruyffcourt wordt de ruimte voor de interactieve sportmuur gesitueerd. De interactieve sportmuur maakt 

onderdeel van de schil van het sportgebouw. Hierdoor vormt het sportgebouw de start van een voetbalzone. Voor de interactieve muur 

moet een verharde vloer voor de muur gerealiseerd worden, geïntegreerd aan buitenzijde van het gebouw en daarnaast dient de muur 

dooor midddel van een beveiligings rolluik beveiligd te worden.

Boogschieten: De laatste verankering tussen het sportgebouw en de buitenruimte betreft handboogschieten. De schil van het gebouw bied 

ruimte voor tenminste 6 banen handboogschieten. De banen vormen zelf vormen een groene sportieve loper (30 meter) de buitenruimte 

in. Aan het gebouw (muur) komen de bevestigingsbeugels voor het net. De schietafstand is 30m, inclusief wachtruimte betreft de minimale 

afstand 35m tot aan de muur. Afschermen van het schietveld voor veiligheid is noodzakelijk.  

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) typeert het Noorderpoort en wordt herkenbaar geprogrammeerd aan de buitenzijde van 

het sportgebouw. De schil van het sportgebouw vormt de start of de werkplek voor de defensie mensen in opleiding. Gedacht kan worden 

aan werkplekken aan de schil van het gebouw met de voorliggende ruimte als werkterrein.

Fitness vormt één van de vijf prioriteit sporten van het Noorderpoort die zichtbaar geprogrammeerd wordt op de mixed zone tussen 

gebouw en buitenruimte. Hierbij wordt niet gedacht langs de traditionele lijnen van (buiten) fitness maar een hedendaagse variant, de TRX 

Suspension training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van banden, weerstandskoorden en het eigen lichaamsgewicht. De schil van het 

gebouw vormt onderdeel van een TRX suspension trainingsfaciliteit voor tien personen. De buitenkant van het gebouw en de voorliggende 

buitenruimte vormen samen één trainingsarea.

Naast de sporten die op de kavel plaatsvinden wordt er ook gesport in het gebied, het park. Aansluiting bij dit gebied is een voorwaarde. 

Afstemming met de partij die dit inricht is noodzakelijk.

Op de kavel moet invulling gegeven worden aan de sporten voor VeVa, fitness, teamsporten en boogschieten. 

Het sportgebouw en de buitenruimte staan in dienst van het functioneren van het Noorderpoort. De sportieve functies in het gebouw en de buitenruimte, versterken elkaar, vormen één onlosmakelijk geheel en geven kleur en duiding aan 

de sportieve identiteit van het Noorderpoort en dan met name de prioriteit sporten team, fitness en survival.Op de kavel moet invulling gegeven worden aan de sporten voor VeVa, fitness, teamsporten en boogschieten. 

Kenmerk Waarde Eenheid Is Casco

Op het terrein moet een mogelijkheid komen om de volgende materialen wind en waterdicht te kunnen opbergen: 4x6 meter stam, 10x3 

meter balk, 10 autobanden, 4 trekkerbanden en 6 tonnen. Dubbel functie van deze opbergmogelijkheid heeft de voorkeur door er tegen of 

erop een sport uit te oefenen. Dit door bijvoorbeeld berging (buiten) integreren in grondlichaam tegen gebouw aan (Tallud in 30 - 40 

graden). 

Het terras is onderhoudsvriendelijk en geschikt om meubilair te plaatsen.

Gebouwelement Buiten sporten

Kenmerk Waarde Eenheid Is Casco

Het horeca terras heeft verbinding met de horeca en is rechtstreeks te betreden via buiten en het horeca gebied. 

Terrein

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement (buiten) terras

Relatie met horeca, benaderbaar via buiten.
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Gebouwelement

Gebouwelement

Gebouwelement 1.6.2 lift

Geen kenmerken aanwezig

1.6 Tribune

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.6.1 Tribune

Geen kenmerken aanwezig

Tribune & Horeca

Kenmerk Waarde Eenheid Is Casco

Zie hiervoor de uitgangspunten zoals gesteld in de besturingsopgave en voorzieningen. 

Miva parkeren conform wettelijke uitgangspunten. 

Op het terrein moet een loze leiding voor een slagboom in de toekomst worden aangelegd. 

Fietsenstalling: mogelijkheid voor uitbreiding stalling met 50%.

Op het terrein is een Kiss & Ride voorziening om snel mensen af te zetten.

Van en naar de parkeerplaats naar het gebouw is een veilige situatie (licht, sport en verkeer).

Fietsenstalling: diversiteit op stallingsmogelijkheden. Van het toaal aantal opgegeven fietsen in de ruimtestaat is de verdeling: 40% rek, 

40% nietjes, 20% scooters.

Fietsenstalling: Elektrische fietsen; uitgangspunt is geen voorziening voor het opladen van elektrische fietsen. Wel moet de aannemer 

voorbereidingen treffen door een loze leiding naar de fietsenparkeerplaats te realiseren en in de (hoofd)verdeelkast elektriciteit moet 

hiervoor op voorhand capaciteit worden gereserveerd. Er is geen onderscheid tussen fietsparkeren studenten of medewerkers.

Gebouwelement Parkeren

Kenmerk Waarde Eenheid Is Casco

Parkeren moet opgelost worden op de kavel conform de ruimtelijke kaders van de gemeente Groningen. Hierover afstemming met de 

gemeente over de aantallen.
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Gebouwelement

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Tijdige afstemming met de horeca exploitant / levering van de keuken is noodzakelijk. Coördinatie valt onder 

verantwoordelijkheid Opdrachtnemer. 

Gebouwelement 1.7.4 Keuken

Kenmerk Waarde Eenheid

Horecaconcept: de inbouw van de keuken, koelcel en vriescel wordt door derden geleverd (demarcatie) consortium is 

verantwoordelijk voor de wand en vloer afwerking, aansluitpunten, afzuiging en warm en koud water voorzieningen. 

Uitgangspunt is referentie Kardinge (pdf).

Wel moet rekening worden gehouden met data en stroomvoorzieningen in de bar (dus op de positie van de bar) voor 

kassa apparatuur. 

Bar valt buiten scope. Positie echter wel bepalen. Er mogen geen opstoppingen ontstaan. Vlotte doorloop is van belang. 

Gebouwelement 1.7.3 Bar

Kenmerk Waarde Eenheid

De bar en uitgifte balie zijn voor rekening derden (zie demarcatielijst vraagspecificatie 1a). Tijdige afstemming met de 

horecaexploitant is van belang.

In het horeca gebied moet een afsluitbare ruimte / mogelijkheid zijn om 2 afvalzakken tijdelijk te bergen.

Indien het horeca gebied niet bemand is, dan moet deze ruimte voor ten minste 50% inclusief het keukendeel afsluitbaar 

te zijn. 

Houdt rekening met bevestiging van luidsprekers asan wand of plafond.

Bouwkundige nis en aansluitpunten realiseren voor automaten: 1 x opwaardeerpunt (dubbele data en dubbele stroom), 3 

x snoep/fris automaten (per automaat 2x data en 2x wcd), 2 x warme dranken automaat (per automaat water aanvoer en 

afvoer en 2x data en 2x wcd).

Ten minste 3 plaatsen aansluitpunten voor informatievoorziening (schermen).

50% van de zitplaatsen voorzien van wandcontactdoos.

Vanuit de horeca is via een glazen wand de turnhal diagonaal/ van boven naar beneden zichtbaar. Dit mag geen "open" 

verbinding zijn

De horeca is flexibel en aanpasbaar naar type gebruik (dagelijks gebruik, specifieke evenementen, groter 

onderwijsruimten).  

Uitgangspunt is 150 zitplaatsen. Dit zijn gevarieerde zitplaatsen; losse tafel opstelling, zitplaaatsen aan de vaste bar etc. 

Aantonen in ontwerp dat hieraan wordt voldaan.

Krachtstroom realiseren in het horecagebied voor eventuele bandjes en mogelijkheid om buiten gebruik te maken van 

krachtstroom. 

Geen kenmerken aanwezig

Gebouwelement 1.7.1 Kantine 

Kenmerk Waarde Eenheid

1.7  Horeca
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Is Casco

Is Casco

Is Casco

Is Casco

Gebouwelement 1.7.8 Vriescel

Kenmerk Waarde Eenheid

Horecaconcept: de inbouw van de keuken, koelcel en vriescel wordt door derden geleverd (demarcatie) consortium is 

verantwoordelijk voor de wand en vloer afwerking, aansluitpunten, afzuiging en warm en koud water voorzieningen. 

Uitgangspunt is referentie Kardinge (pdf).

Gebouwelement 1.7.7 Koelcel

Kenmerk Waarde Eenheid

Horecaconcept: de inbouw van de keuken, koelcel en vriescel wordt door derden geleverd (demarcatie) consortium is 

verantwoordelijk voor de wand en vloer afwerking, aansluitpunten, afzuiging en warm en koud water voorzieningen. 

Uitgangspunt is referentie Kardinge (pdf).

De berging (facilitair) heeft een logische indeling voor het opbergen van voorraden. Deuren mogen hievoor niet hinderlijk 

zijn. 

Er moet een Europallet in de berging (facilitair) kunnen staan (let op breedte deuren). 

Kenmerk Waarde Eenheid

In de berging (facilitair) is stroom, water (aanvoer en afvoer) aanwezig voor een droger en wasmachine. 

Berging (facilitair) moet vlakbij de lift gepositioneerd worden. 

Gebouwelement 1.7.6 Berging

Kenmerk Waarde Eenheid

Ruimte voor opslag drankenvoorraad. Er moet een Europallet in de berging (facilitair) kunnen staan (let op breedte 

deuren). 

De lift is dichtbij de voorraadruimte gepositioneed.

Gebouwelement 1.7.5 Drankenvoorraad
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Norm
NPR 3378:2010 nl || Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)
NPR 5075:1991/C1:1998 nl || Geluidwering in woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en 

afvoer van water
ISSO : Kleintje Koellast || Dit ISSO-kleintje is gebaseerd op ISSO-publicatie 8 'Berekening van het thermische gedrag van gebouwen 

bij zomerontwerpcondities'.
ISSO : Publicatie 11 || Warmteterugwinning
ISSO : Publicatie 13 || Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties

ISSO : Publicatie 17 || Kwaliteitseisen voor luchtkanaalsystemen in woning- en utiliteitsbouw
ISSO : Publicatie 18 || Leidingnetberekening - drukverliesberekening
ISSO : Publicatie 19 || Thermisch binnenklimaat, aanbevelingen
ISSO : Publicatie 24 || Installatiegeluid
ISSO : Publicatie 26 || Uitwendige corrosiebestrijding
ISSO : Publicatie 27 || Luchtfilters voor comfortinstallaties
ISSO : Publicatie 32 || Uitgangspunten temperatuursimulatieberekeningen
ISSO : Publicatie 39 || Langetermijnkoudeopslag in de bodem
ISSO : Publicatie 49 || Vloerverwarming/wandverwarming en vloer-/wandkoeling (herziening ISSO-publicatie 10)

ISSO : Publicatie 53 || Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen
ISSO : Publicatie 55 || Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen (2001)
ISSO : Publicatie 55.1 || Praktijkhandleiding Legionellapreventie in leidingwater (herziene versie 2005)
ISSO : Publicatie 55.2 || Handleiding Zorgplicht Legionellapreventie Collectieve Leidingwaterinstallaties (wordt herzien)

ISSO : Publicatie 55.3 || Legionellapreventie in klimaatinstallaties
ISSO : Publicatie 57 || Warmteverliesberekening voor ruimten hoger dan 5 m - warmteverliesberekening voor industriegebouwen 

en vides en atria
ISSO : Publicatie 60 || U- en R- Waarden
ISSO : Publicatie 68 || Energetisch optimale stook- en koellijnen voor klimaatinstallaties in kantoorgebouwen.

ISSO : Publicatie 76 || Montage- en materiaalspecificaties voor warmwaterverwarminginstallaties
ISSO : Publicatie 81 || Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen

ISSO : Researchrapport 1 || Onderzoek naar minimum verse luchttoevoer
ISSO : Researchrapport 5 || Ontwerpbinnencondities en thermische behaaglijkheid in gebouwen
ISSO : Researchrapport 6 || Bepaling opwarmcapaciteit van woningen en kantoren
ISSO/SBR : Publicatie 809 || Brandveilige Doorvoeringen (herziene versie 2010)
ISSO/SBR : Publicatie 811 || Ontwerpen van legionellaveilige woningen
TVVL/ISSO/Novem, ISBN 90-5044030 || Handboek installatietechniek (uitgave 2002)
LUKA || Kwaliteitshandboek (2009)
de Jong e.a., Sdu, 2009 || Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen
NVBR || Brandbeveiligingsinstallaties (2de druk 2010)
Samenwerkende drinkwaterbedrijven || Waterwerkbladen
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid || Arbo informatiebladen
Handboek voor toegankelijkheid (7de druk 2012)
PGS-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen
NFPA 13 || Standard for the installation of sprinkler systems (edition 2010)
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) normen
Handreiking certificering brandbeveiligingsinstallaties (NVBR,2009)
Verklaring van het Europees Parlement || 95/357/EG (liften), Nr. L 213 (7 september 1995)
Rijksgebouwendienst || Handboek ICT-huisvesting en bekabeling (HIB) versie 1.0
HBA || Veilig werken op hoogte, RI&E glas en gevelreiniging (mei 2007)
Rijksgebouwendienst || Duurzaamheidswijzer publicatie-nr. J-11027 (november 2011)
B. Ankersmit || Klimaatwerk (ISBN 978-90-8555-025-9)
Alle voorschriften of aanwijzingen door de provinciale en/of gemeentelije diensten en bedrijven voor gas, water en elektra.

STABU-standaard 2012
Het leveren van alle materialen onder KEMA-keur en CE-markering dan wel CE-keur.
Rekenprogramma`s van de VABI



Norm
Bedrijven die koeltechnische werkzaamheden verrichten dienen te voldoen aan STEK-eisen
Inspectie en onderhoud van stookinstallaties dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van SCIOS
Kernenergiewet
Besluit stralingsbescherming
NPR-CR 1752:1999 en || Ventilatie van gebouwen - Ontwerpcriteria voor de binnenomstandigheden
NEN 5077:2006+C1:2008 nl || Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van 

uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en 

nagalmtijd
NEN-EN-ISO 717-1:1997/A1:2006 en || Akoestiek - Eengetal-aanduidingen voor de geluidisolatie in gebouwen en van 

bouwelementen - Deel 1: Isolatie van luchtgeluid - Amendment 1: Afrondingsregels verwant aan eengetal-aanduiding en eengetal-

grootheden
NEN-EN-ISO 717-2:1997 en || Akoestiek - Eengetal-aanduiding voor de geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen - Deel 2: 

Contactgeluidisolatie
NEN-EN-ISO 354:2003 en || Akoestiek - Meting van geluidsabsorbtie in een nagalmkamer
NEN 3215:2011 nl || Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, 

water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
ISSO : Publicatie 70.2 || Aanleg van IBA-systemen
ISSO : Publicatie 70.3 || Grijswater binnen de perceelgrens
VABI || VA 120
VABI || VA 109
VABI || VA 100
VABI || VA 101
VABI || VA 104
VABI || VA 114
VABI || VA 102
NEN 1006:2002 nl || Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
NEN 1594:2006 nl || Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN 1068:2012 nl || Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden
NEN 1087:2001 nl || latie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
NEN 5067-C:1985 nl || Bijlage C behorende bij NEN 5067 - Koellastberekening voor gebouwen
NEN 1010:2011 || Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NPR 5310:2007+A1:2008 nl || Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010
NPR 1014:2009 nl || Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks
NEN 3087:1997 nl || Ergonomie - Visuele ergonomie in relatie tot verlichting - Principes en toepassingen
NEN 2535:2009+C1:2010 nl || Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en 

projectierichtlijnen
NEN 2654-1:2002 nl || Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties

NEN-EN 50200:2006 en || Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet-beschermde dunne kabels voor gebruik 

in stroomketens voor veiligheidsdoeleinden
NPR 2576:2005 nl || Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen

NEN-ISO 8201:2001 en || Akoestiek - Akoestisch noodsignaal voor ontruiming
NEN-EN 50130-4:2011 en || Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit - Produktgroepnorm - Immuniteitseisen 

voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV, toegangscontrole en sociale alarmsystemen

NEN-EN 50132-1:2010 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen - Deel 1: 

Systeemeisen
NEN-EN 50132-4-1:2001 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen - Deel 4-1: Zwart-wit monitors

NEN-EN 50132-5:2001 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen - Deel 5: 

Videotransmissie
NEN-EN 50132-5-1:2012 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen - Deel 5-1: 

Videotransmissie - Algemene videotransmissie prestatie-eisen
NEN-EN 50132-5-2:2012 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen - Deel 5-2: IP 

Videotransmissie protocollen
NEN-EN 50132-5-3:2012 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen - Deel 5-3: 

Videotransmissie - Analoge en digitale videotransmissie



Norm
NEN-EN 50132-7:2012 en || Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 

7: Richtlijnen voor de toepassing
NEN-EN 50173-5:2007/A1:2010/C1:2011 en || Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres

NEN-EN 50173-1:2011 en || Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements

NEN-EN 50173-2:2007 en || Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
NEN-EN 50173-3:2007 en || Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises
NEN-EN 50173-4:2007 en || Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
NEN-EN 50174-1:2009 en || Specificeert eisen voor de volgende aspecten van informatietechnologie bekabeling: a) installatie-

specificatie, kwaliteitsborging documentatie en procedures; b) documentatie en administratie; c) werking en onderhoud.

NEN-EN 50174-2:2009 en || Informatietechnologie - Installatie van bekabeling - Deel 2: Planning en praktijk in gebouwen

NEN-EN 50174-3:2003 en || Informatietechnologie - Installatie van bekabeling - Deel 3: Planning en praktijk buiten gebouwen

NEN-EN 55022:2011 en || Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethode

NEN-EN 55024:2010 en || Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden

ISO/IEC 11801 || specifies general-purpose telecommunication cabling systems (structured cabling) that are suitable for a wide 

range of applications
TIA/EIA-568 || set of three telecommunications standards from the Telecommunications Industry Association, a 1988 offshoot of 

the EIA.
NEN 2747-2001 || Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken
DIN 18202 || Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van monoliete vloeroppervlakken
NEN2767-1:2011 nl || Conditiemeting - Deel 1: Methodiek
NEN 1070:1999/C2:2003 nl || Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit
NEN 3048:1967 nl || Symbolen voor pijpleidingen en toebehoren
NEN 3050:1972/C1:2002 nl || Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in 

landinstallaties
NEN 3660:1988 nl || Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 7730:2005 en || Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door 

berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid

NEN 1010:2007+C1:2008 nl || Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN-EN 1808:1999+A1:2010 en ||  Veiligheidseisen voor hangsteigers - Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria, constructie - 

Beproevingen
NEN-EN 1838:1999 nl || Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
NEN 2535:2009+C1:2010 nl || Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en 

projectierichtlijnen
NEN 2575:2004/C1:2006 nl || Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en 

projecteringsrichtlijnen
NEN 3140:2011 nl || Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
NEN 5152:2009 nl || Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen
NEN 6088:2002 nl || Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN 10598-2-1:1991 en;fr || Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 1: Vaste armaturen voor algemene toepassing

NEN-EN-IEC 60598-2-2:2012 en || chtingsarmaturen - Deel 2-2: Bijzondere eisen - Inbouwarmaturen
NEN 10598-2-19:1991 en;fr || Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 19: Luchtbehandelingsarmaturen 

(Veiligheidseisen)
NEN-EN 12464-1:2011 nl || Licht en verlichting - Verlichting van werkruimten - Deel 1: Werkruimten binnen
NEN-EN 50110-1:2005 en || Bedrijfsvoering van elektrische installaties
NEN-EN 50110-2:2010 en || Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 2: Nationale bijlagen
NEN-EN-IEC 60598-2-19:1991/C11:2006 en;fr || Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 19: 

Luchtbehandelingsarmaturen (veiligheidseisen)



Norm
NEN-EN-IEC 60598-2-22:1998/A2:2008 en || Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22: Bijzondere eisen voor verlichtingsarmaturen voor 

noodverlichting
NEN-EN-IEC 61082-1:2006 en;fr || Vervaardiging van documenten gebruikt in de elektrotechnologie - Deel 1: Regels

NEN-EN-IEC 62305-1:2011 nl || Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes
NEN-EN-IEC 62305-2:2012 en || Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicomanagement
NEN-EN-IEC 62305-3:2011 en || Bliksembeveiliging - Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier

NEN-EN-IEC 62305-4:2011 en || Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten

NEN 2672:1979 nl || Aanleg van binnenriolering van ongeplasticeerd PVC
NEN 2673:1972/C1:1973 nl || Richtlijnen voor de aanleg van leidingen van polyetheen voor binnenhuisriolering

NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en || Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en 

verwarmingstoepassingen
NEN-EN 1519-1:2000 en || Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: 

Specificaties voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen
NEN-EN 10220:2003 en || Naadloze en gelaste stalen buizen - Afmetingen en massa's per lengte
NEN-EN 10241:2000 en || Stalen fittingen met schroefdraad
NEN 3028:2011 nl || Eisen voor verbrandingsinstallaties
NEN-EN 442-1:1996/A1:2003 en || Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische specificaties en eisen
NEN-EN 442-2:1996/A2:2003 en || Radiatoren en convectoren - Deel 2: Beproevingsmethoden en opgave van de prestatie

NEN-EN 12831:2004/A11:2009 nl || Verwarmingssystemen in gebouwen - Methode voor de berekening van de 

ontwerpwarmtebelasting
NEN-EN 378-1:2008+A2:2012 en || Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, 

classificatie en selectiecriteria
NEN-EN 378-2:2008+A2:2012 en || Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, 

beproeven, merken en documentatie
NEN-EN 378-3:2008+A1:2012 en || Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 3: Installatieplaats en 

persoonlijke bescherming
NEN 3374:1971 nl || Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen
NEN-EN 671-1:2012 en || Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-2:2012 en || Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 12845:2004+A2:2009+NEN 1073:2010 nl || Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, 

installatie en onderhoud
NEN-EN 858-1:2002 en || Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en 

beproeving, merken en kwaliteitscontrole
NEN-EN 858-2:2003 en || Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van 

nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006 en;fr || Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en 

kwaliteitscontrole
NEN-EN 1825-2:2002 en || Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en 

onderhoud
NEN-EN 12056-1:2000 en || Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en uitvoeringseisen
NEN-EN 81-1:1998+A3:2010 en || Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Deel 1: Elektrische 

personenliften
NEN-EN 81-2:1998+A3:2010 en || Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Deel 2: Hydraulische 

personenliften
NEN-EN 81-72:2003 nl || Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor 

personenliften en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften
NTR 3216:2012 nl || Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
NPR / NEN aardbevingbestendig bouwen
NOC*NSF Handboek Sportaccommodaties 
Publicatiebladen en voorschriften arbeidsinspectie
Bouwstoffen besluit



Norm
CE-markering
Conformité Européenne).
De installatietechnische aannemer dient conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG een
verklaring volgens bijlage IIA van genoemde richtlijn af te geven voor alle in dit bestek be- en
omschreven machines.
De aannemer dient voor alle in een groter geheel in te bouwen machines zorg te dragen voor:
Machinerichtlijn vereist zou zijn, 
Drank- en Horeca wetgeving


