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1111 Inleiding 

1.11.11.11.1 InleidingInleidingInleidingInleiding    

Voor u ligt de vraagspecificatie deel 1 met betrekking met betrekking tot de niet-openbare 

aanbesteding voor de realisatie van de sportboulevard in Hardenberg, gemeente Hardenberg.  

 

Vraagspecificatie deel 1 is onderdeel van  het contract welke is opgesteld op basis van de 

Uniforme administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005) en is 

opgebouwd uit de volgende samenhangende contractdocumenten: 

o De Basisovereenkomst; 

o De Vraagspecificatie, bestaande uit delen 1 en 2, inclusief bijbehorende annexen; 

o Inschrijvingsleidraad 

o Eventuele Nota’s van Inlichtingen; 

o Eventuele Nota(‘s) van Aanvulling; 

o UAV-GC 2005; 

o Inschrijving. 

 

In deze vraagspecificatie (deel 1) wordt het gewenste resultaat beschreven van het te realiseren 

werk. Er wordt uiteen gezet welke onderdelen er gerealiseerd moeten worden en aan welke 

eisen deze moeten voldoen. Tot slot worden er nog enkele aanvullende wensen beschreven. 

1.1.1 Leeswijzer 

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe voorliggende Vraagspecificatie deel 1 is ingedeeld.  

 

In hoofdstuk 1 wordt het project ingeleid. Hierin worden de verschillende facetten van het werk 

uiteengezet en beschreven. 

 

In hoofdstuk 2 van dit document zijn de voor dit project van toepassing zijnde documenten 

benoemd.  

 

Hoofdstuk 3 bevat een begrippenlijst, waarin begrippen welke in voorliggend document 

voorkomen worden gedefinieerd of nader omschreven.  

 

In hoofdstuk 4 zijn per subsysteem waarvoor de inschrijver een prijs dient af te geven 

(overeenkomstig het inschrijvingsbiljet) de producteisen omschreven.  

1.21.21.21.2 ProjectachtergrondProjectachtergrondProjectachtergrondProjectachtergrond    

1.2.1 Huidige situatie 

Het projectgebied is gelegen op een braakliggend terrein tussen de Jan Weitkamplaan, JC 

Kellerlaan, het industrieterrein en de spoorlijn Emmen-Zwolle. Deze ca. 7 ha. grasland ligt net 



 
 
Adviesburo De Meent b.v.  Vraagspecificatie 1 Sportboulevard - Gemeente Hardenberg       
Pagina 3                                                                                                                                           

buiten het centrum van Hardenberg en is daarmee een zeer geschikte locatie voor deze 

sportboulevard.  

 

Opvallende bedrijven en gebouwen in de nabije omgeving van de sportboulevard zijn het bedrijf 

Future Pipe Industries BV gevestigd op het industrieterrein, het tuincentrum Plantage Oost Bv 

aan de oostzijde, het Röpcke-Zweers ziekenhuis aan de andere zijde van de Jan Weitkamplaan en 

het treinspoor met station aan de westzijde.  

 
Figuur 1: rood gearceerd het projectgebied (bron: GoogleMaps) 

1.2.2 Gewenste situatie 

Bij de ligging van het plangebied valt het op dat het in stedelijk gebied ligt, als middelpunt waar 

verschillende functies bij elkaar komen (wegen, treinspoor e.d.). Zo is het ook in de samenleving. 

Sporten is, naast werken, wonen en studeren, een vast onderdeel van ons leven 

 

De sportboulevard moet een zichtlocatie binnen de gemeente Hardenberg worden. Het gaat met 

name vanaf het spoor en de ontsluitingswegen beleeft worden. Hier is ook het DO op gebaseerd, 

n.l.: BELEVEN DOET BEWEGENBELEVEN DOET BEWEGENBELEVEN DOET BEWEGENBELEVEN DOET BEWEGEN. Door vanaf de randen elementen toe te voegen zal de passant 

geprikkeld worden om het gebied te bezoeken. In het plangebied moet de sportboulevard 

uitgewerkt worden als een belangrijke rondgang door het gebied. Al bewegend over de 

sportboulevard moet men de bijzondere elementen beleven. Al deze elementen moeten 

uitnodigen om te bewegen.  

1.2.3 Referentieontwerp 

Op de hierna volgende figuur is een afbeelding van het DO (definitief ontwerp) opgenomen. Dit 

DO is tot stand gekomen naar aanleiding van de hiervoor beschreven visie, in samenwerking met 

de gemeente Hardenberg. Dit DO dient geïnterpreteerd te worden als bindend document. De 
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globale hoofdlijnen zoals de ligging van de parkeerplaatsen, atletiekbaan, beachcourt en 

bebouwing zijn bepaald en staan vast. Maar zaken als de exacte routing op deze 

parkeerplaatsen, trimparcours e.d. dienen te worden geïnterpreteerd te worden als richtlijn, 

evenals de ontwerplijnen voor de beplanting. Verdere richtlijnen zijn omschreven in de 

producteisen.  

 

 
Figuur 2: DO Sportboulevard Hardenberg 

 

1.2.4 Ambitieniveau gewenste situatie 

De opdrachtgever beoogt voor de gehele sportboulevard een hoogwaardig kwaliteitsniveau te 

behalen waarbij een duurzaam gerealiseerd, veilig en onderhoudsvriendelijk sportpark het 

uitgangspunt is. 

 

Voor de diverse onderdelen binnen het werk is in de navolgende subkoppen met een bondige 

beschrijving het te realiseren minimale kwaliteitsniveau beschreven voor dat onderdeel. 

Dit kwaliteitsniveau beschrijft het absolute minimum waaraan voldaan moet worden en dient 

geïnterpreteerd te worden als zijnde een harde eis.  
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Voor enkele specifieke onderdelen zijn verder in dit hoofdstuk nadere eisen gespecificeerd. Deze 

eisen zijn zwaarder wegend dan de algemeen omschreven kwaliteitsniveaus en prevaleren boven 

de algemeen omschreven kwaliteitsniveaus. 

De inschrijver dient in het projectkwaliteitsplan te beschrijven op welke wijze invulling wordt 

gegeven aan het omschreven kwaliteitsniveau en eventueel ter onderbouwing een 

leverancierslijst met de te leveren materialen en kwaliteitsomschrijving toe te voegen. 

 

Algemeen 

Ondanks de grote oppervlakten die de parkeerplaatsen, atletiekbaan en de beachcourt met zich 

mee brengen, moet het streven zijn om een zo natuurlijk mogelijk ogende sportboulevard te 

realiseren. In combinatie met deze natuurlijke uitstraling is duurzaamheid een aspect welke 

zowel in de aanleg als in het gebruik terug zou moeten komen. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

gedacht aan het niet afvoeren van gebiedseigen grond, maar dit te hergebruiken op dezelfde 

locatie. Bij duurzaam gebruik kan worden gedacht aan energiebesparende verlichting en het 

afkoppelen van de HWA. 

 

Voor de diverse (sporttechnische) onderdelen is besloten dat deze multifunctioneel dienen te 

zijn. Hierbij kan worden gedacht, zoals dit ook op het DO is weergegeven, aan een 

gecombineerd gebruik van de parkeerplaatsen, het integreren van een schouwpad in een 

trimparcours en het samenvoegen van diverse sporten op de beachcourt.  

 

Atletiekbaan 

De atletiekbaan zal na realisatie moeten kunnen worden gebruikt voor nationale wedstrijden 

van de AtletiekUnie. Derhalve zal deze atletiekbaan moeten voldoen aan alle normen zoals deze 

zijn gesteld door de Atletiek Unie, NOC*NSF en ISA Sport.  

 

Beachcourt 

De beachcourt zal na realisatie moeten kunnen worden gebruikt voor officiële beachvolleybal 

wedstrijden conform de eisen die hieraan gesteld worden door NEVOBO, ISA Sport en NOC*NSF.  

Daarnaast bestaat de wens om het beachcourt te kunnen gebruiken voor de sporten beachsoccer, 

-hockey, -voetvolley, -badminton en –korfbal. Naast de belijning zijn hiervoor ook 

speelveldmaterialen benodigd. 

 

Parkeerplaatsen 

In het DO is er voor auto’s rekening gehouden met de standaard benodigde parkeerplaatsen en 

de benodigde capaciteit bij een piek (wanneer meerdere evenementen samen zouden vallen). In 

relatie tot deze gegevens zullen er vier parkeerlocaties moeten worden gerealiseerd met elk hun 

eigen fysieke kenmerken. Deze vier locaties moeten afzonderlijk van elkaar af te sluiten zijn 

zodat er buiten de piekperiodes de auto’s niet verspreidt zullen staan over de gehele 

sportboulevard. In zijn totaliteit dienen er minimaal 283 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd, 

conform het bestemmingsplan (Bind. 21 – Integrale verkeersvisie).  

De fietsparkeerplaats dient te allen tijde gebruikt te kunnen worden en bereikbaar te zijn. Dit 

i.v.m. het feit dat de sportboulevard altijd toegankelijk dient te zijn voor recreanten uit de 

directe omgeving.  

 

Infrastructuur 
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Routing en verkeer 

Op de sportboulevard moet een logische routing worden gerealiseerd voor zowel auto’s als 

fietsers en voetgangers. Door deze verschillende ontsluitingen te markeren middels verschillende 

verhardingen, kan de recreant en/of atleet zich beter oriënteren op de sportboulevard. Verder 

dient te worden vermeldt dat de auto te gast is op de sportboulevard. Dit betekent dat met 

name de voetgangers (en fietsers) de meeste bewegingsvrijheid dient te verkrijgen op deze 

sportboulevard. Verder dient de sportboulevard te zijn voorzien van twee 

calamiteitenontsluitingen, een aan de noordzijde en een aan de oostzijde. Tot slot dient er 

rekening te worden gehouden met de aansluiting op de in de toekomst te realiseren bebouwing 

aan de oostzijde (zwembad, sporthalt, RTC).  

 

Riolering  

De riolering die op de sportboulevard dient te worden gerealiseerd, zowel de HWA als de DWA, 

dient te voldoen aan de gestelde eisen conform Bind. 07, waterhuishouding en rioleringsplan (zie 

Hs. 2) 

 

Kabels en leidingen 

Alle benodigde kabels en leidingen (stroom, gas, water, DWA) t.b.v. de sportboulevard dienen 

indien mogelijk gebundeld te worden aangebracht. Voor de HWA geld dat deze zoveel mogelijk 

dient te infiltreren in het plangebied en. De afvoer van de DWA en de opvang, berging en afvoer 

van de HWA dienen te worden gerealiseerd conform Bind. 23 en 07.  

 

Nutsvoorzieningen en restwarmtenet 

Ten behoeve van de ontsluiting van de atletiekbaan, het clubgebouw, openbare verlichting, 

alsmede de aansluitend te ontwikkelen zwembad, sporthal en RTC dienen de hoofleidingen voor 

gas, water en electra (telecom/glasvezel) en restwarmtenet te worden gelegd rekening houdend 

met de redelijkerwijs te verwachten afnamecapaciteiten.  

 

Oppervlaktewater 

Conform Bind. 7 en 23 (zie H.s. 2) dient er minimaal 4000 m2 waterberging gecreëerd te worden. 

Deze oppervlakte is nodig om aan de vraag van een groter gebied te voldoen. Deze waterpartij 

krijgt naast de functie waterberging, ook de functie als bufferzone tussen de sportboulevard en 

de direct aangrenzende omwonende.  

 

Groen 

De sportboulevard dient een groene aankleding te krijgen. Dit groen dient een natuurlijke 

uitstraling te hebben doordat er getracht wordt zoveel mogelijk potentieel natuurlijke vegetatie 

(gebiedseigen soorten groen) toe te passen. Bij aanplant dient het groen voldoende body te 

hebben, zodat er direct na aanleg een groene uitstraling gerealiseerd is. De beplanting op en 

rond de parkeerplaatsen voorzien van een sortimentskeuze welke naar de aard van het gebruik 

en de groeiplaatsomstandigheden geschikt is.  
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1.31.31.31.3 ScopeomschrijvingScopeomschrijvingScopeomschrijvingScopeomschrijving    

1.3.1 Scope realisatie sportboulevard 

Het werk bestaat uit alle werkzaamheden welke benodigd zijn voor het realiseren van een 

atletiekbaan, beachcourt, parkeerplaatsen, ontsluitingswegen, waterberging, 

groenvoorzieningen ect.. De werkzaamheden die onder de af te sluiten overeenkomst door 

Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd omvatten onder andere de hierna volgende 

werkzaamheden (niet limitatief): 

 

Sportboulevard 

• Afstemming, overleg en coördinatie met omwonenden, aanliggende bedrijven en overige 

belanghebbenden; 

• Afstemming, overleg en coördinatie met derden over door derden uit te voeren 

werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen door 

nutsbedrijven en de bouwwerkzaamheden van het zwembad, de sporthal, zwembad e.d.; 

• Het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de gehele sportboulevard: 

� Atletiekbaan; 

� Beachcourt; 

� Parkeerplaatsen; 

� Paden en wegen; 

� Waterberging; 

� Kabels en leidingen; 

� Inrichtingselementen; 

� Groen; 

� Bouwrijp maken kavels. 

  

• Het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van: 

� De volledige  DWA en HWA; zowel de hoofdleidingen als de 

straatafwatering, de uitleggers ten behoeve van de hierop aan te sluiten 

afvoeren van het clubgebouw, zwembad, sporthal en RTC.; 

� De vijverpartijen incl. de bijbehorende randvoorzieningen zoals 

wadi/bodempassages, duikers, inlaatplaatsen voor de maaiboot, schouw- en 

onderhoudspaden; 

� De volledige openbare verlichting. 

 

• Het opstellen van een faseringsplan ten behoeve van de uitvoeringsfase (ook 

onderhoudsfase);  

• Het aanvragen van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen welke niet door de 

opdrachtgever zijn aangevraagd voor de realisatie van dit werk. Afstemming, overleg en 

coördinatie met derden over door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals de rotonde, 

zwembad en sporthal e.d.). 

 

De aanbesteder heeft naast de benodigde werkzaamheden voor de realisatie van de 

sportboulevard ook nog optionele werkzaamheden omschreven. Deze werkzaamheden vallen 
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mogelijk echter buiten het vastgestelde uitvoeringsbudget (zie paragraaf 1.4 van de 

inschrijvingsleidraad). 

De aanbesteder wil deze wensen desondanks toch kenbaar maken richting de inschrijvers. Indien 

een inschrijver mogelijkheden ziet om binnen het gestelde uitvoeringsbudget optionele 

werkzaamheden uit te voeren, kan de aanbesteder ertoe beslissen om deze werkzaamheden 

alsnog te gunnen aan de inschrijver. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om optionele 

werkzaamheden niet te gunnen. Deze wensen dienen conform de hieronder vermelde 

prioritering te worden aangeboden. : 

 

1 – Verlichting Beachcourt; 

2 – Inrichting Beachcourt; 

3 – Openbare speellocatie; 

4 – Warming-up locatie 

5 – Electronische tijdswaarneming atletiekbaan; 

6 – Geluidsinstallatie beachcourt; 

7 – Verspringsegment op atletiekbaan; 

8 – Beregeningsinstallatie atletiekbaan; 

9 – Scorebord atletiek; 

10 – Oplaadpunt elektrische auto’s; 

11 – Waterelement tussen parkeerplaatsen. 

 

Deze opsommingen van werkzaamheden is niet uitputtend en aan deze opsomming kunnen dan 

ook geen rechten worden ontleend.  

1.3.2 Scope van het onderhoud 

De opdrachtgever is voornemens om het onderhoud van de gehele sportboulevard met al haar 

facetten onder te brengen bij de Opdrachtnemer voor een bepaalde tijd. De specificaties hiervan 

staan vermeld in vraagspecificatie deel 2. Dit houdt in dat al het specialistische onderhoud bij de 

aannemer komt te liggen en dat er wordt getracht het dagelijkse onderhoud bij de vereniging 

neer te leggen. De exacte afstemming van deze werkzaamheden zullen doormiddel van 

voorlichtingen vanuit de Opdrachtnemer worden verzorgd, welke ook belast is met de 

zogenoemde coördinatieplicht.  

1.41.41.41.4 ObjectenboomObjectenboomObjectenboomObjectenboom        
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1.51.51.51.5 Doelstelling en positioneringDoelstelling en positioneringDoelstelling en positioneringDoelstelling en positionering    

Dit contract is opgesteld op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

geïntegreerde contracten (UAV-gc 2005) en is opgebouwd uit de volgende samenhangende 

contractdocumenten: 

• Basisovereenkomst; 

• Vraagspecificatie deel 1; 

• Vraagspecificatie deel 2; 

• Annexen. 

 

De basisovereenkomst bevat de projectspecifieke juridische voorwaarden. In vraagspecificatie 

deel 1 zijn de eisen opgenomen waaraan het werk (het te leveren product) dient te voldoen. 

Vraagspecificatie deel 2 bevat eisen die worden gesteld aan het proces dat leidt tot dit product 

evenals eisen die worden gesteld aan het meerjarig onderhoud. Tot slot wordt in de annexen 

met name wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV-gc 2005 en/of de basisovereenkomst 

omschreven.  

1.61.61.61.6 Type producteisenType producteisenType producteisenType producteisen    

De producteisen zijn onderverdeeld in verschillende typen eisen. Deze verschillende typen 
zijn: 
• Functionele eisen; 
• Randvoorwaarden; 
• Raakvlakeisen; 
• Aspecteisen. 
 
Functionele eisen 
Functionele eisen zijn eisen met functionele eigenschappen c.q. prestaties van het 

systeem en/of object. 

 
Randvoorwaarden 
Randvoorwaarden zijn eisen die extern worden opgelegd. Deze eisen kunnen op geen 

andere wijze worden ondervangen dan door ze op te nemen als randvoorwaarden. 

 
Raakvlakeisen 
Raakvlakeisen zijn eisen aan raakvlakken met andere objecten. Er zijn een tweetal raakvlakeisen 

te onderscheiden. 

o Externe raakvlakeisen zijn eisen die worden gesteld aan het raakvlak van het systeem 

met de omgeving. 

o Interne raakvlakeisen zijn eisen die worden gesteld aan raakvlakken tussen 

verschillende onderdelen binnen het systeem. 

 
Aspecteisen 
Alle overige eisen worden beschouwd als aspecteisen. Deze aspecteisen beschrijven 

specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage 

leveren aan de primaire functie. De aspecteisen zijn afgeleid van de onderstaande 

aspecten. 
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AspectAspectAspectAspect    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing van 

bestaande objecten. 

Vormgeving Eisen met betrekking tot (uiterlijke) vormgeving van gerealiseerde 

objecten om andere redenen dan constructieve.  

Veiligheid Eisen met betrekking tot de veiligheid in de gebruikersfase van 

gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving.  

Gezondheid Eisen met betrekking tot gezondheid in de gebruikersfase van 

gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving.  

Beschikbaarheid Eisen met betrekking tot de beschikbaarheid van objecten en de 

levensduur van (onderdelen van) het object. 

Betrouwbaarheid Eisen met betrekking tot betrouwbaarheid van objecten.  

Beheer & 

Onderhoud 

Eisen met betrekking tot benodigde instandhoudingvoorzieningen en 

relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid). 

Toekomstvastheid Eisen aan de mate waarin er rekening gehouden dient te worden met 

toekomstige ontwikkelingen.  

Omgevingshinder Eisen aan de mate van overlast voor de omgeving gedurende de 

uitvoeringswerkzaamheden.  

Duurzaamheid Eisen met betrekking tot de duurzaamheid.  
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2222 Bindende en informatieve documentenBindende en informatieve documentenBindende en informatieve documentenBindende en informatieve documenten    

2.12.12.12.1 StatusStatusStatusStatus    

Bindende documenten 
Opdrachtnemer mag niet van deze informatie afwijken. 

Bij tegenstrijdigheden tussen teksten in Vraagspecificatie deel 1 en/of 2 enerzijds en de 

bindende documenten anderzijds, prevaleren de teksten in de vraagspecificaties boven die 

in de bindende documenten. 

 
Informatieve documenten 
Informatie die is verzameld door de opdrachtgever. Opdrachtnemer mag hier gebruik van 

maken en zijn voordeel ermee doen, doch met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt in 

aanvulling op §3-2 van de UAV-GC 2005 het navolgende: 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie en dient die 

informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor op 

de informatieve documenten gebaseerde conclusies of gekozen uitgangspunten. 

 

Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten 

ontdekken, is de opdrachtgever niet aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer 

uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor zover noch door de 

opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is 

gemaakt. 

 
Rangorde 
Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de vraagspecificatie, reglementen, 

normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties, 

dan geldt onderstaande rangorde, in aanvulling op de rangorde die reeds in de 

basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht: 

 
1. Eisen uit de Vraagspecificatie(‘s); 

2. Bindende documenten; 

3. Informatieve documenten; 

2.22.22.22.2 BBBBindende documentenindende documentenindende documentenindende documenten    

Opdrachtgever heeft getracht de in haar ogen meest belangrijke normen, richtlijnen e.d. te 

verzamelen en als bindend document opgenomen. Deze door de opdrachtgever 

geïnventariseerde lijst van normen, richtlijnen, e.d. mag door de Opdrachtnemer niet als 

limitatief worden beschouwd. 

 

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wetten, reglementen, normen, 

praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties die van 

belang zijn of van toepassing zijn op de door hem voorgestelde werkzaamheden en 

producten en dient hierna te handelen. De Opdrachtnemer dient bij zijn ontwerp 

onderbouwd aan te geven welke normen en richtlijnen zijn gehanteerd en waarom deze 
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van toepassing zijn op de geldende situatie. 

 

Indien hierover niets in §11 van de UAV-GC 2005 is vermeld, dan geldt dat daar waar in 

zowel vraagspecificatie deel 1 als deel 2 een reglement, norm, praktijkrichtlijn, 

aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, deze geheel van 

toepassing is op het werk, zoals deze twee maanden voor het indienen van de definitieve 

aanbieding luidt, tenzij daarvan in vraagspecificatie deel 1 en/of deel 2 wordt afgeweken. 

 

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in deze vraagspecificatie 

genoemde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties.  

 

In gevallen van tegenstrijdigheden tussen de documenten, dienen de meest recente documenten 

als leidend te worden beschouwd tenzij anders aangegeven. 

 
BINDENDE DOCUMENTEN 
ID Mee- 

geleverd 
Omschrijving Datum/ 

versie 
Organisatie 

Bind. 01 Nee Algemeen, voor de aard van de 
werkzaamheden geldende NEN, NEN-EN 
en ISO normen en richtlijnen en CROW-
publicatie’s 

- - 

Bind. 02 Nee Verordeningen (gemeente, provincie, 
waterschap) o.a. APV, provinciale milieu 
verordeningen, grondwaterverordening, 
beleidsregel/keur waterschap. 

- - 

Bind. 03 Nee Standaard RAW-bepalingen 2010 met 
uitzondering van hoofdstuk 1, bijlage 1 
en de bepalingen uit hoofdstuk 02 t/m 
64 met betrekking tot verrekeningen. 

- CROW 

Bind. 04 Nee  CUR aanbevelingen/richtlijnen - CUR 
Bind. 05 Nee UAV-gc 2005 - CROW 
Bind. 06 Ja Definitief Ontwerp sportboulevard ###### Adviesburo De 

Meent b.v. 
Bind. 07 Ja Waterhuishouding en rioleringsplan 

sportboulevard Hardenberg 
Mei 2011 Arcadis 

Bind. 
08 

Ja Bestemmingsplan – Sportboulevard Nov. 2010 Witpaard 

Bind. 09 Ja Bestemmingsplan – Akoestisch 
onderzoek onderwijsgebouw 
industrielawaai 

Okt. 2010 Adviesbureau 
VOBRU 

Bind. 10 Ja Bestemmingsplan – Inventariserend 
veldonderzoek Archeologie Jan 
Weitkamplaan 

Nov. 2008 Arcadis 

Bind. 11 Ja Bestemmingsplan – bodemonderzoek Nov. 2008 Arcadis 
Bind. 12 Ja Bestemmingsplan – Quickscan Flora en 

faunawet Jan Weitkamplaan ZZ te 
Hardenberg 

Nov. 2008 Arcadis 

Bind. 13 Ja Bestemmingsplan – Onderzoek 
luchtkwaliteit Jan Weitkamplaan 
zuidzijde 

Apr. 2009 Arcadis 

Bind. 14 Ja Bestemmingsplan – Quickscan 
natuurtoets boscomplex Jan 
Weitkamplaan 

Nov. 2009 Ecogroenadvies 

Bind. 15 Ja Bestemmingsplan – Eindrapportage Jan. 2009 Hopman 
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Nieuwbouw zwembad zorg en 
sportboulevard 

Andres 
Consultans b.v. 

Bind. 16 Ja Bestemmingsplan – Externe veiligheid 
QRA qavin b.v. Future Pipe Industries 

Nov. 2009 Arcadis 

Bind. 17 Ja Bestemmingsplan – Structuurnota 
Tuincentra 

Jun. 2007 DHV B.V. / 
Tuinbranche 
Nederland 

Bind. 18 Ja Bestemmingsplan – Externe veiligheid 
sportboulevard Jan Weitkamplaan 

Nov. 2010 Arcadis 

Bind. 19 Ja Bestemmingsplantekening – verbeelding Nov. 2010 Witpaard 
Bind. 20 Ja Bestemmingsplan – Verkeerstoets 

verplaatsing sportvoorzieningen 
Hardenberg 

Apr. 2009 Arcadis 
 

Bind. 21 Ja Bestemmingsplan - Integrale 
verkeersvisie – Stationsomgeving 
Hardenberg 

Sep. 2010 Goudappel     
Coffeng 

Bind. 22 Ja Bestemmingsplan – Nader onderzoek 
vleermuizen en broedvogels 

Okt. 2010 Ecogroen 

Bind. 23 Ja Bestemmingsplan – 
waterhuishoudkundig onderzoek 
sportboulevard te Hardenberg 

Nov. 2010 Arcadis 

Bind. 24 Ja Meetbestek Geo-informatie Jun. 2011 Gemeente 
Hardenberg 

Bind. 25 Ja  Revisietool riolering (excel) Jun. 2011 Gemeente 
Hardenberg 

Bind. 26 Ja Programma van eisen riolering 
Gemeente Hardenberg 

Jun. 2011 Gemeente 
Hardenberg  

Bind. 27 Ja Programma van eisen rioolgemalen  Okt. 2009 Witteveen+Bos 
     
 
 
INFORMATIEVE DOCUMENTEN 
ID Mee- 

geleverd 
Omschrijving Datum/ 

versie 
Organisatie 

Inf. 01 Ja Tekening – DTM sportboulevard te 
Hardenberg met hoogtecijfers 

Jan. 2011 Siegers 
Landmeet- 
kunde 

Inf. 02 Ja Verkennend bodemonderzoek Jan -
Weitkamplaan Hardenberg 

Mei 2011 Tauw 

Inf. 03 Ja Verkennend bodemonderzoek J. 
Weitkamplaan 

Sep. 2006 Tauw 

Inf. 04 Ja Verkennend bodem- en asbestonderzoek 
plangebied 1, 2 en 3 te Hardenberg 

Sep. 2006 Tauw 

Inf. 05  Ja Verlichtingsplan sportboulevard Apr. 2011 Oostendorp 
b.v. 

Inf. 06 Ja Lichthinderonderzoek sportboulevard Apr. 2011 Oostendorp 
b.v. 

Inf. 07 Ja Conclusie lichthinderonderzoek Apr. 2011 Oostendorp 
b.v. 

Inf. 08 Ja Advies geluid- en omroepinstallatie Apr. 2011 VODAVI 
Inf. 09 Ja Structuurvisie gezondheidspark 

Hardenberg 
Jun. 2009 BügelHajema 

Inf. 10 nee Gebruikershandleiding aanvragen 
openbare verlichting, Enexis. 

XXXXXXX Enexis 
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3333 BegrippenlijstBegrippenlijstBegrippenlijstBegrippenlijst    

Aanbestedende Dienst:Aanbestedende Dienst:Aanbestedende Dienst:Aanbestedende Dienst:    

De gemeente Hardenberg, na het moment van gunning te noemen: ‘Opdrachtgever’ en in dit 

document ook gerefereerd als “Aanbesteder”of “Aanbestedende dienst”. 

 

Inschrijver:Inschrijver:Inschrijver:Inschrijver:    

De belangstellende aannemer of combinatie van aannemers die heeft gereageerd op de 

gevraagde informatie uit deze “Aanbestedingsleidraad”. 

 

ARW 2005:ARW 2005:ARW 2005:ARW 2005:    

Aanbestedingsreglement Werken 2005, welk een volledig uitreksel bevat van alle nationale 

procedures en alle procedures uit de Europese richtlijn Werken, Leveringen en Diensten en het 

Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO). 

 

UAVUAVUAVUAV----GC 2005:GC 2005:GC 2005:GC 2005:    

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 met 

administratieve bepalingen voor de totstandkoming van het werk. 

 

Aanbieding of Inschrijving:Aanbieding of Inschrijving:Aanbieding of Inschrijving:Aanbieding of Inschrijving:    

De inschrijving van de inschrijver gebaseerd op de gevraagde informatie uit deze 

“Aanbestedingsleidraad”. 

 

Opdrachtgever:Opdrachtgever:Opdrachtgever:Opdrachtgever:    

Gemeente Hardenberg door wie de opdracht in het kader van deze aanbesteding wordt 

verstrekt.  

 

OpdrachtnemerOpdrachtnemerOpdrachtnemerOpdrachtnemer of Aannemer: of Aannemer: of Aannemer: of Aannemer:    

De belangstellende rechtspersoon aan wie door opdrachtgever de opdracht in het kader van de 

aanbesteding wordt verstrekt. 

 

Overeenkomst:Overeenkomst:Overeenkomst:Overeenkomst:    

De door opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten schriftelijke overeenkomst waarin de 

condities en voorwaarden ten aanzien van de opdracht zijn vastgelegd voor de aanneming van 

het werk. 

 

Programma van Eisen (PvE):Programma van Eisen (PvE):Programma van Eisen (PvE):Programma van Eisen (PvE):    

Inhoudelijke eisen van de aanbesteder ten aanzien van de opdracht waaraan de inschrijving van 

inschrijver minimaal aan moet voldoen. In deze aanbestedingsleidraad ook afgekort tot PvE. 

 

Programma van Wensen (PvW):Programma van Wensen (PvW):Programma van Wensen (PvW):Programma van Wensen (PvW):    

Inhoudelijke wensen van de aanbesteder in aanvulling op de minimale eisen van het Programma 

van Eisen. In deze aanbestedingsleidraad ook afgekort tot PvW. 
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Standaardformulier:Standaardformulier:Standaardformulier:Standaardformulier: 

Formulier dat door de opdrachtgever aan deze aanbestedingsleidraad is toegevoegd om 

maximale vergelijkbaarheid van de door de inschrijvers opgeleverde informatie te 

bewerkstelligen. De standaardformulieren dienen als voorgeschreven voorbeeldformat voor het 

indienen van informatie. 

 

Aanbestedingsleidraad:Aanbestedingsleidraad:Aanbestedingsleidraad:Aanbestedingsleidraad:    

Onderhavig document waarin de opdrachtgever alle informatie heeft opgenomen die relevant is 

voor het kunnen uitbrengen van een aanbieding in het kader van een de openbare aanbesteding 

waarop deze aanbestedingsleidraad betrekking heeft, waaronder inbegrepen het PvE, de concept 

basisovereenkomst, de standaardformulieren en bijlagen. 

 

Dag of kalenderdag:Dag of kalenderdag:Dag of kalenderdag:Dag of kalenderdag:    

Elke dag, ook als deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de 

overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of 

feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag of individuele vrije dag. 

 

Werkdag:Werkdag:Werkdag:Werkdag:    

Een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door 

de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of 

feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 
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4444 ProducteisenProducteisenProducteisenProducteisen    

4.14.14.14.1 Eisen systeem Realisatie Sportboulevard HardenbergEisen systeem Realisatie Sportboulevard HardenbergEisen systeem Realisatie Sportboulevard HardenbergEisen systeem Realisatie Sportboulevard Hardenberg    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende Bovenliggende Bovenliggende Bovenliggende 

eiseiseiseis    

Onderliggende Onderliggende Onderliggende Onderliggende 

eiseiseiseis    

1.11.11.11.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

1.1.1 Op de sportboulevard moeten valide als ook 

mindervalide zich zelfstandig kunnen bewegen 

over de gehele openbare ruimte. 

 2.1.1 

1.1.2 Elke toegang tot elke discipline dient te zijn 

verlicht. 

  

1.1.3 De riolering en de waterhuishouding van de 

sportboulevard dient te worden gerealiseerd 

overeenkomstig de uitgangspunten van het 

waterhuishoudkundig onderzoek (Bind. 23) en 

conform het waterhuishoudkundig en 

rioleringsplan (Bind. 07). 

  

1.1.4 De sportboulevard dient een open karakter te 

krijgen en zal te allen tijde toegankelijk moeten 

zijn voor recreanten. Hierbij dienen de 

sportgerelateerde onderdelen een dusdanig 

invulling te krijgen dat het hoofdgebruik 

prevaleert boven het openbaar gebruik. 

  

1.1.5 Gedurende de realisatie dient het bouwverkeer 

het reguliere verkeer op de Jan Weitkamplaan en 

de J.C. Kellerlaan, minimaal te hinderen.  

  

1.1.6 De sportboulevard dient in alle opzichten zo 

duurzaam mogelijk gerealiseerd te worden. 

Tenminste moet worden voldaan aan de 

minimumeisen van de Duurzaamheidscriteria voor 

Duurzaam Inkopen, zoals gesteld door 

Agentschapnl.  

  

1.1.7 Bij elke sportvoorziening dient een zitgelegenheid 

aanwezig te zijn voor minimaal tien personen. 

  

1.1.8 De insteek voor de sportboulevard is een  

multifunctionele inrichting. 

  

1.1.9 De sportboulevard dient onderhoudsvriendelijk te 

worden ingericht.  

  

1.1.10 Het clubgebouw tussen de atletiekbaan en het 

beachcourt dient bereikbaar te zijn voor 

bevoorrading. 

  

1.1.11 Alle openbare infrastructuur, verhardingen,   
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riolering, alsmede groenvoorzieningen moeten 

worden ontworpen en gedimensioneerd op een 

levensduur van tenminste 50 jaar, rekening 

houdend met het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik en een minimum aan onderhoud.  

1.1.12 De verlichting van het openbare gebied dient te 

voldoen aan de NPR-norm.  

  

1.1.13 Van alle (afzonderlijke) onderdelen op de 

sportboulevard dient de afwatering te zijn 

gegarandeerd. 

  

1.1.14 De sportboulevard dient op dusdanige wijze te 

worden ontworpen dat de gehele sportboulevard 

middels regulier onderhoudsmaterieel kan worden 

onderhouden. 

  

1.1.15 Op de sportboulevard dient de auto te gast te zijn, 

waardoor de meeste beweegruimte dient te zijn 

weggelegd voor voetgangers en fietsers.   

  

    

1.21.21.21.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

1.2.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 

contact en coördinatie met de nutsbedrijven en 

voor de realisatie van de benodigde uitleggers 

voor alle onderdelen incl. de bebouwing aan de 

oostzijde. 

  

1.2.2. De verlichting van het openbare gebied dient te 

voldoen aan de NSVV aanbeveling Ontwerpen 

januari 2011. 

  

    

1.31.31.31.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

1.3.1 De sportboulevard dient langs alle randen 

aansluiting te maken op de omgeving. Alle 

aansluitingen van de sportboulevard op de 

omgeving dienen passend te zijn naar de aard van 

het doel en gebruik ter plaatse van de aansluiting.  

  

1.3.2 De openbare verlichting in het gebied (langs de 

ontsluiting, op en rond de parkeerplaatsen) dient 

afzonderlijk te worden aangesloten op het 

hoofdnet van Enexis. Aansluiting dient te worden 

aangevraagd via het OV-portaal.  

  

1.3.3 Er dient een afscherming middels ‘groen’ en 

‘water’ te worden gerealiseerd tussen de 

omwonende aan de Jan Weitkamplaan zodat het 

zicht op de sportboulevard vanuit de particuliere 

terreinen zoveel mogelijk wordt ontnomen.  

  

1.3.4 Er dient een duidelijke afscheiding te bestaan   
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tussen de sportboulevard en de later te 

ontwikkelen bebouwing. Dit dient te geschieden 

middels een deugdelijk doch tijdelijke afscheiding. 

1.3.5 De realisatie van de sportboulevard dient 

dusdanig te worden ingestoken zodat het 

mogelijk blijft de te ontwikkelen gebouwen te 

realiseren.  

  

1.3.6 Tussen de sportboulevard en het aan de zuidzijde 

grenzende perceel van FBI (Wavin) dient een 

deugdelijke terreinafscheiding te worden 

gerealiseerd. Deze afscheiding dient een minimale 

hoogte van 4,0 m te verkrijgen met een groen 

uiterlijk. 

  

    

1.41.41.41.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

1.4.1 Alle aan te brengen kabels en leidingen dienen 

geclusterd en gemarkeerd te worden 

aangebracht. 

  

1.4.2 In overleg met en conform de richtlijnen van de 

brandweer dienen voldoende 

bluswatervoorzieningen te worden gerealiseerd 

op de sportboulevard, waarbij tevens rekening is 

gehouden met de aansluitend te ontwikkelen 

zwembad, sporthal en RTC.  

  

1.4.3 Alle toe te passen (inrichtings)materialen dienen 

thermisch verzinkt te zijn.  

  

    

4.24.24.24.2 EiseEiseEiseEisen subsysteem n subsysteem n subsysteem n subsysteem AtletiekbaanAtletiekbaanAtletiekbaanAtletiekbaan    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende Bovenliggende Bovenliggende Bovenliggende 

eiseiseiseis    

Onderliggende Onderliggende Onderliggende Onderliggende 

eiseiseiseis    

2.12.12.12.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

2.1.1 Na realisatie dient de atletiekbaan geschikt te zijn 

voor nationale wedstrijden en te beschikken over 

een A-status. 

1.1.1  

2.1.2 De atletiekbaan dient multifunctioneel te worden 

ingericht waarbij primair het atletiek gebruik 

staat.  

  

2.1.3 Daar waar mogelijk dient de gehele atletiekbaan  

te kunnen worden gebruikt door mindervaliden. 

  

    

2.22.22.22.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

2.2.1 De complete atletiekbaan dient te kunnen worden 

ingezet voor nationale wedstrijden en dient in 

relatie hiermee te voldoen aan de daarvoor 
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gestelde eisen van de Atletiek Unie, ISA Sport en 

NOC*NSF. 

2.2.2 De gehele atletiekbaan dient volledig 

gecertificeerd opgeleverd te worden door een 

geaccrediteerde instantie.  

  

2.2.3 De atletiekbaan dient minimaal worden voorzien 

van alle atletiekonderdelen zoals deze indicatief 

zijn aangegeven op het DO. 

  

2.2.4 Alle toegepaste inrichtingsmaterialen dienen 

minimaal gelijkwaardig te zijn aan de materialen 

van W&H Sport. 

  

    

2.32.32.32.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

2.3.1 De atletiekbaan dient intern per onderdeel op 

elkaar aan te sluiten qua hoogteligging en 

materiaal (verharding, groen, kunststof e.d.). 

  

2.3.2 De atletiekbaan moet aan de rand aansluiten op 

de overige elementen op de sportboulevard 

(bestrating, groen, hekwerk e.d.) 

  

2.3.3 Alle verschillende atletiekonderdelen welke op 

deze atletiekbaan voor komen, dienen dusdanig 

gesitueerd te zijn, zodat ze onderling zo min 

mogelijk hinder van elkaar ondervinden bij 

gelijktijdig gebruik.  

  

2.3.4 De gehele atletiekbaan dient te zijn voorzien van 

een deugdelijke afwatering welke loost op het 

oppervlakte water.  

  

    

2.42.42.42.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

2.4.1 Daar waar gras grenst aan (onderdelen van) de 

atletiekbaan, dient een maaitegel van minimaal 

0,40 m. te worden aangelegd.  

  

2.4.2 Vanaf het clubhuis dienen diverse mantelbuizen 

aangebracht te worden naar het middenterrein. 

  

2.4.3 De gehele atletiekbaan dient te zijn omrand door 

een deugdelijke verharding van minimaal 1,50 m. 

breed.   

  

2.4.4 De atletiekbaan dient te worden omrand door een 

thermisch verzinkt leunhekwerk: 

                                          - Geboord in verharding          

Dit leunhekwerk dient te worden geïntegreerd in 

de verharding, met op de nodige plaatsen 

doorgangen voor personen en materieel. 

3.4.2.  

2.4.5 I.v.m. onderhoud dienen de kleine oppervlakten 

binnen de atletiekbaan tussen de disciplines te 
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worden uitgevoerd in een kortpolige 

kunstgrasmat welke staat vermeld op de 

sportvloerenlijst van de NOC*NSF. 

2.4.6 De grotere oppervlakken dienen te worden 

uitgevoerd in natuurgras, met een toplaag van 

minimaal 0,20 m. welke over de volgende 

eigenschappen beschikt: 

* M50          200-240 

* Leem        < 10% 

* Lutum      < 3% 

* Org. stof   4-5%  

* PH-KCL      5,5 - 6,0 

* D60/D10    2,0 – 2,5 

  

2.4.7 De atletiekbaan dient te zijn voorzien van 

minimaal een klasse III (150 lux) verlichting, welke 

voldoet aan de eisen van de NSvV, de Atletiek 

Unie en NOC*NSF.  

  

2.4.8 Elke nummer welke op de atletiekbaan voorkomt 

dient compleet te worden aangebracht, zodat 

deze gebruiksklaar zijn voor wedstrijden en 

trainingen (insteekbakken, (val)kussens en 

garages, (hoog)springstellages e.d..)  

  

    

4.34.34.34.3 Eisen subsysteem Eisen subsysteem Eisen subsysteem Eisen subsysteem BeachcourtBeachcourtBeachcourtBeachcourt    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende Bovenliggende Bovenliggende Bovenliggende 

eiseiseiseis    

OnderliggeOnderliggeOnderliggeOnderliggende nde nde nde 

eiseiseiseis    

3333.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

3.1.1 Op het beachcourt dienen vier beachvolleybal 

velden te worden gesitueerd waarop op eredivisie 

niveau kan worden gespeeld (A-status, eisen 

NeVoBo).  

  

3.1.2 Het recreatief gebruik van het beachcourt voor 

beachsoccer, -handbal, -badminton,  

-korfbal en voetvolley dient mogelijk zijn. 

Checken ISA-

sport. Formulier 

Henk Tromp 

 

3.1.3 Alle speelveldmaterialen dienen te voldoen 

conform een A-accommodatie (NeVoBo).   

  

3.1.4 De waterafvoer op het beachcourt dient te allen 

tijde gegarandeerd te zijn.  

  

    

3333.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

3.2.1 De vier beachvolleybalvelden dienen conform de 

daarvoor geldende eisen van NOC*NSF en NeVoBo 

gerealiseerd te worden.  
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3333.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

3.3.1 Het beachcourt dient 200 mm. beneden het 

omliggende maaiveld te worden gerealiseerd. 

  

3.3.2 De randen van het beachcourt dient te zijn 

voorzien van een 1,50 m. brede rubberen rand.  

  

    

3333.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

3.4.1 De afmeting van het beachcourt bedraagt 

minimaal 39 m. x 47 m. 

  

3.4.2 Het beachcourt dient te worden omrand door een 

deugdelijk leunhekwerk overeenkomstig de 

atletiekbaan met op de nodige plaatsen 

doorgangen voor personen en materieel. 

  

3.4.3 Alle inrichtingsmaterialen dienen over een 

minimale kwaliteit te beschikken als de materialen 

van W&H-sport. 

  

    

4.44.44.44.4 Eisen subsysteem ParkeerplaatsenEisen subsysteem ParkeerplaatsenEisen subsysteem ParkeerplaatsenEisen subsysteem Parkeerplaatsen    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

4444.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

4.1.1 De parkeerterreinen dienen afzonderlijk van 

elkaar afsluitbaar te zijn voor auto’s.  

  

4.1.2 Op de vier verschillende parkeerterreinen 

dienen in totaal minimaal 283 parkeervakken  

te worden gerealiseerd. 

  

4.1.3 De vier verschillende parkeerterreinen 

(aangegeven op het DO met P1 t/m P4) dienen 

multifunctioneel te worden ingericht.  

  

4.1.4 De routing t.b.v. de parkeerterreinen dient 

dusdanig te zijn zodat P3 en P4 goed 

afsluitbaar zijn.  

  

4.1.5 Het hoofdgebruik van P1 en P2 is voor het 

toekomstige RTC, atletiek- en 

beachvereniging. P3 en P4 hebben als 

hoofdgebruik het toekomstige zwembad en 

overloopparkeerplaats van de atletiek- en 

beachvereniging. 

  

    

4444.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

4.2.1 De parkeerterreinen dienen te worden 

gerealiseerd overeenkomstig de ASVV2004 

kortparkeren en het Handboek Wegontwerp 

(CROW-publicaties 164).  
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4.2.2 Op de parkeerterreinen dient een goede 

oriëntatie tussen parkeren en routing 

aanwezig te zijn.  

  

4.2.3 De afwatering dient zodanig te worden 

gerealiseerd, dat bij een bui09 van de 

Leidraad Riolering geen water op straat zal 

zijn en bij een bui10 beperkt water op straat 

zal zijn, conform Bind. 07.  

  

4.2.4 Bind. 21 Integrale verkeersvisie,  dient ten 

grondslag te liggen aan de verdere 

uitwerking van de wegen en padenstructuur.  

  

    

4444.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

4.3.1 De parkeerterreinen dienen dusdanig aan te 

sluiten op de ontsluitingswegen zodat het 

verkeer veilig wordt afgewikkeld.  

  

4.3.2 De parkeerterreinen dienen waar mogelijk 

omrand te worden door groen.  

  

    

4444.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

4.4.1 De parkeerterreinen dienen een combinatie te 

zijn van groen en grijs waarbij de auto’s aan 

het zicht onttrokken worden.  

  

    

4.54.54.54.5 Eisen subsysteem Eisen subsysteem Eisen subsysteem Eisen subsysteem InfrastructuurInfrastructuurInfrastructuurInfrastructuur    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

5555.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

5.1.1 Alle paden en wegen dienen het daarvoor 

bestemde verkeer veilig en goed te kunnen 

afwikkelen.  

  

5.1.2 De wandelpaden dienen voor valide als ook 

voor mindervalide goed begaanbaar te zijn. 

  

5.1.3 Alle verschillende disciplines op de 

sportboulevard dienen voor calamiteiten-

diensten bereikbaar te zijn. Ook de 

aansluitend te ontwikkelen zwembad, 

sporthal, en RTC dienen via de te realiseren 

infrastructuur goed en veilig bereikbaar te 

zijn voor het daarvoor bestemde verkeer 

(bezoekers, bevoorrading, alsmede 

hulpdiensten). 

  

5.1.4 Het trimparcours dient langs de waterberging 

ook de functie te hebben als schouwpad en 

moet daarop worden gedimensioneerd.  
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5.1.5 Ter plaatse waar het calamiteitenpad 

aansluiting maakt met de bestaande 

infrastructuur, moet de bestaande 

infrastructuur geschikt worden gemaakt voor 

het beoogde medegebruik als ontsluiting voor 

onderhouds- en hulpdiensten i.c.m. het 

hoofdgebruik.  

  

    

5555.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

5.2.1 Alle infrastructuur dient te worden 

gerealiseerd overeenkomstig de ASVV2004 en 

het Handboek Wegontwerp (CROW-

publicaties 164). 

  

    

5555.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

5.3.1 De hoofdontsluiting dient aan te sluiten op de 

rotonde welke aan de noordzijde, op de Jan 

Weitkamplaan, zal worden gerealiseerd door 

derden.  

  

5.3.2 De verschillende onderdelen als wegen en 

paden dienen naadloos op elkaar aan te 

sluiten. 

  

    

5555.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

5.4.1 Er dienen twee calamiteitenontsluitingen te 

worden gerealiseerd. Aan de noordzijde en de 

zuid- oostzijde (zie ook het DO). 

  

5.4.2 De calamiteitenontsluitingen dienen te 

worden gerealiseerd in een 

open/halfverharding met een ‘groene’ 

uitstraling.  

  

5.4.3 De wandelpaden dienen organisch/speels 

gevormd te zijn. 

  

5.4.4 Alle wegen en paden dienen het hemelwater 

goed te kunnen verwerken (Bind. 07)  

  

5.4.5 De hoofdontsluiting tussen de 

parkeerplaatsen en de Jan Weitkamplaan 

dient te worden uitgevoerd in asfalt. 

  

    

4.64.64.64.6 Eisen subsyEisen subsyEisen subsyEisen subsysteem Waterbergingsteem Waterbergingsteem Waterbergingsteem Waterberging    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

6666.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

6.1.1 De waterberging dient naast berging ook de   
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functie als bufferzone te hebben tussen de 

sportboulevard en de aangrenzende 

bewoners.  

6.1.2 De waterberging dient op het waterniveau bij 

een peil van 7,20 m. boven NAP de minimale 

oppervlakte van  4000 m2 te hebben. 

  

6.1.3 De waterberging dient een hoge ecologische 

waarde te hebben.  

  

6.1.4 De waterberging dient dusdanig 

gedimensioneerd te zijn dat deze permanent 

water bevat. 

  

6.1.5 De taluds en maaiveldoppervlakken ter 

plaatse van in- en uitstroomopeningen c.q. in 

de stroombaan van duikers, overloop- en 

uitstromingsvoorzieningen van de HWA en de 

wadi’s dienen erosiebestendig te worden 

gerealiseerd.   

  

6.1.6 I.v.m. het onderhoud dienen alle 

schouwpaden een effectieve en obstakelvrije 

breedte van 3,00 m. te hebben.  

  

    

6666.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

6.2.1 Bind. 07 dient als bindend document  voor de 

realisatie voor de waterberging.  

  

    

6666.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

6.2.1 De randen van de waterberging aan de 

buitenzijde van het plangebied dienen 

organisch gevormd te zijn. Aan de 

binnenzijde sluiten deze randen aan op de 

sportboulevard. 

  

    

6666.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

6.4.1 De verschillende delen van de waterberging 

dienen onderling en met de omgeving 

gekoppeld te worden d.m.v. duikers. Duikers 

welke aansluiting maken op de omgeving 

(resp. duiker onder het spoor en duiker onder 

de Jan Weitkamplaan) hebben dezelfde 

maatvoering, diepte ligging en 

materiaalkeuze als de duikers waarop deze 

aansluiten. Duikers binnen het plan worden 

gerealiseerd met een stroomprofiel beneden 

waterniveau van +7,20NAP met een capaciteit 

gelijk aan een diameter van 600mm.  
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6.4.2 T.p.v. de noordelijke calamiteitenontsluiting 

dienen twee inlaatconstructies te worden 

gecreëerd voor een maaiboot, conform de 

eisen van waterschap Velt en Vecht.  

  

6.4.3 De taluds van de waterberging dienen een 

helling te hebben van 1:2 of flauwer.  

  

6.4.4 Het waterpeil in de waterberging dient 

minimaal 7,20 m +NAP te zijn met een 

waterdiepte van tenminste 1,20 m. 

  

6.4.5 De uitstroomopeningen van IT- en 

drainagegeleidingen in de taluds dienen te 

worden voorzien van een deugdelijke 

uitstroombak.  

  

6.4.6 Ten behoeve van de voorfiltering van de Firt 

Flush van de HWA dient een bodempassage / 

wadi te worden gerealiseerd met voldoende 

buffer conform Bind. 07 

(waterhuishoudkundig en rioleringsplan).  

  

    

4.74.74.74.7 Eisen subsysteem GroenEisen subsysteem GroenEisen subsysteem GroenEisen subsysteem Groen    

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

7777.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

7.1.1 De aan te brengen beplanting dient de 

passieve veiligheid te vergroten.  

  

7.1.2 De beplanting dient dusdanig aangebracht te 

worden, zodat er een openstructuur ontstaat, 

met zichtlijnen vanuit de beweeglijnen.  

  

7.1.3 De aan te brengen beplanting op of nabij de 

pakeerplaatsen dient niet gevoelig te zijn 

voor strooizout.  

  

7.1.4 Alle aan te brengen beplanting dient goed 

winterhard te zijn.  

  

7.1.5 M.u.v. de bomen dient het eindbeeld van de 

beplanting binnen vijf jaar behaald te zijn.  

  

7.1.6 Aan de randen van de sportboulevard dient 

het natuurlijke karakter vergroot te worden.  

  

7.1.7 De beplanting dient te bestaan uit een 

variëteit van inheemse plantsoorten 

  

    

7777.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

7.2.1 Alle aan te brengen beplantingen en zaden 

dienen aantoonbaar door de NAK gekeurd te 

zijn.  
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7.2.2 Voor alle beplanting is het boek “Kwaliteit en 

keuring van plantmateriaal” van IPC Groene 

Ruimte van toepassing.  

  

    

7777.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

7.3.1 Alle beplanting, ook naast of in de nabijheid 

van verhardingen, dient te zijn voorzien van 

een goede groeiplaatsinrichting.  

  

    

7777.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

7.4.1 T.p.v. de parkeerplaatsen dient er een 

uniform bomensortiment te worden 

toegepast welke een gecultiveerde indruk 

dient te geven.  

  

7.4.2 Er dient op de sportboulevard zoveel mogelijk 

‘potentieel natuurlijke vegetatie’ te worden 

aangebracht (gebiedseigen beplanting). 
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5555 ComponentenspecificatieComponentenspecificatieComponentenspecificatieComponentenspecificatiessss    

5.15.15.15.1 AtletiekbaanAtletiekbaanAtletiekbaanAtletiekbaan    

A1 Loopbanen en steeplechase 

 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

AAAA1111.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A1.1.1 De 400 m. lange loopbanen dienen te 

bestaan uit minimaal zes rondlanen, excl. de 

baan voor steeplechase. Er dient minimaal 

één rondlaan te worden gerealiseerd welke 

geschikt is voor mindervalide sporters. 

  

A1.1.2 Aansluitend op de loopbanen dienen er zes 

sprintlanen van 110 m. lang te worden 

gerealiseerd. Er dient minimaal één 

sprintlaan te worden gerealiseerd welke 

geschikt is voor mindervalide sporters. 

  

A1.1.3 Op de andere rechtstand dienen zes 

sprintlanen te worden gerealiseerd. Deze 

dienen minimaal 100 m. lang te zijn. 

  

    

AAAA1.21.21.21.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

A1.2.1 De baan voor steeplechase dient aan de 

binnenzijde te worden aangebracht met één 

betonnen waterbak (geïntegreerd met het 

halfsegment  hoogspringen). 

  

    

A1.3A1.3A1.3A1.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

A1.3.1 Aan de binnenzijde van de loopbanen dienen 

ACO-goten te worden geplaatst met 

zandvangers. 

  

    

A1.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A1.4.1 De atletiekbaan dient te voldoen aan de 

eisen van de NOC*NSF en Atletiekunie 

conform de sportvloerenlijst van de 

NOC*NSF: 

• Sport: Atletiek (outdoor); 

• Gebruiksvorm: Wedstrijd en Training; 

• Status: Erkend en Gecertificeerd; 

• Type: Sandwich of Volkunststof. 

  

A1.4.2 De belijning dient te voldoen aan de eisen   
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van de Atletiek Unie en dient in een 

belijningsplan voorgelegd te worden aan de 

opdrachtgever.  

A1.4.3 De betonbak van de steeplechase dient 

middels afneembare aluminiumschotten met 

kunststof toplaag te worden afgedekt en te 

worden voorzien van sloothorde.  

  

    

 

A2 Kogelstootsegmenten (met oefenringen) 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

A2.1A2.1A2.1A2.1    FuFuFuFunctionele eisennctionele eisennctionele eisennctionele eisen    

A2.1.1 Minimaal één van de kogelstootsegmenten 

dient geschikt te zijn voor klassikaal gebruik 

(minimaal  vijf oefenringen) 

  

A2.1.2 De wedstrijdringen dienen ook geschikt te 

zijn voor mindervalide sporters.  

  

    

A2.2A2.2A2.2A2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

A2A2A2A2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

A2.3.1 De kogelstootsegmenten dienen aan te 

sluiten op de omliggende elementen. 

  

    

A2.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A2.4.1 De kogelstootsegmenten dienen te worden 

uitgevoerd in een halfverharding welke is 

opgesloten d.m.v.  gewapende banden met 

kunststof toplaag. 

  

A2.4.2 De kogelstootringen dienen te zijn voorzien 

van een goede ontwatering met sifon t.b.v. 

onderhoud 

  

    

 

A3 Kogelslingeren en discuswerpnummer 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

A3.1A3.1A3.1A3.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A3.1.1 Dit nummer dient zowel voor kogelslingeren 

als voor discuswerpen geschikt te zijn.  

  

A3.1.2 Dit nummer dient geschikt te zijn voor 

mindervalide sporters.  

  

    

A3.2A3.2A3.2A3.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    
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A3A3A3A3.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

A3.3.1 Dit nummer dient aan te sluiten op de 

omliggende elementen. 

  

    

A3.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A3.4.1 De binnenzijde van de kooi dient te zijn 

voorzien van kunstgras i.v.m. onderhoud. 

  

A3.4.2 Het kunstgras dient te worden opgesloten 

met rubberen tegels. 

  

A3.4.3 De (kogelslinger-/discuswerp) ringen dienen 

te zijn voorzien van een goede ontwatering 

met sifon t.b.v. onderhoud 

  

    

 

A4 Discuswerpnummer 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

A4.1A4.1A4.1A4.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A4.1.1 Dit nummer dient geschikt te zijn voor 

discuswerpen. 

  

A4.1.2 Het segment dient geschikt te zijn voor 

mindervalide sporters.  

  

    

A4.2A4.2A4.2A4.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

A4A4A4A4.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

A4.3.1 Het nummer dient aan te sluiten op alle 

aangrenzende onderdelen.  

  

    

A4.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A4.4.1 De binnenzijde van de kooi dient te zijn 

voorzien van kunstgras i.v.m. onderhoud. 

  

A4.4.2 Het kunstgras dient te worden opgesloten 

met rubberen tegels. 

  

A3.4.3 De discuswerpringen dienen te zijn voorzien 

van een goede ontwatering met sifon t.b.v. 

onderhoud 

  

    

 

A5 Dubbelsegment hoogspringen en speerwerpen 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

A5.1A5.1A5.1A5.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A5.1.1 Er dienen twee gecombineerde segmenten 

voor hoogspringen te worden gerealiseerd, 

in de vorm van een halfsegment.  

  

A5.1.2 Op het segment dient een speerwerp   
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aanloop gerealiseerd te worden.  

A5.1.3 Het halfsegment dient geschikt te zijn voor 

multifunctioneel gebruik. 

  

A5.1.4 Tegenover het halfsegment dient een 

separaat speerwerpnummer gerealiseerd te 

worden.  

  

    

A5.2A5.2A5.2A5.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

A5A5A5A5.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

A5.3.1 Voor dit nummer is reeds één pupillenkussen 

aanwezig welke kan worden hergebruikt. 

Hiervoor dient de Opdrachtnemer echter een 

garage te leveren.  

  

    

A5.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A5.4.1 Voor optioneel gebruik (meerkamp) dienen 

er afdekbare polsstok hoogspringinsteek-

bakken te worden geplaatst.   

  

A5.4.2 Op het middenterrein tegen het segment 

dienen een tweetal een tegelplateaus te 

worden gerealiseerd voor de opslag van 

(val)kussens. 

  

    

 

A6 Speerwerpsegment 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    BovenliggendeBovenliggendeBovenliggendeBovenliggende eis eis eis eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

AAAA6666.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A6.1.1 Dit segment dient geschikt te zijn voor 

speerwerpen. 

  

    

A6A6A6A6.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

A6A6A6A6.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

A6.3.1 Het segment dient dusdanig te worden 

gesitueerd zodat er minimaal belemmering 

optreed voor het gebruik van de overige 

segmenten. 

  

    

A6.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    
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A7 Verspringen en hink-stap-spronksegment 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

A7.1A7.1A7.1A7.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A7.1.1 Dit segment dient geschikt te zijn voor 

verspringen en hink-stap-sprong. 

  

A7.1.2 Dit segment dient gerealiseerd te worden 

zodat het tevens geschikt is voor 

mindervalide sporters.  

  

    

A7.2A7.2A7.2A7.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

A7A7A7A7.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

A7.4A7.4A7.4A7.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A7.4.1 De springbakken dienen aan de randen te 

zijn voorzien van zandvangers. 

  

A7.4.2 Langs de zandvanger dient er te worden 

voorzien in een ‘verharde terugloop route 

van rubbertegels’.  

  

A7.4.3 Er dient te worden voorzien in afzet- en 

blinde balken t.b.v. hink-stap-sprong, voor 7, 

9, 11 en 13 m. 

  

A7.4.4 Er dient te worden voorzien in afdekweefsels 

voor de springbakken. 

  

    

 

A8 Dubbelsegment polsstokhoogspringen 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

A8A8A8A8.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

A8.1.1 Dit segment dient geschikt te zijn voor 

polsstokhoogspringen. 

  

A8.1.2 Dit segment dient te worden uitgevoerd met 

twee aanlopen, één aan elke zijde.  

  

    

A8A8A8A8.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

A8A8A8A8.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

A8A8A8A8.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

A8.4.1 Het segment dient te zijn voorzien van twee 

prefab insteekbakken voorzien van sifon. 

  

A8.4.2 De hoogspringstellage dient te zijn voorzien 

van vaste palen. 
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5.25.25.25.2 BeachcourtBeachcourtBeachcourtBeachcourt    

B1 Speelveld en inrichting 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

BBBB1111.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

B1.1.1 Het speelveld dient geschikt te zijn voor 

recreatief nevengebruik, hierbij denkende 

aan voetvolley, beachhockey e.d.. Het 

hoofdgebruik is volleybal. 

 B2 t/m B3 

    

B1.2B1.2B1.2B1.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

B1.2.1 Het zand dient te voldoen aan de daarvoor 

gestelde eisen volgens de NeVoBo.  

  

B1.2.2 Een goede afwatering van het beachcourt 

dient te worden gewaarborgd.   

  

    

BBBB1.31.31.31.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

B1.3.1 Het opgevangen water dient in het 

plangebied (wadi’s) te infiltreren.  

  

    

B1.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

B1.4.1 De rubberen rand dient aan te sluiten op de 

omliggende tegelverharding. 

  

B1.4.2 Er dient te zijn voorzien in een deugdelijke 

afdekking van de zandbak tegen 

weersomstandigheden en oneigenlijk 

gebruik. 

  

    

 

B2 Hoofdgebruik beachcourt 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

BBBB2222.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

B2.1.1 Het hoofdgebruik van het beachcourt is 

beachvolleybal op vier beachvelden. 

  

B2.1.2 De beachvelden met speelveldinrichting 

dienen gebruikt te kunnen worden voor 

nationale wedstrijden.  

  

    

B2B2B2B2.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

B2.2.1 De afmeting en locatie van deze vier 

beachvolleybalvelden dienen te voldoen aan 

de gestelde normen van de NeVoBo.  
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BBBB2222.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

B2.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

B2.4.1 Naast een net dienen er universele 

verstelbare palen met  afneembare adapters 

te worden toegepast.  

  

    

 

5.35.35.35.3 PPPParkeerplaarkeerplaarkeerplaarkeerplaatsenatsenatsenatsen    

C1  Combinatie asfalt en elementenverharding (P1 & P3) 

 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

CCCC1111.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

C1.1.1 De parkeerplaatsen dienen geschikt te zijn 

voor het parkeren en berijden van auto’s en 

incidenteel vrachtverkeer. 

  

C1.1.2 Er dient duidelijk onderscheid te zijn tussen 

parkeervakken en de routing op de 

parkeerplaatsen.  

  

    

C1.2C1.2C1.2C1.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

CCCC1.31.31.31.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

C1.3.1 De parkeerplaatsen dienen gelijkvloers te zijn 

met het omliggende terrein.  

  

C1.3.2 De parkeervakken dienen onderling 

gemarkeerd te zijn.  

  

C1.3.3 Er dient bij de onderbouw van de verharding 

rekening te worden gehouden met de 

beworteling van de beplanting.  

  

    

C1.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

C1.4.1 De hoofdrouting op de parkeerplaats dient te 

worden uitgevoerd in asfalt. 

  

C1.4.2 De parkeervakken dienen te worden 

uitgevoerd in elementenverharding.  

  

    

 

C2  Verdiepte asfalt parkeerplaats (P2) 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

C2.1C2.1C2.1C2.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

C2.1.1 De parkeerplaatsen dienen geschikt te zijn 

voor parkeren van auto’s en het incidenteel 
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parkeren van vrachtauto’s.  

C2.1.2 Er dient duidelijk onderscheidt te zijn tussen 

parkeervakken en de routing op de 

parkeerplaatsen.  

  

C2.1.3 De parkeerplaats dient geschikt te zijn voor 

het gebruik van diverse sporten incl. de 

inrichingsmaterialen. Hierbij denkende aan 

voetbal, basketbal, handbal, korfbal, hockey 

en tennis. 

  

C2.1.4 De parkeerplaats dient in de wintermaanden 

ingezet te kunnen worden als ijsbaan, 

derhalve dient de HWA simpel te kunnen 

worden geblokkeerd en gedeblokkeerd. 

  

    

C2.2C2.2C2.2C2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

C2C2C2C2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

C2.3.1 De parkeerplaats dient ca. 0,25 m. beneden 

het omliggende maaiveld te liggen.  

  

C2.3.2 De parkeervakken dienen onderling 

gemarkeerd te zijn.  

  

C2.3.3 Er dient bij de onderbouw van de verharding 

rekening te worden gehouden met de 

beworteling van de beplanting.  

  

C2.3.4 De beplanting dient bij het in gebruik nemen 

van de ijsbaan minimale hinder te 

ondervinden.  

  

    

C2.4C2.4C2.4C2.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

C2.4.1 De gehele parkeerplaats dient te worden 

uitgevoerd in een gesloten verharding. 

  

    

 

C3 Gefundeerde parkeerplaats in gras (P4) 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

C3C3C3C3.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

C3.1.1 De parkeerplaatsen dienen geschikt te zijn 

voor parkeren van auto’s en het incidenteel 

parkeren van vrachtauto’s.  

  

C3.1.2 Er dient duidelijk onderscheidt te zijn tussen 

parkeervakken en de routing op de 

parkeerplaatsen.  

  

C3.1.3 De parkeerplaats dient geschikt te zijn voor 

schoolsport, recreatief gebruik (trapveldje) en 

als warming-up locatie voor atletiek. 
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C3C3C3C3.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

C3C3C3C3.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

C3.3.1 Er dient bij de onderbouw van de verharding 

rekening te worden gehouden met de 

beworteling van de beplanting. 

  

    

C3C3C3C3.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

C3.4.1 De parkeerplaats dient de visuele aspecten 

van een grasveld te hebben.  

  

    

 

C4 Fietsparkeerplaatsen 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

C4.1C4.1C4.1C4.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

C4.1.1 De parkeerplaatsen dienen geschikt te zijn 

voor het parkeren van fietsen en 

bromfietsen. 

  

C4.1.2 Er dient een duidelijke routing op de 

parkeerplaats aanwezig te zijn. 

  

C4.1.3 Er dient stallingsplaats te zijn voor minimaal 

### fietsen. 

  

C4.1.4 De fietsparkeerplaats dient deugdelijk 

afgeschermd te zijn van de hoofdrouting van 

de auto’s d.m.v. een hekwerk gecombineerd 

met groen.  

  

    

C4.2C4.2C4.2C4.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

C4C4C4C4.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

C4.3.1 Bij de inrichting van de fietsparkeerplaats 

dient een trafohok ingepast te worden. 

Conform de door Enexis op te geven 

afmetingen en eisen.  

  

    

C4.4C4.4C4.4C4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

C4.4.1 De fietsenstalling dient gerealiseerd te 

worden middels een klinkerverharding. 

  

C4.4.2 De fietsenstalling dient te zijn voorzien van 

deugdelijke fietsenrekken. 
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5.45.45.45.4 IIIInfrastructuurnfrastructuurnfrastructuurnfrastructuur    

D1  Asfaltverharding  

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

DDDD1111.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

D1.1.1 Alle asfaltverharding dient het verkeer op de 

sportboulevard veilig te kunnen afwikkelen. 

  

D1.1.2 De asfaltverharding (constructie) dient de te 

verwachten verkeersintensiteit te kunnen 

verdragen zoals deze te verwachten is 

conform de integrale verkeersvisie. 

  

D1.1.3 Waar nodig dient het asfalt voorzien te zijn 

van de benodigde belijning t.b.v. een goede 

afwikkeling van het verkeer. 

  

    

D1.2D1.2D1.2D1.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

DDDD1.31.31.31.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

D1.3.1 Er dient een strakke en verzorgde overgang 

te zijn vanaf het asfalt naar het omliggende 

en aansluitende terrein.  

  

    

D1.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

D2  Tegelverharding 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

D2.1D2.1D2.1D2.1    FuncFuncFuncFunctionele eisentionele eisentionele eisentionele eisen    

D2.1.1 De tegelverharding (constructie) dient de te 

verwachten intensiteit van auto’s en 

vrachtauto’s te kunnen verdragen. 

  

    

D2.2D2.2D2.2D2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

D2D2D2D2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

D2.3.1 Er dient in de fysieke uitstraling een relatie te 

bestaan tussen de tegelverharding en de 

elementenverharding.  

  

    

D2.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D2.4.1 De tegels dienen uitgevoerd te worden 

zonder facet.  

  

    

 

D3 Elementenverharding 
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Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

D3.1D3.1D3.1D3.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

D3.1.1 De elementenverharding (constructie) dient 

de te verwachten intensiteit van auto’s en 

vrachtauto’s  te kunnen verdragen. 

  

    

D3.2D3.2D3.2D3.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

D3D3D3D3.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

D3.3.1 Er dient in de fysieke uitstraling een relatie te 

bestaan tussen de tegelverharding en de 

elementenverharding. 

  

    

D3.4D3.4D3.4D3.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D3.4.1 T.p.v. de parkeerplaatsen dient de 

elementenverharding in een stevig 

legverband verwerkt te worden.  

  

    

 

D4 Halfverharding 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

D4.1D4.1D4.1D4.1    FunFunFunFunctionele eisenctionele eisenctionele eisenctionele eisen    

D4.1.1 De halfverharding (constructie) dient de te 

verwachten intensiteit van auto’s, 

vrachtauto’s en recreanten te kunnen 

verdragen. 

  

D4.1.2 Een goede afwatering van de halfverharding 

dient te worden gewaarborgd.   

  

    

D4.2D4.2D4.2D4.2    RandvoorwRandvoorwRandvoorwRandvoorwaardenaardenaardenaarden    

    

D4D4D4D4.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

D4.4D4.4D4.4D4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D4.4.1 De halfverharding dient in de fysieke 

uitstraling een relatie te hebben met de 

omgeving.  

  

D4.4.2 Waar de halfverharding wordt toegepast in 

de calamiteitenontsluitingen, dient deze 

opgesloten te zijn.  
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D5 Terreininrichting 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

D5.1D5.1D5.1D5.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

D5.1.1 De gehele hoofdrouting op de 

sportboulevard dient te worden verlicht.  

  

    

D5.2D5.2D5.2D5.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

D5.2.1 Alle afvalbakken die worden toegepast 

dienen in een uniforme kleur te worden 

aangebracht en over een minimale kwaliteit 

te beschikken als de Bammens ‘Capitole’. 

  

D5.2.2 De typen toe te passen banken dienen 

minimaal te voldoen aan de kwaliteit van  

‘Velopa BN 200’ bank. 

  

    

D5D5D5D5.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

D5.4D5.4D5.4D5.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D5.4.1 De calamiteitenroutes dienen door een 

gegalvaniseerd hekwerk van ca. 2,00 m. 

hoog, te kunnen worden afgesloten vanaf de 

openbare wegen. 

  

    

 

D6 Verlichting 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende Onderliggende Onderliggende Onderliggende eiseiseiseis    

D6.1D6.1D6.1D6.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

    

D6.2D6.2D6.2D6.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

D6.2.1 Alle toe te passen verlichting dient te 

voldoen aan de NPR-norm. 

  

    

D6D6D6D6.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

D6.4D6.4D6.4D6.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D6.4.1 Alle lichtmasten dienen te worden 

genummerd. Deze nummers dienen in het 

opleverdossier opgenomen te worden.  

  

D6.4.2 De aansluitingen voor de openbare 

verlichting dienen te worden aangevraagd 

via het OV-portaal van Enexis.  

  

D6.4.3 Alle toe te passen verlichting dient minimaal 

te voldoen aan energielabel D.  

  

D6.4.4 Alle openbare verlichting dient te bestaan uit 

aluminium masten met maaiveld 
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beschermers.  

    

 

D7 Ondergrondse infrastructuur 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

D7D7D7D7.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

D7.1.1 Het juryhok dient te zijn voorzien van 

stroom.  

  

D7.1.2 Lichtmasten dienen aangesloten te worden 

op het openbare net. 

  

    

D7D7D7D7.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

D7D7D7D7.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

D7D7D7D7.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D7.4.1 Alle aangebrachte kabels en leidingen 

dienen zorgvuldig gelabeld en gelint te 

worden.  

  

    

 

D8 Bouwrijp maken kavels 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

D8D8D8D8.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

D8.1.1 De kavels ten behoeve van het juryhok, 

evenals die van het clubgebouw dienen 

bouwrijp gemaakt te worden.  

  

    

D8D8D8D8.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

D8D8D8D8.3.3.3.3    RaakvRaakvRaakvRaakvlakeisenlakeisenlakeisenlakeisen    

    

D8D8D8D8.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

D8.4.1 Alle aanwezige ondergrondse voorzieningen 

dienen aanwezig te zijn bij oplevering.  

  

    

 

5.55.55.55.5 WWWWaterbergingaterbergingaterbergingaterberging    

E1 Ecologische oevers 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

EEEE1111.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

E1.1.1 Alle oevers welke naar de buitenzijde van het 

plangebied gericht zijn, dienen ecologisch te 
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zijn ingericht.  

E1.1.2 De gebiedseigen flora en fauna dient zicht 

goed te kunnen handhaven op deze 

ecologische oevers.  

  

    

E1.2E1.2E1.2E1.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

EEEE1.31.31.31.3    RaakvlakRaakvlakRaakvlakRaakvlakeiseneiseneiseneisen    

    

E1.4E1.4E1.4E1.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

E2 Scheiding parkeerterrein 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

E2.1E2.1E2.1E2.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

E2.1.1 Water of groen dient parkeerplaats P1 en P2 

van elkaar te scheiden.  

  

E2.1.2 De afscheiding dient de beleving van de 

natuur, het plangebied in te trekken. 

  

E2.1.3 De afscheiding dient zowel de beleving van 

water als groen uit te dragen.  

  

E2.1.4 De afscheiding dient in direct contact te staan 

met de waterberging.  

  

E2.1.5 De afscheiding dient deugdelijk en 

onderhoudsarm te zijn.  

  

E2.1.6 De afscheiding dient het hoogte verschil 

tussen beide parkeerplaatsen op te vangen. 

  

    

E2.2E2.2E2.2E2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

E2E2E2E2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

E2.4E2.4E2.4E2.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

E3 Wadi 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eOnderliggende eOnderliggende eOnderliggende eisisisis    

E2.1E2.1E2.1E2.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

E2.1.1 De wadi’s dienen uiteindelijk het hemelwater 

op te vangen dat op de verhardingen valt.  

  

E2.1.2 De wadi’s dienen als infiltratieplaats van het 

hemelwater.  

  

    

E2.2E2.2E2.2E2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    
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E2E2E2E2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

E2.E2.E2.E2.4444    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

5.65.65.65.6 GGGGroenroenroenroen    

F1 Bomen 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

FFFF1111.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

F1.1.1 De bomen langs de paden en wegen dienen 

het verkeer te begeleiden.  

  

F1.1.2 De bomen op en rond de parkeerplaatsen 

dienen ter oriëntatie van het verkeer.  

  

F1.1.3 De toe te passen bomen dienen minimale 

hinder te veroorzaken op de atletiekbaan en 

parkeerplaatsen  door stuifmeel, vrucht- en 

bladval.  

  

    

F1.2F1.2F1.2F1.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

F1.2.1 Per boom dient vijftien kuub groeizame 

bodem aanwezig te zijn.  

  

F1.2.2 De bomen dienen met de volgende minimale 

maten te worden aangeplant zoals 

aangegeven op het DO: 

Bomen 1ste grote   -   25-30 

Bomen 2de grote   -   20-25 

Bomen 3de grote   -   18-20 

  

    

FFFF1.31.31.31.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

F1.3.1 De bomen dienen minimale opdruk aan de 

verhardingen te kunnen veroorzaken.  

  

    

F1.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

F1.4.1 De bomen dienen dusdanig te worden 

aangebracht dat deze niet kunnen scheef 

waaien of verzakken.  

  

    

 

F2 Bos- en haagplantsoen (inheems) 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    BovenliggendeBovenliggendeBovenliggendeBovenliggende eis eis eis eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

F2.1F2.1F2.1F2.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

F2.1.1 Het bos- en haagplantsoen dient langs de 

noord- en zuidzijde te worden toegepast, aan 
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de randen van het plangebied.  

F2.1.2 Het bos- en haagplantsoen dient een 

duidelijke scheiding te maken tussen de 

sportboulevard en de aangrenzende 

bewoners van ca. 3 meter hoog. 

  

    

F2.2F2.2F2.2F2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

F2F2F2F2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

F2.3.1 Het bos- en haagplantsoen dient voor een 

natuurlijke overloop van het plangebied naar 

het omliggende gebied. 

  

    

F2.4F2.4F2.4F2.4    AspecAspecAspecAspecteisenteisenteisenteisen    

    

 

F3  Cultuurlijke beplanting en hagen 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

F3.1F3.1F3.1F3.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

F3.1.1 De cultuurlijke beplantingen in het 

plangebied dient kleurrijk te zijn m.u.v. de 

hagen. 

  

F3.1.2 De cultuurlijke beplanting dient een hoge 

sierwaarde te hebben.  

  

F3.1.3 De hagen dienen als afscheiding van de 

diverse parkeerplaatsen.  

  

    

F3.2F3.2F3.2F3.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

F3F3F3F3.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

F3.4F3.4F3.4F3.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

F3.4.1 De hagen dienen met een minimum hoogte 

van 0,80 cm. te worden aangeplant.  

  

    

 

F4 Rietvegetatie 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

F4.1F4.1F4.1F4.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

F4.1.1 De rietvegetatie dient de ecologische waarde 

van de oevers te vergroten. 

  

F4.1.2 De rietvegetatie dient als natuurlijke 

overgang van het water naar de bossage 

(bos- en haagplantsoen) 
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F4.2F4.2F4.2F4.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

F4F4F4F4.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

F4.3.1 De rietvegetatie dient geen zichtlijnen te 

hinderen. 

  

    

F4.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

F4.4.1 De rietvegetatie dient in groepen te worden 

aangebracht.  

  

    

 

F5 Grasvegetatie 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

F5F5F5F5.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

F5.1.1 T.p.v. P4 dient de grasvegetatie geschikt te 

zijn voor het parkeren van auto’s, het spelen 

van voetbal (recreatief) en als warming-up 

locatie atletiek. 

  

F5.1.2 De grasvegetatie langs het trimparcours en 

de calamiteitenontsluiting dient te worden 

gerealiseerd als berm.  

  

F5.1.3 De randen en overige hoeken dienen te 

worden ingezaaid als gazon. 

  

    

F5F5F5F5.2.2.2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

F5F5F5F5.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

F5.3.1 De diverse grasvegetaties dienen over te 

lopen in het andere aangebrachte groen.  

  

    

F5.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    
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6666 ProductwensenProductwensenProductwensenProductwensen    

De aanbesteder heeft de wens om extra onderdelen te realiseren op de sportboulevard. Indien 

de aannemer deze onderdelen opneemt in zijn aanbieding zal hij hiervoor worden gewaardeerd. 

De waardering zal plaatsvinden conform het principe “Gunnen op Waarde” (CROW-publicatie 

253). 

 

De inschrijver wordt verzocht in het plan van aanpak ten aanzien van elk van de onderstaande 

wensen aan te geven in welke mate en op welke wijze de inschrijver voldoet met zijn inschrijving 

aan de gestelde wensen. De inschrijver dient dit te onderbouwen middels bewijsmiddelen zoals 

productspecificaties, referenties, technische specificaties, monsters en eventuele aanvullende 

omschrijvingen. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om aangeleverde bewijsmiddelen te 

verifiëren bij producenten en opdrachtgevers. 

 

De hieronder vermelde prioritering dient te worden gehanteerd. Wanneer hier vanaf wordt 

geweken, zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen. 

 

1 – Verlichting Beachcourt; 

2 – Inrichting Beachcourt; 

3 – Openbare speellocatie; 

4 – Inrichtingselementen atletiekbaan; 

5 – Electronische tijdswaarneming atletiekbaan; 

6 – Geluidsinstallatie beachcourt; 

7 – Verspringsegment op atletiekbaan; 

8 – Beregeningsinstallatie atletiekbaan; 

9 – Scorebord atletiek; 

10 – Oplaadpunt elektrische auto’s; 

11 – Waterelement; 

12 – Lichtkrant op atletiekbaan. 

 

 

Voor onduidelijkheden, vragen of nadere informatie kunt u de schriftelijke vragenronde 

benutten. 

6.16.16.16.1 Waardering kwaliteit in rapportcijfer en meerwaardeWaardering kwaliteit in rapportcijfer en meerwaardeWaardering kwaliteit in rapportcijfer en meerwaardeWaardering kwaliteit in rapportcijfer en meerwaarde    

De waarde van de kwaliteit wordt bepaald door het vooraf samengestelde beoordelingsteam. Dit 

team zal bestaan uit: 

- Afgevaardigden van de gemeente Hardenberg; 

o Projectleider; 

o Inkoopcoördinator; 

o ###### 

- Afgevaardigden van Adviesburo De Meent b.v.; 

o Projectleider  
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De beoordelaars drukken in hun beoordeling de waarde van de kwaliteit uit in rapportcijfers. 

Aan elk kwaliteitscriterium van elke inschrijving wordt één cijfer toegekend op een schaal van 

één tot tien. Een zes geeft aan dat aan de gestelde minimale eis van het desbetreffende 

kwaliteitscriterium wordt voldaan. Een uitmuntende score in de beoordeling wordt gewaardeerd 

met het cijfer tien. 

Een cijfer lager dan zes wordt toegekend aan een onderdeel wanneer niet voldaan wordt aan de 

minimale eisen en kan aanleiding zijn tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. 

Om de waarde van de kwalitatieve beoordeling vast te stellen, wordt het verkregen rapportcijfer 

van elk kwaliteitscriterium omgezet naar een financiële waardering. Waarbij de maximaal te 

behalen meerwaarde van elk kwaliteitscriterium is uitgedrukt in geld. 

De behaalde waardering resulteert in een bedrag (in €) dat de meerwaarde vertegenwoordigt 

van dat kwaliteitscriterium, waarbij een rapportcijfer zes een meerwaarde van nul euro 

vertegenwoordigd. Een rapportcijfer 10 vertegenwoordigt de maximale te behalen meerwaarde 

van dat kwaliteitscriterium. Alle tussenliggende scores worden naar rato uitgedrukt in een 

financiële meerwaarde afgerond op hele bedragen. 

De aldus verkregen bedragen van de verschillende kwaliteitscriteria worden opgesomd en 

bepalen gezamenlijk de kwalitatieve meerwaarde. 

6.26.26.26.2 Meerwaarde en kwaliteit productwensenMeerwaarde en kwaliteit productwensenMeerwaarde en kwaliteit productwensenMeerwaarde en kwaliteit productwensen    

Prioriteit 1Prioriteit 1Prioriteit 1Prioriteit 1    

Verlichting beachcourt 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W1.1W1.1W1.1W1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W1.1.1 Het beachcourt dient te worden voorzien 

van minimaal een klasse III verlichting (75 

lux).  

  

W1.1.2 De verlichting dient te voldoen aan de eisen 

van NOC*NSF voor trainingen en incidenteel 

regionale wedstrijden.  

  

    

W1.2W1.2W1.2W1.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W1W1W1W1.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

W1.3.1 De fysieke vormgeving van de verlichting 

dient een relatie te hebben met de overige 

inrichtingsmaterialen en de beachcourt.  

  

    

W1.4W1.4W1.4W1.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

W1.4.1 De verlichting dient te worden geïntegreerd 

met het hekwerk.  

  

    

    

VERLICHTING BEACHCOURT 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 25.000,00. 
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a. Meerwaarde verlichtinggraad – MAXIMALE MEERWAARDE € 10.000,- 

6. Geen verlichting; 

9. Klasse II (120 lux); 

10. Klasse I (200 lux). 

 

b. Meerwaarde duurzaamheid verlichting – MAXIMALE MEERWAARDE € 15.000,- 

6. Beachourt zonder verlichting; 

7. Beachcourt met standaard veldverlichting; 

10. Beachcourt met LED-verlichting. 

 

PrioriteitPrioriteitPrioriteitPrioriteit 2 2 2 2    

Multifunctionele inrichting beachcourt 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W2.1W2.1W2.1W2.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W2.1.1 Naast het hoofdgebruik beachvolleybal dient 

het beachveld geschikt te zijn voor recreatief 

gebruik van: Badminton, Beachsoccer, 

handbal en voetvolley. 

  

W2.1.2 Alle aan te brengen materialen dienen te 

zijn voorzien van afneembare palen en 

adapters.  

  

    

W2.2W2.2W2.2W2.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

W2.2.1 Voor de genoemde sporten dienen de velden 

te voldoen aan de officiële veld afmetingen. 

W2.1.1  

    

W2W2W2W2.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W2.4W2.4W2.4W2.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

W2.4.1 Voor alle sporten dienen de benodigde 

speelveld inrichtingsmaterialen te worden 

geleverd en door recreanten plaatsbaar te 

zijn. 

W2.1.1  

    

 

 

MULTIFUNCTIONELE INRICHTING BEACHCOURT 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 25.000,00. 

Optioneel toe te passen sportonderdelen zijn o.a.: beachsoccer, -badminton, -handbal, -korfbal, -

voetvolley, -hockey en -basketbal. 

 

a. Meerwaarde aantal toe te passen sporten – MAXIMALE MEERWAARDE € 25.000,- 

6. Traditionele inrichting beachvolleybal; 

7. Twee extra, verschillende beachsport onderdelen; 

8. Vier extra, verschillende beachsport onderdelen; 

9. Zes extra, verschillende beachsport onderdelen; 
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10. Acht extra, verschillende beachsport onderdelen; 

 

Prioriteit 3Prioriteit 3Prioriteit 3Prioriteit 3    

Openbare speellocatie 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    BovenliggBovenliggBovenliggBovenliggende eisende eisende eisende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W3.1W3.1W3.1W3.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W3.1.1 Op de verdiepte parkeerplaats P2 dient 

speelveldbelijning aanwezig te zijn.  

  

W3.1.2 Op een nader te bepalen veilige locatie dient 

een ‘speeltuintje’ te worden gerealiseerd. 

  

W3.1.3 De toe te passen speelelementen dienen 

door (grote) groepen gebruikt te kunnen 

worden.  

  

W3.1.4 De speellocatie dient veilig en goed 

bereikbaar te zijn voor de doelgroep. 

  

W3.1.5 De elektronische speelelementen dienen een 

levensduur van minimaal 10 jaar te hebben.  

  

W3.1.6 De speellocatie dient op zich zelf veilig te 

zijn, te denken aan ondergrond,  

bereikbaarheid en overzichtelijkheid.  

  

W.3.1.7 De speellocatie dient hufterproof te zijn.    

    

W3.2W3.2W3.2W3.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W3W3W3W3.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W3.4W3.4W3.4W3.4    AspectAspectAspectAspecteiseneiseneiseneisen    

    

 

OPENBARE SPEELLOCATIE 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 50.000,00. 

a. Meerwaarde speellocatie – MAXIMALE MEERWAARDE € 50.000,- 

6.    Geen toegevoegde speelvoorzieningen; 

7. Speelveldbelijning op asfalt en twee speeltoestellen op speelplaats; 

8. Speelveldbelijning op asfalt en vier speeltoestellen op speelplaats; 

9. Speelveldbelijning op asfalt en zes speeltoestellen op speelplaats; 

10. Speelveldbelijning op asfalt, meerdere speeltoestellen en een elektronisch 

speeltoestel zoals de SUTU (YALP-voetbalmuur) of de Dansboog (YALP-Sona boog) 

op speelplaats; 

 

Prioriteit 4Prioriteit 4Prioriteit 4Prioriteit 4    

Inrichtingsmaterialen atletiekbaan 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W4.1W4.1W4.1W4.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    
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W4.2W4.2W4.2W4.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W4.3W4.3W4.3W4.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

WWWW4.44.44.44.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

    

INRICHTINGSMATERIALEN ATLETIEKBAAN 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 15.000,00. 

a. Meerwaarde warming-up locatie – MAXIMALE MEERWAARDE € 15.000,- 

6.  Geen extra inrichtingsmaterialen; 

10.  #############. 

    

Prioriteit 5Prioriteit 5Prioriteit 5Prioriteit 5    

Elektronische tijdwaarneming (atletiekbaan) 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W5.1W5.1W5.1W5.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W5.1.1 De tijdwaarneming dient specifiek voor het 

gebruik van de atletiekbaan bruikbaar te 

zijn 

  

    

W5.2W5.2W5.2W5.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W5W5W5W5.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W5.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

ELEKTRONISCHE TIJDWAARNEMENING 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 5.000,00. 

a. Meerwaarde elektronische tijdwaarneming – MAXIMALE MEERWAARDE € 5.000,- 

6.  Atletiekbaan zonder elektronische tijdwaarneming; 

10.   Atletiekbaan met een elektronische tijdwaarneming. 

 

PrioriteitPrioriteitPrioriteitPrioriteit 6 6 6 6    

Geluidsinstallatie beachcourt 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    BoveBoveBoveBovenliggende eisnliggende eisnliggende eisnliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W6.1W6.1W6.1W6.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W6.1.1 T.b.v. het beachcourt dient een 

geluidsinstallatie te worden gerealiseerd.  
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W6.1.2 De geluidsinstallatie dient vanuit het 

clubgebouw te bedienen zijn. 

  

    

W6.2W6.2W6.2W6.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W6W6W6W6....3333    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W6.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

EEN GELUIDSINSTALLATIE BEACHCOURT 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 7.500,00. 

a. Meerwaarde geluidsinstallatie beachcourt – MAXIMALE MEERWAARDE € 7.500,- 

6.  Beachcourt zonder eengeluidsinstallatie; 

10.  Beachcourt met een geluidsinstallatie. 

 

Prioriteit 7Prioriteit 7Prioriteit 7Prioriteit 7    

Verspringnummer 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W7W7W7W7.1.1.1.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W7.1.1 Aan de zijde van het clubgebouw dient een 

enkele verspringnummer gerealiseerd te 

worden.  

  

W7.1.2 Aan de zijde van het clubgebouw dient er 

volledig zicht te zijn op dit 

verspringnummer.  

  

    

W7.2W7.2W7.2W7.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W7W7W7W7....3333    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W7.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

W7.4.1 Er dient middels een verharding een 

teruglooproute gerealiseerd te worden. 

  

W7.4.2 De springbak dient te zijn omrand door 

zandvangers. 

  

W7.4.3 Er dient te worden voorzien in afdekweefsels 

voor de springbak. 

  

W7.4.4 Het type en kleur van de baan dient overeen 

te komen met het toegepaste materiaal in 

de loopbanen (sandwichconstructie).  

  

    

 

EEN VERSPRINGNUMMER 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 15.00,00. 
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a. Meerwaarde toepassen verspringnummer – MAXIMALE MEERWAARDE € 15.000,- 

6.  Atletiekbaan zonder een enkel verspringnummer; 

10.  Atletiekbaan met een enkel verspringnummer. 

 

Prioriteit 8Prioriteit 8Prioriteit 8Prioriteit 8    

Beregeningsinstallatie (atletiekbaan) 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W8.1W8.1W8.1W8.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W8.1.1 De beregeningsinstallatie dient het gehele 

terrein te kunnen besproeien.  

  

W8.1.2 De beregeningsinstallatie dient vanuit het 

clubgebouw te kunnen worden bedient.  

  

    

W8.2W8.2W8.2W8.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W8W8W8W8.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

W8.3.1 De beregening dient geïntegreerd te zijn in 

de atletiekbaan. 

  

    

W8.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

EEN BEREGENINGSINSTALLATIE 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 25.00,00. 

a. Meerwaarde toepassen beregeningsinstallatie – MAXIMALE MEERWAARDE € 25.000,- 

6.  Middenterrein atletiekbaan zonder beregeningsinstallatie; 

10.  Middenterrein atletiekbaan met een beregeningsinstallatie. 

 

 

Prioriteit 9Prioriteit 9Prioriteit 9Prioriteit 9    

Digitaal scorebord 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EisEisEisEisteksttekstteksttekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W9.1W9.1W9.1W9.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

    

W9.2W9.2W9.2W9.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W9W9W9W9.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W9.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

EEN SCOREBORD 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 15.00,00. 

a. Meerwaarde toepassen scorebord – MAXIMALE MEERWAARDE € 15.000,- 

6.  Het niet toepassen van een scorebord; 
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10.   Het wel toepassen van een scorebord; 

 

Prioriteit 10Prioriteit 10Prioriteit 10Prioriteit 10    

Oplaadpunt parkeerplaats 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W10.1W10.1W10.1W10.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W10.1.1 Op de parkeerplaats dient de mogelijkheid 

te bestaan om elektrische auto’s op te 

laden.  

  

W10.1.2 Het oplaadpunt dien goed bereikbaar te zijn 

voor auto’s. 

  

    

W10.2W10.2W10.2W10.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W10W10W10W10.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    

    

W10.4 AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

EEN OPLAADPUNT ELEKTRISCHE AUTO’S 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 10.000,00. 

a. Meerwaarde oplaadpunt – MAXIMALE MEERWAARDE € 10.000,- 

6.  Parkeerplaatsen zonder een oplaadpunt; 

10.  Parkeerplaats met een oplaadpunt. 

 

 

 

Prioriteit 11Prioriteit 11Prioriteit 11Prioriteit 11    

Waterelement tussen parkeerplaatsen 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    BovenlBovenlBovenlBovenliggende eisiggende eisiggende eisiggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W11.1W11.1W11.1W11.1    Functionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisenFunctionele eisen    

W11.1.1 Het waterelement dient parkeerplaats P1 en 

P2 van elkaar te scheiden.  

  

W11.1.2 Het waterelement dient de beleving van het 

water, het plangebied in te trekken. 

  

W11.1.3 Het waterelement dient zowel de beleving 

van water als groen uit te dragen.  

  

W11.1.4 Het waterelement dient in direct contact te 

staan met de waterberging.  

  

W11.1.5 Tegen het waterelement dienen minimaal 25 

zitplaatsen te worden gerealiseerd.  

  

    

W11.2W11.2W11.2W11.2    RandvoorwaaRandvoorwaaRandvoorwaaRandvoorwaardenrdenrdenrden    

    

W11W11W11W11.3.3.3.3    RaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisenRaakvlakeisen    
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W11.3.1 Het waterelement dient het hoogte verschil 

tussen de parkeerplaatsen op te vangen.  

  

    

W11.4W11.4W11.4W11.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

EEN WATERELEMENT TUSSEN DE PARKEERPLAATSEN 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 10.000,00. 

b. Meerwaarde waterelement – MAXIMALE MEERWAARDE € 10.000,- 

6.  Geen waterelement tussen de parkeerplaatsen; 

10.  Een waterelement tussen de parkeerplaatsen. 

    

Prioriteit 12Prioriteit 12Prioriteit 12Prioriteit 12    

Lichtkrant op atletiekbaan 

Nr.Nr.Nr.Nr.    EistekstEistekstEistekstEistekst    Bovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eisBovenliggende eis    Onderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eisOnderliggende eis    

W12.1W12.1W12.1W12.1    FunctioFunctioFunctioFunctionele eisennele eisennele eisennele eisen    

W12.1.1 De lichtkrant dient vanaf de tribune, het 

jurygebouw en zoveel mogelijk 

atletiekonderdelen zichtbaar te zijn. 

  

W12.1.2 De lichtkrant dient vanuit het clubgebouw 

te kunnen worden bedient.  

  

    

W12.2W12.2W12.2W12.2    RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden    

    

W12W12W12W12.3.3.3.3    RaakRaakRaakRaakvlakeisenvlakeisenvlakeisenvlakeisen    

    

W12W12W12W12.4.4.4.4    AspecteisenAspecteisenAspecteisenAspecteisen    

    

 

EEN LICHTKRANT OP DE ATLETIEKBAAN 

MAXIMAAL TOTAAL TE BEHALEN MEERWAARDE: € 5.000,00. 

c. Meerwaarde lichtkrant – MAXIMALE MEERWAARDE € 5.000,- 

6.  Geen lichtkrant op de atletiekbaan; 

10.  Een lichtkrant op de atletiekbaan. 

 


