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1. Inleiding 

Voor u ligt het IHP Binnensportaccommodaties 2015 – 2018. Het is een vervolg op het onderdeel 
binnensportaccommodaties in het IAP 2005 – 2008. 

Het plan heeft betrekking op alle niet-commerciële binnensportaccommodaties in de gemeente Ede 
die in beginsel zijn gefinancierd en in stand worden gehouden met gemeentelijke financiële middelen. 
In de hele gemeente gaat het hierbij om 43 bestaande of binnen afzienbare termijn nog te realiseren  
binnensportaccommodaties waarvan 7 sporthallen, 4 dubbele sportzalen en 32 sportzalen of 
gymnastieklokalen in diverse afmetingen en daardoor geschikt voor verschillende binnensporten en 
(sport)evenementen.

Hoewel de binnensportaccommodaties zijn gefinancierd met gemeentelijke financiële middelen zijn er 
in de praktijk verschillende eigendomsvormen. De meeste accommodaties zijn in eigendom van de 
gemeente (27). Enkele accommodaties zijn vanwege wet- en regelgeving in eigendom van 
schoolbesturen gegeven, voor het merendeel in het voortgezet en het speciaal onderwijs (11). 
Daarnaast zijn enkele sporthallen en sportzalen in eigendom gegeven van een particuliere stichtingen 
die daarmee ook verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en instandhouding van de accommodaties 
(5).

In deze moeilijke financiële tijden is het van belang om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de 
beschikbare accommodaties en financiële middelen. Dit heeft niet alleen betrekking op het gebruik 
van de accommodaties op zich maar ook op de samenhang met de overige maatschappelijke 
voorzieningen zoals scholen, voor-, vroeg-, en naschoolse voorzieningen en overige 
welzijnsvoorzieningen. Tot nu toe heeft het ontbroken aan een financiële basis om nieuwe 
binnensportaccommodaties te kunnen bouwen maar ook om de bestaande accommodaties op een 
verantwoorde wijze in stand te kunnen houden. De financiering en exploitatie is steeds op 
verschillende manieren tot stand gebracht: vanuit onderwijshuisvesting ten behoeve van het 
bewegingsonderwijs of op ad hoc basis vanuit zich ontwikkelende sportbehoefte. 
In dit IHP Binnensportaccommodaties doen wij voorstellen om de gewenste financiële basis in te 
richten voor een meer integrale benadering van de realisatie en exploitatie van de 
binnensportaccommodaties.

Dit IHP is beleidsarm. Het plan schept de (financiële) voorwaarden om uiteindelijk een onderdeel te 
worden van integraal huisvestingsplan voor alle maatschappelijke voorzieningen. De totstandkoming 
van de afdeling (maatschappelijk) vastgoed draagt ook bij aan zo’n integraal huisvestingsplan.
Binnen het onderzoek is wel gekeken naar ontwikkelingen die nu al wel te voorzien zijn bijvoorbeeld 
op het terrein van onderwijshuisvesting, integrale kindcentra en passend onderwijs.
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2. Doelstelling van het de IHP binnensportaccommodaties

In 2005 is voor het laatst een overzicht van alle binnensportaccommodaties opgesteld en opgenomen 
in het IAP 2005 – 2008. Intussen is er veel gebeurd. Niet alle voornemens zijn uitgevoerd, is de 
exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bij Sportservice Ede ondergebracht, de 
koers naar multifunctionele accommodaties is ingezet en samen met de teruglopende financiën is er 
de wens en noodzaak om accommodaties efficiënt in te zetten. 

Investeringen in vastgoed en dus ook in binnensportaccommodaties worden gedaan voor een lange 
periode. Als men nu investeert dan weet men dat na bepaalde tijd er levensduurverlengende 
maatregelen nodig zijn en dat daarbij zowel binnen- als ook buitenonderhoud nodig is. Daarna komt er 
een moment om te overwegen het vastgoed te vernieuwen of af te stoten. Plannen en beheren van 
binnensportaccommodaties vraagt dan ook om een lange termijnplanning en daaraan gekoppeld een 
lange termijn begroting. 

De doelstelling van deze IHP binnensportaccommodaties is dan ook tweeledig.
1. om een overzicht te geven van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Sinds 2005 is dit 
overzicht niet meer geactualiseerd. We hebben er voor gekozen om ons te beperken tot de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties en het overzicht niet te verbreden met accommodaties in 
de particuliere en commerciële sfeer. Dit soort accommodaties bedienen een (binnensport) vraag 
vanuit de gemeenschap maar waarbij de gemeente verder geen directe betrokkenheid heeft. 
2.  om een meerjaren planning voor de binnensportaccommodaties op te stellen binnen de huidige 
wet- en regelgeving met betrekking tot het bewegingsonderwijs en gebaseerd op de zich 
ontwikkelende vraag en onderbouwd met een financiële begroting. Daarvoor is het nodig om de 
begrotingen voor 40.03 (huisvestingsvoorzieningen) en 50.01 (binnensport) door te lichten en te kijken 
naar de wijze van financiering. 
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3. Planning en beleidsontwikkeling binnensportaccommodaties

3.1. Samenspel tussen onderwijs en sport.
De planning van binnensportaccommodaties is een samenspel tussen onderwijshuisvesting en sport. 
In financiële zin vertaalt zich dit in een wisselwerking tussen de begrotingen van de producten 40.03 
en 50.01.
Voor het bewegingsonderwijs is een goed netwerk aan binnensportaccommodaties noodzakelijk. In 
het gemeentelijke beleid hebben we vastgelegd dat de loopafstand tussen een school en een 
gymnastieklokaal niet langer mag zijn dan 1000 meter hemelsbreed. De gemeente krijgt via de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds financiële middelen om gymnastieklokalen te stichten en te 
exploiteren waarmee we het noodzakelijke en gewenste netwerk aan voorzieningen voor 
bewegingsonderwijs in stand kunnen houden. 
Vanuit de sport is er vraag naar sportaccommodaties zoals een sportzaal of sporthal dan wel is er 
sprake van een vraag vanuit de samenleving (particuliere sporters, verenigingen) naar ruimte om 
binnensporten uit te kunnen oefenen. Het voornemen is om de komende jaren meer te gaan inzetten 
op het vergroten van het rendement van de accommodaties. 

Onder binnensportaccommodaties worden gymnastieklokalen, sportzalen en sporthallen verstaan. De 
soort hangt af van de gebruiksmogelijkheden. Wij spreken van een sportzaal als de zaal voldoet aan 
de standaard afmeting van 22 x 14 meter en een hoogte van 7 meter. Deze zaal heeft voldoende 
grootte voor binnensporten zoals volleybal en badminton. Een zaal kleiner dan deze voorziening 
noemen wij een gymnastieklokaal. Verder spreken wij van een dubbele sportzaal (bijvoorbeeld 
Maandereng) als er twee gekoppelde sportzalen zijn. Een dubbele sportzaal is onder andere geschikt 
voor basketbal. We spreken van een sporthal (bijvoorbeeld De Peppel) als er minimaal drie standaard 
sportzalen zijn gekoppeld. Een sporthal is ook geschikt voor sporten als zaalvoetbal en handbal en 
zaalhockey. 

De behoefte aan ruimte voor het bewegingsonderwijs is meestal leidend bij de een besluit een 
binnensportaccommodatie te stichten en te blijven exploiteren. Afhankelijk van de situatie is dit een 
standaard gymnastieklokaal, sportzaal (twee zaaldelen) of sporthal (drie zaaldelen). De dubbele 
sportzaal in Maandereng en de sporthal in Rietkampen zijn voorbeelden waarbij de ruimtebehoefte 
van het onderwijs en de binnensportbehoefte samen zijn gekomen. Maar in sommige gevallen 
prevaleert de sportbehoefte aan grotere accommodaties die niet primair nodig zijn voor het 
bewegingsonderwijs. Sporthal De Peppel en dubbele sportzaal De Nieuwe Spil zijn hiervan 
voorbeelden. 

3.2. Verantwoordelijkheidsverdeling bij eigendom en exploitatie.

Het eigendom
Het eigendom van binnensportaccommodaties is binnen de gemeente Ede op verschillende manieren 
belegd. Sinds 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting voor het bewegingsonderwijs bij 
de gemeente. Voor het primair onderwijs zijn indertijd alle rijksvergoedingen voor de huisvesting en 
exploitatie van gymnastiekonderwijs in het Gemeentefonds gestort. De gemeente sticht en financiert 
de gymnastieklokalen en is dus in beginsel de eigenaar. In het verleden zijn er ook gymnastieklokalen 
gesticht als onderdeel van het schoolgebouw. In die gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het 
gymnastieklokaal. 
Naast de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het bewegingsonderwijs heeft de gemeente 
ook behoefte aan extra accommodaties voor de binnensport. Een gymnastieklokaal is niet geschikt 
voor alle binnensporten. Voor grotere sportevenementen is er dan de behoefte aan een sportzaal, 
dubbele sportzaal of een sporthal. De dubbele sportzalen en sporthallen zijn door middel van 
tussenwanden ook bruikbaar te maken voor het bewegingsonderwijs. Vanuit die gedachte is vanuit 
onderwijshuisvesting ook bijgedragen aan de stichtingskosten van deze binnensportaccommodaties. 
In veel gevallen is de gemeente de eigenaar. 
Soms heeft de gemeente wel bijgedragen aan de stichtingskosten maar is het eigendom 
overgedragen aan een particuliere rechtspersoon zoals DVO in Bennekom en ‘t Sporthus in Lunteren. 

Exploitatie bij Sportservice Ede.

Uitgangspunten verzelfstandiging binnensport
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Door het raadsbesluit van 16 november 2006 (VR 2006/99) is de verzelfstandiging van de binnensport 
in werking getreden. Daarmee is besloten dat Stichting Sportservice Ede (SSE) vanaf 1 januari 2007 
verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie van de gemeentelijke binnensportvoorzieningen. 
Daarvan zijn dus die voorzieningen uitgesloten die in eigendom van schoolbesturen of stichtingen zijn. 

Bij de verzelfstandiging van de binnensport is er financieel geen rekening gehouden met vervanging of 
nieuwbouw van binnensportaccommodaties. Via dit IHP binnensport worden middelen aangevraagd 
voor kwaliteitsimpuls, vervanging of nieuwbouw van binnensportaccommodaties.

Rolverdeling gemeente en SSE
De kerntaak van gemeente Ede is om voor een planning en spreiding van accommodaties te zorgen 
die vervolgens geëxploiteerd en beheerd worden door SSE. Dit betekent dat SSE verantwoordelijk is 
voor planning en uitvoering klein- en grootonderhoud, ingebruikgeving, schoonmaak en toezicht. 
Hiervoor krijgt SSE subsidie van de gemeente en ontvangen zij huurinkomsten van verhuur aan 
onderwijs en verenigingen. De gemeentelijke taak beperkt zich tot de schouw om te zien of SSE de 
exploitatie en beheer volgens de gemeentelijke regels uitvoert. 

Financiële verantwoordelijkheid en verdeling.
Hieronder schematisch de verdeling van de kostenverdeling:

Er zijn drie financieringsstromen voor binnensportaccommodaties. 
1. Via het gemeentefonds krijgt de gemeente een bedrag om te voorzien in de huisvesting en 

exploitatie van sportzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Met deze inkomsten 
worden de stichtingskosten van de sportzalen afgedekt maar ook alle kosten die 
samenhangen met de materiële instandhouding en gebruik. Via een systematiek die is 
neergelegd in de Verordening onderwijsvoorzieningen wordt dit geld “verdeeld” tussen de 
eigenaren en de gebruikers op basis van het aantal klokuren dat wordt gebruikt. 

2. Vanuit de sportbegroting en door middel van eenmalige investeringen worden dubbele 
sportzalen en sporthallen (mee) gefinancierd zoals in Lunteren en in Bennekom. Naar gelang 
de situatie wordt vanuit onderwijshuisvesting een bijdrage geleverd als de accommodatie een 
bijdrage levert aan de noodzakelijke/gewenste huisvesting van het bewegingsonderwijs 
(Maandereng, Rietkampen, Kernhem).

3. Via particuliere binnensport beoefenaars. De sportzalen zijn na schooltijd niet meer nodig. 
particuliere gebruikers kunnen dan gebruik maken van deze accommodaties. De gebruiker 
betaalt een huurvergoeding per uur. Sportservice Ede regelt de verhuur van de 
binnensportaccommodaties die in eigendom zijn van de gemeente. Deze particuliere 
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geldstroom draagt zo bij aan de exploitatie en instandhouding van de 
binnensportaccommodaties. 

De kosten voor een sportzaal zijn op te splitsen in de stichtingskosten, kapitaalslasten en afschrijving 
en de kosten voor materiële instandhouding. Voor de verhuur aan particulieren gebruikers wordt op 
basis van de kosten een huurprijs bepaald. Ook voor het onderwijs wordt een huurprijs bepaald per 
klokuur. Een klokuurbedrag bestaat uit een variabel bedrag en een vast bedrag. In het variabele 
bedrag zijn de gebruiksafhankelijke kosten opgenomen. In het vaste bedrag zijn alle kosten verwerkt 
die een eigenaar altijd heeft, onafhankelijk van het gebruik. Het vaste bedrag varieert al naar gelang 
de grootte van de oefenvloer en het stichtingsjaar van de voorziening.

3.3. Bepaling van de behoefte en van de capaciteit aan binnensportvoorzieningen

Behoefte en capaciteit bewegingsonderwijs in klokuren
De behoefte van het bewegingsonderwijs wordt uitgedrukt in klokuren. De behoefte aan klokuren 
bewegingsonderwijs van scholen is afhankelijk van het aantal leerlingen en het aantal groepen dat de 
school heeft. De wijze van berekening van het aantal klokuren is vastgelegd in de Verordening 
onderwijsvoorzieningen.

De capaciteit van een gymnastieklokaal is afhankelijk van het soort onderwijs dat er gebruik van 
maakt. Uitgangspunt is dat het primair onderwijs 26 klokuren per week gebruik kan maken van een 
gymnastieklokaal. Vanuit het primair onderwijs bezien is dit dus de capaciteit. In het voortgezet 
onderwijs is het uitgangspunt dat er 40 klokuren van een gymnastieklokaal gebruik gemaakt kan 
worden. 

Behoefte aan binnensport aan de hand van kengetallen 
Om enig inzicht te krijgen in de intrinsieke behoefte aan binnensport hebben wij gebruik gemaakt van 
de “De kennisbank van Mensen naar Meters 2009 (afgeleid uit het handboek sportaccommodaties van 
ISA/NOC*NSF). De kengetallen geven een indicatie voor de behoefte aan binnensportvoorzieningen 
uitgedrukt in vierkante meters zaal. Per 1000 inwoners is 40,6 m2 binnensportvoorziening nodig. Dat 
betekent dat per 7500 inwoners een sportzaal (308 m2 onze standaard voorziening) nodig is. Bij 
15000 inwoners is een dubbele sportzaal (616 m2) is nodig en bij 28.000 inwoners een volwaardige 
sporthal (1152 m2). Omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor het bewegingsonderwijs, wordt er 
in kernen kleiner dan 7500 inwoners ook tenminste een binnensportvoorzieningen gesticht of in stand 
gehouden. Dit betekent tenminste een standaardvoorziening van 308 m2 waarin ook binnensport kan 
plaatsvinden.

3.4. Vaststelling kwaliteit van de binnensportaccommodaties
Om een indruk van de kwaliteit van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te geven, hebben wij 
samen met de SSE voor dit IHP een beoordelingssystematiek opgesteld. Op basis van deze 
systematiek zijn alle gemeentelijke binnensportaccommodaties getoetst. In de nabije toekomst zal de 
kwaliteit van de binnensportaccommodaties door het vastgoedbedrijf worden vastgesteld binnen de 
daartoe geëigende kwaliteitsnormering.
De binnensportaccommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente, zijn niet in het onderzoek 
betrokken. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun accommodaties. Het gaat 
hierbij om schoolbesturen met een eigen gymnastieklokaal en stichtingen die een eigen sportzaal of 
sporthal exploiteren. In de bijlage hebben wij het beoordelingsformulier opgenomen (bijlage 3.). 

De maximale te behalen score van een binnensportaccommodatie is 72 punten of 100%. Alle scores 
zijn omgezet in een percentage van de maximaal te behalen score.

Kwaliteit % van totaal

Uitstekend ( > 75%) 13 %
Goed (50% – 75%) 21 %
Voldoende (25% – 50 %) 75 %
Slecht (< 25%) 9 %
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3.5. Vaststelling bezettingsgraad. 
Naast de kwaliteit hebben we de bezettingsgraad van een binnensportaccommodatie vastgesteld. 
Rekeninghoudend met vakantieweken wordt landelijk uitgegaan van een van 2880 reëel verhuurbare 
uren per jaar per binnensportaccommodatie. Dit is inclusief de maximaal 26 klokuren 
bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. 
In de Ede gaan wij uit van minder verhuurbare uren met name in het weekend. Het aantal te verhuren 
bedraagt dan 2080 of 72% van de reëel te verhuren uren. Voor een rekenkundige toelichting zie 
bijlage 4.

Bij een bezettingspercentage van rond de 72% spreken wij dus van een goede bezettingsgraad. 

Bezetting % van totaal

Goed (> 72%) 14%
Redelijk (50% – 72%) 48%
Matig (28% – 50 %) 33%
Slecht (< 28%) 5%

De binnensportaccommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente zijn ten dele in het 
onderzoek naar de bezettingsgraad betrokken. Het gaat hierbij om schoolbesturen met een eigen 
voorziening en stichtingen die een eigen voorziening exploiteren. Alleen de bezettingsgraad van het 
onderwijs is voor die accommodaties bekend. De totale bezettingsgraad is verder niet onderzocht.
Wij hebben de bezettingsgraad vastgesteld op basis van de gegevens van de SSE over het jaar 2010.

3.6. Beoordeling handhaving of afstoten.
De beoordeling of het gewenst is om een binnensportaccommodatie te stichten, in stand te houden of 
af te stoten is een complexe afweging. 
Daar waar het gaat om instandhouding of afstoten, kijken we naar de kwaliteit als uitkomst van ons 
onderzoek, de bezettingsgraad en zeker ook naar de noodzaak een accommodatie in stand te houden 
vanuit het perspectief van het bewegingsonderwijs. Het perspectief van het bewegingsonderwijs wordt 
daarbij in grote mate bepaald door de wet- en regelgeving maar ook door de historisch gegroeide 
situatie waarin gebruik gemaakt kan worden van een dichtbij gelegen gymnastieklokaal.

Voor de noodzaak een nieuwe binnensportaccommodatie te stichten zoals in de grote 
uitbreidingsgebieden kijken wij naar de te verwachten omvang van het bewegingsonderwijs 
(prognoses) en de mogelijkheden om binnen de bestaande wet- en regelgeving het te verwachten 
gebruik eventueel in een bestaande accommodatie onder te brengen.  Daarnaast wordt gekeken naar 
de noodzaak om vanuit de binnensportbehoefte een sportzaal te realiseren waarbij ook de grootte 
(hoogte en zaalvloer) en rol speelt.

Wat betekent het afstoten van een binnensportvoorziening.
Een binnensportaccommodatie schrijven wij af in 40 jaar. De boekwaarde is dan gereduceerd tot nul. 
De kosten die dan overblijven gaan over de exploitatie en instandhouding van het gebouw. 
De exploitatie betreft de lasten voor gas, water, elektra, schoonmaak, klein onderhoud en de kosten 
voor beheer (automatisering en personeel). Daar komen de eigenaarslasten zoals OZB en 
verzekeringen bij. De kosten voor instandhouding betreffen het groot buitenonderhoud.
De meeste van genoemde kosten vervallen indien het gebouw wordt afgestoten. Indien het gebruik 
wordt ingeroosterd in een ander gymnastieklokaal dan zijn daar extra kosten exploitatiekosten. 

Het afstoten van een gymnastieklokaal, als dit is afgeschreven, levert een bezuiniging op van 
ongeveer € 20.000 per jaar, mits de kapitaalslasten in één keer afgedekt worden. Anders levert het 
ongeveer € 7.000 op per jaar. 
Als het gymnastieklokaal nog niet is afgeschreven resteren nog wel de kosten voor aflossing van de 
boekwaarde van het gebouw en het terrein. Tegenover deze kosten staan mogelijkheden om het 
gymnastieklokaal te herbestemmen of het terrein te herontwikkelen. De mogelijk opbrengst is moeilijk 
in te schatten en is afhankelijk van de mogelijkheden en omstandigheden op het moment dat dit aan 
de orde is. 
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3.7. Kwaliteitsimpuls voor de binnenssportaccommodaties. 
De meeste binnensportaccommodaties zijn vanuit de zorgplicht om het bewegingsonderwijs te 
huisvesten gefinancierd met middelen voor onderwijshuisvesting (40.03). Vervolgens werd de 
exploitatie van de binnensportaccommodaties waaronder de afschrijving overgeheveld naar het 
product binnensport (50.01). De afschrijving van de accommodatie viel hierdoor niet terug in reserve 
van 40.03 maar werd afgewikkeld via de algemene dienst. In beginsel zijn er geen middelen om een 
accommodatie te vernieuwen of ingrijpend te kunnen renoveren. 

Doordat wij het systeem van eeuwige instandhouding volgen, komt het voor dat een voorziening na 40 
jaar niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen. Daarom geven wij de voorzieningen na 40 jaar een 
kwaliteitsimpuls. Bij deze impuls vervanging wij het sanitair (wc’s, douches), kozijnen, (sport)vloeren 
en verlichting. Daarmee wordt de levensduur van de accommodatie weer met tenminste 20 jaar 
verlengd. Wij ramen de kosten voor een kwaliteitsimpuls op 25% van de nieuwbouwkosten ofwel 
€ 242.204,=, afgerond € 250.000.

Sinds kort is met de nota kapitaalgoederen hierin veranderen gekomen. De afschrijving van de 
investeringen die vanuit 40.03 worden gedaan, blijven binnen het product behouden. Hierdoor ontstaat 
er extra financiële ruimte om in te zetten voor vernieuwing van de binnensportaccommodaties. 
Evenals bij scholen is er binnen de begroting voor 40.03 onvoldoende financiële ruimte om na verloop 
van tijd een binnensportaccommodatie te vervangen. Toch is het noodzakelijk en gewenst om na een 
periode van ongeveer 40 jaar een accommodatie een kwaliteitsimpuls te geven waarmee een aantal 
essentiële elementen binnen de accommodatie worden vernieuwd zoals het sanitair, de kozijnen, 
(sport)vloeren en verlichting. Met deze impuls verlengen wij de technische levensduur verder met 20 
jaar.
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4. De binnensportaccommodaties naar wijk en kern

Leeswijzer.
In dit hoofdstuk wordt per wijk of kern een overzicht gegeven van de aanwezige 
binnensportaccommodaties. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de diverse accommodaties op 
naam en type, bouwjaar, vloeroppervlak, kwaliteit, capaciteit, gebruik en bezetting. 
Bij de type verwijzen wij naar de bijlage 1 benoemde typen: gymlokaal (a1), sportzaal (a2), dubbele 
sportzaal (b2) en sporthal (c1, c2 of c3).
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4.1. Ede Oost (01)

4.1.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDE OOST IN VOGELVLUCHT
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4.1.2. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDE OOST

In Ede Oost zijn vier binnensport accommodaties. Daarvan zijn twee gemeentelijke gymnastieklokalen 
(A1): Ceelman van Ommerenweg en de Bunschoterweg. De andere twee accommodaties zijn in 
eigendom van schoolbesturen: Dit zijn de lokalen bij De Regenboog (CNS) en bij de Toekomst 
(Onderwijsspecialisten). Dit zijn scholen voor respectievelijk speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs.

EDE OOST
Bouwjaa
r Vloeropp.

Kwalitei
t  Cap. Gebruik  Bezetting 

Zaal/School      2011 2021  gym totaal

          

G1 Ceelman van Ommeren 2003 21x12x5,5 86  26 25,00 19,50  96% 70%

(B5) OBS De Calluna (200)  5,00 4,50  

(B3) Koning David (50)  11,00 7,50  

(B4) Louise de Coligny (50) 9,00 7,50  

G2 De Regenboog 1978 250 m2 nvt  26 27,75 27,75  nvt nvt

SB01 Regenboog (nvt)    27,75 
27,7

5    
G3
. Bunschoterweg 1980 21x12x5,5 29  26 22,75 23,25  88% 66%

(B2) Paasbergschool (50)   5,50 6,00    

(B6) Cavaljé (575)   7,25 7,25    

(SO1) De Wegwijzer (50)   6,00 6,00    

(SO2) De Toekomst(500)   4,00 4,00    

G4 Asakkerweg (nvt) 1975 120 m2 nvt  26 18,50 18,50  nvt nvt

(SO2) De Toekomst (nvt)   18,50 
18,5

0    

Totaal 104 94 89

Accommodaties in Ede Oost en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de loopafstand hemelsbreed)

4.1.1. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN EDE OOST.
Vanuit het onderwijs bezien is de capaciteit aan bewegingsonderwijs in Ede Oost 104 klokuren. 
De bezettingsgraad van de lokalen voor bewegingsonderwijs is goed te noemen. 
Van de vier aanwezige accommodaties worden de Bunschoterweg en de Ceelman van Ommerenweg 
door de gemeente ingeroosterd voor het bewegingsonderwijs. De aanwezige capaciteit in Ede Oost is 
voldoende om in de ruimtebehoefte van de scholen in de omgeving voor nu en in de toekomst te 
voldoen. In de aangrenzende nieuwbouwwijk de Veluwse Poort realiseren wij te zijner tijd een nieuw 
gymnastieklokaal om in de toekomstige ruimtebehoefte in die wijk te voorzien.

4.1.2. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINGSONDERWIJS EDE OOST

Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

9.438 8.904 388 365 1,26 1,18 2

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend.

Op grond van de kengetallen voor binnensport heeft de wijk Ede Oost een behoefte aan 388 m2 
zaaloppervlak. Dat is gelijk aan ruim één zaaldeel of een gymnastieklokaal. Er zijn twee zaaldelen 
aanwezig. Er is in Ede Oost voldoende capaciteit voor binnensport.

Vanuit het bewegingsonderwijs gezien is er een capaciteit van 104 klokuren. De ruimtebehoefte 
bedraagt circa 94 klokuren.

4.1.3. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDE OOST
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Ceelman van Ommeren (G1)
Het gymnastieklokaal (2003) is eigendom van de gemeente. De accommodatie staat op het terrein 
aan de Ceelman van Ommerenweg gelegen tussen de Koning Davidschool en de Louise de Coligny. 
De accommodatie is vrij recent gebouwd. Het zijn de beide aangrenzende scholen samen met de 
nabij gelegen Callunaschool, die gebruik maken van deze accommodatie. 
De capaciteit van de zaal is 26 klokuren voor het basis onderwijs. Dit is voldoende om in de 
ruimtebehoefte van de drie scholen te voorzien. 
De bezettingsgraad van het bewegingsonderwijs is met ruim 90% zeer goed. De totale 
bezettingsgraad is met 70% goed. De kwaliteit uitstekend. 

De Regenboog (G2)
Het gymnastieklokaal van De Regenboog (1978) is een deel van het schoolgebouw. Het 
schoolbestuur is eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie. Het buitenonderhoud  is 
onderdeel van het onderhoud van het hele schoolgebouw en is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente.
De capaciteit is 26 klokuren. De school is de enige gebruiker. Met passen en meten is de capaciteit 
voldoende om in de ruimtebehoefte te voorzien. De oppervlakte van het lokaal is genormeerd te klein 
maar voldoet aan de behoefte van de school.

De Bunschoterweg (G3) 
Het gymnastieklokaal aan de Bunschoterweg (1980) is gelegen naast de Paasbergschool en de 
Wegwijzer (SO Cluster 3). Het gymnastieklokaal is in eigendom van de gemeente. De Wegwijzer, de 
Paasbergschool en ook de Cavaljéschool maken gebruik van het gymnastieklokaal. 
De capaciteit is 26 klokuren. Dit is voor nu en in de toekomst voldoende om te voorzien in de 
ruimtebehoefte van de scholen die er nu gebruik van maken. 
De bezettingsgraad door het onderwijs is met 88% goed. De totale bezettingsgraad is met 66% 
redelijk. De kwaliteit is voldoende maar vanwege de leeftijd en het ontbreken van sommige 
voorzieningen zal het lokaal op termijn een kwaliteitsimpuls nodig hebben. 

Asakkerweg (G4)
De accommodatie aan de Asakkerweg (1975) is in eigendom van het schoolbestuur van De 
Toekomst. Het is eigenlijk een lokaal voor motorisch ontwikkeling met een vloeroppervlakte van 120 
m2. Het schoolbestuur is eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie. Het 
buitenonderhoud is onderdeel van het onderhoud van het hele schoolgebouw en is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2012 is het lokaal als onderdeel van een compleet 
bouwplan sterk verbeterd.
De capaciteit is 26 klokuren. De school is de enige gebruiker. De capaciteit is voldoende om in de 
ruimtebehoefte van de school te voorzien. 

4.1.4. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 IN EDE OOST

De totale capaciteit in Ede Oost is 104 klokuren. De ruimtebehoefte van de scholen die nu gebruik 
maken van de lokalen voor bewegingsonderwijs in Ede Oost bedraagt in totaal 94 klokuren. Volgens 
de prognose neemt de ruimtebehoefte tot 2021 af tot 89 klokuren. In deze prognose is niet 
meegenomen de ontwikkeling van de ruimtebehoefte voor het bewegingsonderwijs door de 
woningbouwontwikkeling op de kazerneterreinen. In beginsel plannen wij deze capaciteit binnen het 
voorzieningenplan voor het kazerneterreinen. Wellicht dat in de toekomst het gymnastieklokaal aan de 
Ceelman van Ommerenweg een deel van deze ruimtebehoefte kan opvangen. 

4.1.5. ANKERPUNTEN VOOR INTEGRAAL ACCOMMODATIEBELEID IN EDE OOST

Het gymnastieklokaal aan de Ceelman van Ommerenweg maakt onderdeel uit van de accommodatie 
gelegen tussen de Koning Davidschool en de Louise de Coligny. Hierin zijn 6 lokalen ondergebracht 
en aangrenzend een gymnastieklokaal. Beide scholen maken ieder gebruik van de lokalen in dit 
zogenoemde middengebied. Samen met de Callunaschool maken ze gebruik van het 
gymnastieklokaal. 
Wij onderzoeken de mogelijkheid om (een deel van) dit middengebied in te zetten voor aanvullende 
voorzieningen ten behoeve van een integraal kindcentrum. Met de teruglopende basisgeneratie in Ede 
Oost zijn steeds minder lokalen in het middengebied nodig en is er buitenschoolse opvang in een van 
deze lokalen. Het gymnastieklokaal kan wellicht betrokken worden bij sportieve buitenschoolse 
opvangactiviteiten. 
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4.2. Ede West (02)

4.2.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDE WEST IN VOGELVLUCHT
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4.2.2. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIE IN EDE WEST.
In Ede West zijn alle gymnastieklokalen (A1) behalve die van het Marnix College in eigendom van de 
gemeente. Het betreft de gymnastieklokalen aan de Bettekamp, aan de Wulplaan en aan de Van 
Zantenstraat.  De drie gymnastieklokalen van het Marnix College zijn eigendom van het 
schoolbestuur. 

EDE WEST Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap.
Ruimtebehoeft
e Bezetting

Zaal/school 2011 2021 gym totaal

G5 Van Zantenstraat (A1) 2013 21x12x5,5 - 26 11,25 12,75 nvt nvt

(SO5) De Radar (75) 11,25 12,75 

G6 Bettekamp (A1) 1964 20x10x5,5 14 26 21,00 19,75 81% 40%

(B6) Cavaljé (600) 4,50 3,25 

(B11) De Lettertuin (75) 6,00 4,50 

(B8) Veldhuizerschool (400) 10,50 12,00 

G7 Wulplaan (A2) 2012 22x14x5,5 100 26 19,50 21,00 75% 41%

(B1) Edese Schoolvereniging (750) 10,50 9,00 

(B10) Groen van Prinsterer (50) 6,00 7,50 

(B9) Vrije School (50) 3,00 4,50 

G8 Marnix College (3x) (A1) 1975 21x12x5,5 nvt 120 119,00 119,00 99% n.v.t.

(V2) Marnixcollege (0) 119,00 119,00 

Totaal 198 170,75 172,50

Accommodaties in Ede West en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de loopafstand hemelsbreed)

4.2.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN EDE WEST.
Vanuit het onderwijs bezien is de capaciteit aan bewegingsonderwijs in Ede West 198 klokuren. Dit is 
inclusief de gymnastieklokalen lokalen van het Marnix College. Voor het onderwijs worden tot nu toe 
de Bettekamp en de Wulplaan ingeroosterd. Dit is voldoende om in de ruimtebehoefte te voorzien. Het 
Marnixcollege gebruikt haar eigen gymnastieklokalen.

4.2.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) EDE WEST

Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

12.886 12.420 529 510 1,72 1,66 2

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend.

Op grond van de kengetallen heeft de wijk Ede West een behoefte aan 529 m2 zaaloppervlak. Dat is 
gelijk aan iets minder dan twee zaaldelen of gymnastieklokalen. Er zijn drie zaaldelen aanwezig. Er is 
in Ede West voldoende capaciteit voor binnensport.

4.2.5. DE BINNESPORTACCOMMODATIES IN EDE WEST.

(G5) Van Zantenstraat
De Radar (cluster 4) maakt gebruik de dit lokaal nadat in 2013 is besloten de gehele 
Amsterdamseweg te slopen. In 2013 is dit lokaal dan ook gerenoveerd en in uitstekende conditie. 

(G6) Bettekamp.
De Bettekamp is in 1964 gebouwd als een alleenstaand gymnastieklokaal. Het is in eigendom van de 
gemeente. De capaciteit voor het basisonderwijs is 26 klokuren. Er maken drie scholen gebruik van 
het lokaal met een ruimtebehoefte van 21 klokuren: de Cavaljé, de Lettertuin en de Veldhuizerschool.
De bezetting door het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is matig. 
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Ook de kwaliteit van het gymnastieklokaal is matig. Het ontbreekt aan enkele noodzakelijke 
voorzieningen (douches) en ondanks het periodieke onderhoud eist de leeftijd zijn tol. Door de 
aanwezigheid van de hoogspanningskabels over de locatie zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw 
zeer beperkt en is in de directe omgeving geen alternatieve locatie voorhanden. 

(G7) Wulplaan
Het gymnastieklokaal is in 2012 vernieuwd in het project Ede West (nieuwbouw voor de Groen van 
Prinsterer) en heeft nu de afmetingen van een sportzaal. De capaciteit van de sportzaal is 26 klokuren 
voor het basisonderwijs. Drie scholen maken er gebruik van met een ruimtebehoefte van 20 klokuren: 
de ESV, de Vuurvogel en de Groen van Prinsterer. De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs was 
goed. De totale bezetting is door de nieuwbouw verbeterd. De kwaliteit na oplevering van de 
nieuwbouw is vanzelfsprekend uitstekend. 

(G8) Marnix College.
Het Marnix College heeft de beschikking over drie gymnastieklokalen. De capaciteit voor het 
voorgezet onderwijs is in totaal 120 klokuren. Dit is voldoende om in de ruimtebehoefte te voorzien. 
Als de ruimtebehoefte verder toeneemt dan is de school aangewezen op binnensportaccommodaties 
elders in de gemeente. 
De exploitatie en de instandhouding van de gymnastieklokalen van het Marnix College zijn de 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 

4.2.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 EDE WEST

Met de renovatie van de Van Zantenstraat en de sloop van de Amsterdamseweg is in Ede West 
voldoende capaciteit beschikbaar. Het gymnastieklokaal aan de Wulplaan is vernieuwd en is nu een 
sportzaal en zal hierdoor naar verwachting, voor wat betreft het avond- en weekendgebruik, een 
grotere aantrekkingskracht krijgen. 

Vervanging Bettekamp.
De Bettekamp is sterk verouderd en moet worden vernieuwd of het huidige gebruik moet in een 
andere zaal worden ondergebracht. Probleem is om een geschikte locatie1) te vinden om het 
gymnastieklokaal terug te bouwen. Ter vervanging van de Bettekamp stellen wij voor om het tijdelijke 
gymnastieklokaal De Braamberg in Kernhem, na de gereedkoming van de nieuwe dubbele sportzaal 
in Kernhem, te verplaatsen naar de Bettekamp. Daarmee komt op dezelfde plek weer voor lange tijd 
een modern gymnastieklokaal beschikbaar. Met een beperkte extra investering kan dit tijdelijke lokaal 
worden verduurzaamd. Tegen het licht van de zeer beperkte mogelijkheden op deze locatie zou dit 
een mooie oplossing zijn. Daarbij ligt de Bettekamp in de nabijheid van de scholen die er gebruik van 
maken.

4.2.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID

De vervanging van de Bettekamp door de Braamberg is het ankerpunt voor de accommodaties in 
Ede-West.  

1 Over de locatie van het gymnastieklokaal Bettekamp en ook de OBS De Lettertuin loopt een hoogspanningskabel waardoor er 
feitelijk geen mogelijkheden zijn op deze locatie. 
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4.3. Veldhuizen (03).

4.3.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN VELDHUIZEN IN VOGELVLUCHT.
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4.3.2. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN VELDHUIZEN

In Ede Veldhuizen  zijn vier gymnastieklokalen (A1) in eigendom van de gemeente. Dit zijn de de 
Blijdestein, de Essenburg, de Groenendaal en de Ridderhof. Vier gymnastieklokalen (A1) zijn in 
eigendom van een schoolbestuur. Dit zijn de drie gymnastieklokalen van het Pallas Athene College en 
het gymnastieklokaal aan de Jachtlaan. 
Daarnaast is sporthal De Peppel (C3) gelegen aan de rand van Veldhuizen. Deze sporthal heeft drie 
zaaldelen en is in eigendom van de gemeente.

EDE VELDHUIZEN Bouwjaar Vloeropp.
Kwalitei
t Cap. Ruimtebehoefte Bezetting

Zaal/school 2011 2021 gym totaal

G9 Essenburg (A1) 1970 21x12x5,5 15 26 22,50 22,50 87% 39%

(B14) De Dillenburg (350) 4,50 6,00

(B17) De Bongerd (325 6,00 6,00

(B18) De Triangel (160) 9,00 7,50

(B20) Al Amana (475) 3,00 3,00
G10 Blijdestein (A1) 1974 21x12x5,5 32 26 26,50 32,50 102% 42%

(B7) Stadh. Willem III (450) 16,00 15,00

(B20) Al Amana (75) 6,00 6,00

 (B21) De Rots (135) 4,50 11,50

G11 Groenendaal (A1) 1980 21x12x5,5 33 26 22,75 26,50 88% 51%

(B13) Prins Floris (260) 5,75 8,50

(B15) Toon Hermans (75) 8,00 10,50

(B16) Godfried Bomans (75) 9,00 7,50

G12 Ridderhof (A1) 1977 21x12x5,5 33 26 15,50 14,50 60% 54%

(B12) Prins Constantijn (75) 6,00 7,50

(B13) Prins Floris (600) 2,75 2,50

(B17) De Bongerd (945) 1,50 0,00

(B19) MSV (75) 4,50 4,50

(B24) De Kern (1200) 0,75 0,00

G13 Jachtlaan (A1) 1977 21x12x5,5 nvt 26 24,75 19,50 95% nvt

(SO4) Arnhemse Buitenschool (0) 24,75 19,50

G14 Pallas Athene 3x (A1) 1990 21x12x5,5 nvt 120 73,30 73,30 61% nvt

(V3) Pallas Athene (0) 73,30 73,30

SH1 De Peppel 3x (C3) 1982 48x28x9,0 56 78 0,00 0,00 0% 45%
- 0,00 0,00

Totaal 328 185,30 188,80

Accommodaties in Veldhuizen en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de loopafstand hemelsbreed)

4.3.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN VELDHUIZEN.
Vanuit het onderwijs bezien is de capaciteit aan bewegingsonderwijs in Veldhuizen 328 klokuren. Het 
onderwijs heeft een ruimtebehoefte van 185 klokuren. De overcapaciteit is een gevolg van het feit dat 
zowel het Pallas Athene College als ook sporthal De Peppel de beschikking hebben over drie 
zaaldelen. Er is daarom een groot overschot aan capaciteit. 

4.3.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) VELDHUIZEN

Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

16.055 15.938 659 655 2,14 2,13 7

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend

Op grond van de kengetallen heeft de Veldhuizen een behoefte aan 659 m2 zaaloppervlak. Dat is 
gelijk aan iets meer dan twee zaaldelen of gymnastieklokalen. In Veldhuizen zijn 7 zaaldelen 
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aanwezig waarvan drie in de vorm van een sporthal. Er is in Veldhuizen voldoende capaciteit voor 
binnensport.

4.3.5. DE BINNESPORTACCOMMODATIES IN VELDHUIZEN.

G9 Essenburg
De Essenburg is een gemeentelijk gymnastieklokaal gebouwd in 1970 met daaraan gekoppeld extra 
ruimte voor welzijnsactiviteiten. De Essenburg is het oudste gymnastieklokaal in Veldhuizen. De 
capaciteit is 26 klokuren. Vier scholen maken er gebruik van: Al Amana, de Triangel, de Dillenburg en 
de Bongerd met een ruimtebehoefte van ruim 22 klokuren.
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is matig. 
De kwaliteit is slecht. Nu de sporthal HNL niet meer doorgaat moet De Essenburg zeker in stand 
blijven. Daarvoor zijn naast een kwaliteitsimpuls waarschijnlijk extra investeringen nodig. 

G10 Blijdestein
De Blijdestein is een gemeentelijke gymnastieklokaal gebouwd in 1974. De capaciteit is 26 klokuren. 
Drie scholen maken er gebruik van: Stadhouder Willem III, Al Amana en De Rots met een 
ruimtebehoefte van ruim 26 klokuren. De capaciteit is nu nog voldoende om in de ruimtebehoefte van 
de drie scholen te voorzien. Maar als De Rots verder groeit dan past dit niet meer. 
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is matig. 
De kwaliteit van de Blijdestein is voldoende. 

G11 Groenendaal
De Groenendaal  is een gemeentelijk gymnastieklokaal gebouwd in 1980. De capaciteit is 26 klokuren. 
Drie scholen maken er gebruik van. Dit zijn de Godfried Bomans, de Toon Hermans en de Prins Floris. 
De drie scholen hebben een ruimtebehoefte van 23 klokuren.
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting redelijk. 
De kwaliteit is voldoende. 

G12 Ridderhof
De Ridderhof (1977) is een gemeentelijk gymnastieklokaal. Vijf scholen maken er gebruik van. Dit zijn 
Prins Constantijn, Prins Floris, de MSV, de Bongerd en de Kern. In totaal gaat het om 15,50 klokuren. 
De capaciteit is 26 klokuren en dat is ruim voldoende om in de ruimtebehoefte van de scholen te 
voorzien. 
De kwaliteit is redelijk tot goed. 

SH1 De Peppel
De Peppel is een gemeentelijke sporthal uit 1982. De hal heeft een met een zaaloppervlakte van 
48x28 en 9 meter hoog en is daarmee voor alle zaalsporten geschikt . De sporthal is in goede staat. 
Voor het bewegingsonderwijs heeft de zaal een capaciteit gelijk aan drie gymnastieklokalen. Geen 
enkele school maakt gebruik van de sporthal. We hebben het voornemen om in de toekomst meer 
scholen gebruik te laten maken van de Peppel.
De direct aan deze sporthal gekoppelde spotzaal is in 2005 deels verbouwd en aangepast/heringericht 
als turncentrum genaamd Turnstede. In 2012 is een restauratieve voorziening (sportkantine) in de 
Peppel geopend ten behoeve van de gebruikers en de bezoekers van zowel de sporthal als van het 
turncentrum. Vanuit GSO-4 zijn middelen beschikbaar om de hal duurzamer en gebruiksvriendelijker 
te maken. 

G13 Jachtlaan
Het gymnastieklokaal aan de Jachtlaan is gebouwd in 1977 en is onderdeel van het gebouw van de 
Arnhemse Buitenschool, een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Bij de start van de school in 
Ede in 2006 is het lokaal samen met het schoolgebouw aan de Arnhemse Buitenschool overgedragen. 
De school is de enige gebruiker. Het lokaal heeft een capaciteit van 26 klokuren. De ruimtebehoefte 
bedraagt ongeveer 25 klokuren.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. Het buitenonderhoud maakt deel uit 
van de meerjaren onderhoudsplanning van de gemeente.

G14 Pallas Athene
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Het Pallas Athene College is gebouwd in 1990. Ondanks de ligging naast sporthal de Peppel heeft de 
school indertijd drie eigen gymnastieklokalen gekregen. De lokalen zijn dus eigendom van het 
schoolbestuur. De school heeft een ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs van 78 klokuren. De 
capaciteit is met 120 klokuren ruim voldoende om hierin te voorzien. 
De exploitatie en de instandhouding van de gymnastieklokalen zijn de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur.

4.3.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 VELDHUIZEN

Sporthal De Peppel betrekken bij het bewegingsonderwijs.
Er is relatief veel capaciteit aan binnensportaccommodaties in Veldhuizen. De belangrijkste reden 
daarvoor is dat naast de sporthal De Peppel, het Pallas Athene College ook drie eigen 
gymnastieklokalen heeft gekregen. Daarnaast zijn er indertijd rondom de scholen in Veldhuizen vier 
alleenstaande gymnastieklokalen gebouwd. De scholen in de wijk maken dan ook geen gebruik van 
sporthal De Peppel. De sporthal met een capaciteit van drie zaaldelen wordt overdag nauwelijks 
gebruikt. 
Wij hebben het voornemen om sporthal De Peppel te betrekken bij het gymnastiekonderwijs in 
Veldhuizen. De sporthal kan betrokken worden door de reguliere klokuren van de omliggende scholen 
in te roosteren. Belangrijk criterium daarbij is de maximale loopafstand hemelsbreed tussen de school 
en de sporthal die als nog acceptabel beoordeeld kan worden. De gemeenteraad heeft in de 
Verordening de afstand van 1000 meter hemelsbreed als acceptabel vastgelegd. 

De betrokken scholen zijn Al Amana, de Rots, de Toon Hermans, de Godfried Bomans en de Prins 
Floris. De scholen liggen binnen de loopafstand van 1000 meter hemelsbreed van sporthal De Peppel.
Het extra gebruik van de Peppel heeft als bijkomstig voordeel dat de exploitatie van de sporthal 
verbetert.

Afstoten van de Groenendaal en de Blijdestein. 
De inzet van sporthal De Peppel betekent ook dat minder bezetting van de overige gymnastieklokalen 
in Veldhuizen. In beginsel kan een gymnastieklokaal en op wat langere termijn  twee 
gymnastieklokalen afgestoten worden hetgeen een besparing oplevert. Het gaat hierbij om 
respectievelijk de Groenendaal en de Blijdestein. 
De Blijdestein kan pas over langere tijd worden afgestoten. Nu nog is de Stadhouder Willem III 
aangewezen op dit gymnastieklokaal. We onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst de 
klokuren van de Stadhouder Willem III elders in te roosteren. 

De mogelijke sluiting van de Groenendaal en op langere termijn van de Blijdestein zal in goed overleg 
met de betrokken schoolbesturen en met vastgoed gebeuren. Daarbij zullen wij onderzoeken of het 
mogelijk is de af te stoten accommodaties een alternatieve bestemming te geven. 

Kwaliteitsimpuls De Essenburg.
Vanuit het gebruik en spreiding van gymnastieklokalen in Veldhuizen blijft de Essenburg een 
belangrijke rol vervullen. We zullen het gymnastieklokaal een kwaliteitsimpuls geven zodat deze nog 
lange tijd mee kan. Daarbij onderzoeken wij of de handhaving van de welzijnfuncties die in de 
Essenburg zijn gehuisvest gewenst is. Dit in relatie tot de ontwikkelingen rondom HNL. Indertijd is 
besloten dat alle welzijnsfuncties in HNL gehuisvest zouden gaan worden. Wellicht dat de ruimtes te 
zijner tijd toch nog in te zetten zijn voor andere sociaal-culturele functies bijvoorbeeld functies die nu in 
de Lindenhorst zijn gehuisvest.

4.3.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN VELDHUIZEN

In het IHP 2012 – 2015 hebben wij het gebied Veldhuizen/Ede West Noord aangewezen als een 
ontwikkelingsgebied. Dit houdt verband met het gebouw aan de Goudenstein waarin nu de EBS De 
Rots is gevestigd. De school moet komende drie jaar doorgroeien naar 200 leerlingen om de 
stichtingsnorm te halen. Het gebouw is sterk verouderd en te zijner zullen wij in overleg met de school 
een besluit nemen over renovatie, nieuwbouw of verhuizing. In de directe nabijheid ligt ook het 
gymnastieklokaal aan de Blijdestein. 
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4.4. Kernhem (05).

4.4.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN KERNHEM IN VOGELVLUCHT.

MJP Binnensport 2015-2018 22



4.4.2.  OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN KERNHEM.
Er is in 2013 een nieuwe dubbele zaal geopend (B2) ter vervanging van de niet gerealiseerde sporthal 
in HNL en de tijdelijke voorziening aan de Braamberg. De afzonderlijke zaaldelen voldoen aan de 
nieuwe norm voor het onderwijs. 

KERNHEM Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap. Ruimtebehoefte Bezetting

Zaal/school 2011 2021 gym totaal

Hasselbraam 2007 21x12x5,5 83 26 25,50 81% 39%

(B23) De Meander (50) 10,50 

(B24) De Kern (100) 10,50 

(B22) Kleine Prins 4,50 

SZ1a Kernhem 1 2013 22x14X7,0 100 26 26,00 100% -
(B23) De Meander (750) 10,50 

(B24)De Kern (700) 15,50 

SZ1b Kernhem 2 2013 22x14X7,0 100 26 21,25 82% -
(B25) De Vuursteen 

(50) 9,00 

(B22)Kleine Prins (50) 9,00 

(B24) De Kern (700) 3,25 

Accommodaties in Kernhem en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de loopafstand hemelsbreed)

4.4.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN KERNHEM.
Uiteindelijk is er in Kernhem een capaciteit van 52 klokuren. Door de vertraagde 
woningbouwontwikkeling is dit waarschijnlijk voldoende om in de totale ruimtebehoefte van het 
bewegingsonderwijs in Kernhem te voorzien. In 2021 zal de ruimtebehoefte naar verwachting ruim 47 
klokuren bedragen.

4.4.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) KERNHEM

Inwoners m2 zaal Zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

3.719 6.391 153 262 0,50 0,85 2

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend

Op grond van de kengetallen heeft de wijk Kernhem nu een behoefte aan 153 m2 zaaloppervlak. Dat 
is gelijk aan een half zaaldeel of gymnastieklokaal. In Kernhem staat een tijdelijke gymnastieklokaal 
en vanaf eind 2013 een dubbele sportzaal. Er is daarmee voor nu en de toekomst voldoende 
capaciteit in Kernhem.

4.4.5. DE BINNESPORTACCOMMODATIE IN KERNHEM.

Dubbele sportzaal Kernhem
De nieuwe dubbele sportzaal (2013) heeft twee zaaldelen en daarmee voor het basisonderwijs een 
capaciteit van 52 klokuren. De ruimtebehoefte van het bewegingsonderwijs zal langzaam oplopen van 
26 klokuren nu tot naar verwachting 47 klokuren in 2021. Daarmee is er voldoende capaciteit om in de 
ruimtebehoefte te voldoen.
De dubbele sportzaal biedt door het verhoogde plafond ruimere sportmogelijkheden ten behoeve van 
het avond en weekendgebruik. De zaal is in exploitatie bij Sportservice.

Hasselbraam
De Hasselbraam is een tijdelijk gymnastieklokaal in Kernhem neergezet om de tijd tot de realisatie van 
de permanente binnensportaccommodatie. Deze dubbele sportzaal is opgeleverd en de tijdelijke 
voorziening kan weg. Het lokaal is verplaatsbaar en met een relatief lage investering weer voor 20 jaar 
geschikt te maken. Voorstel is om de Hasselbraam ter vervanging van het gymnastieklokaal aan de 
Bettekamp te verplaatsen naar de Bettekamp. 
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4.4.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 KERNHEM

De dubbele sportzaal wordt gebouwd volgens de nieuwe norm voor onderwijs. De sportzaal krijgt een 
hoogte van 7 meter. Na de realisatie van de dubbele sportzaal voor het bewegingsonderwijs kan het 
tijdelijke gymnastieklokaal aan de Braamberg worden afgevoerd. Dit betekent dat vanaf dat moment 
de basisscholen De Kern en de Meander hiervan geen gebruik meer kunnen maken en aangewezen 
zijn op het gebruik van de nieuwe dubbele sportzaal.

4.4.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN KERNHEM

De nieuwe dubbele sportzaal ist gebouwd op het terrein bij de twee nieuwbouwscholen van de 
Vuursteen en de Kleine Prins. Vanuit het perspectief van een integraal kindcentrum is er naast 
onderwijs en bewegingsonderwijs ook behoefte aan voorschoolse voorzieningen zoals 
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. 
Bij de ontwikkeling van HNL is rekening gehouden met ruimte voor kinderopvang. Het is echter nog 
onzeker of en wanneer dit aanbod wordt gerealiseerd.
De scholen zullen door de vertraagde woningbouw lange tijd leegstand hebben en zullen die 
gebruiken om een aanbod voor buitenschoolse opvang en voorschoolse voorziening te realiseren 
zolang daarvoor de ruimte aanwezig is. 
Wij hebben daarnaast binnen de planontwikkeling voor het perceel van de twee scholen en de 
sportzaal rekening gehouden met de eventuele realisatie van een ruimte voor kinderopvang. Na de 
inpassing van de twee gymnastieklokalen is ook de inpassing van eventueel extra kinderopvang een 
zaak van passen en meten waarbij ruimte wordt ingeleverd voor de kwaliteit van het aanbod. Bij de 
bouw van de dubbele sportzaal houden wij al wel rekening met de mogelijkheid van een uitbreiding.
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4.5. Veluwse Poort (05)

De Veluwse Poort is een wijk die nog ontwikkeld gaat worden. Het omvat de voormalige 
kazerneterreinen. De woningbouwontwikkelingen moet nog een aanvang nemen. De planning is om 
hier circa 2000 woningen tot ontwikkeling te brengen.

4.5.1. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 VELUWSE POORT

In de nabijheid van de Bergansiuskazerne staat op de Maurits Noord kazerne een sportzaal die 
binnen de stedenbouwkundige ontwikkeling kan blijven staan. Onderzoek heeft uitgewezen dat het 
financieel aantrekkelijker is om het bestaande gebouw te renoveren dan om een nieuwe sportzaal te 
bouwen. De gerenoveerde sportzaal voldoet dan aan de huidige normen en eisen die aan een 
moderne sportzaal worden gesteld.
Op grond van dit resultaat kiezen wij voor deze optie in plaats van een nieuwe accommodatie te 
realiseren. 

4.5.2. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN VELUWSE POORT.
Er is en ruimtelijk programma opgesteld voor maatschappelijke voorzieningen waaronder twee 
sportzalen om in de ruimtebehoefte aan bewegingsonderwijs te voldoen. 
Door alle onzekerheden in de woningbouwontwikkeling hebben wij nu het voornemen om vanaf 2016 
een start te maken met de daadwerkelijke realisatie van de eerste maatschappelijke voorziening met 
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tenminste een sportzaal. De Bergansiuskazerne komt als eerste in aanmerking om omgebouwd te 
worden tot een maatschappelijke voorziening. Dit gebouw, dat in beginsel verbouwd wordt tot een 
accommodatie voor basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen ligt op een steenworp afstand van 
de sportzaal.
Met de keuze voor de renovatie van de bestaande sportzaal kiezen we voor een op zich zelf staande 
accommodatie. Dit doen wij in de wetenschap de sportzaal op een steenworp afstand lig van de 
Bergansiuskazerne. Eventueel kunnen wij de sportzaal nog wat uitbreiden met aanvullende functies 
bijvoorbeeld ruimte voor BSO, sportverenigingen, vergaderruimte enzovoorts. Een en ander is dan 
afhankelijk van het te realiseren programma in de Bergansiuskazerne.

Een eventuele tweede sportzaal plannen wij in een tweede cluster van maatschappelijke 
voorzieningen waarbinnen de overige noodzakelijke voorzieningen voor de nieuwbouwwijk zullen 
worden ontwikkeld. Een en ander zal wel afhangen van het tempo waarin de woningbouw zich zal 
ontwikkelen.
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4.6. Ede Oud Zuid (10) inclusief Enka (1004)

4.6.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDE OUD ZUID IN VOGELVLUCHT
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4.6.2. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDE OUD ZUID

Gymnastieklokalen en gebruik.
In Ede Oud Zuid zijn in totaal zes binnensportaccommodaties. Het gaat hierbij om drie 
gymnastieklokalen in eigendom van de gemeente: de Kerkweg (A1), de Oranjelaan (A1) en de 
Verlengde Parkweg (A1) en sporthal de Reehorst (B3). Sporthal de Reehorst is door het ontbreken 
van goede scheidingsmogelijkheden slecht in te delen in twee bruikbare zaaldelen. Twee 
accommodaties zijn in eigendom van het schoolbestuur van Het Streek: de drie gymnastieklokalen 
(A1) aan de Bovenbuurtweg en de sporthal (C2) die de school heeft gerealiseerd bij de nieuwbouw 
aan de Zandlaan. In voorbereiding is de bouw van de ROC (top)sporthal (C2 of C3) die het ROC in 
samenwerking met de gemeente aan de Zandlaan zal realiseren.

EDE OUD ZUID Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap. Ruimtebehoefte Bezetting

Zaal/school 2011 2021 gym totaal

G15 Kerkweg (A1) 1971 18x9x5,5 7 26 19,00 13,50 73% 39%

(B26a) Koepelschool (520) 14,50 9,00 

(B28) Zuiderpoort (0) 4,50 4,50 

G17 Oranjelaan (A1) 1971 - - 26 28,48 6,00 nvt nvt
Opstap/(B26b) Koepelschool 

(0) 28,48 6,00 

SH2 Reehorst 2x (B3) 1968 24x42x7,0 - 52 8,00 7,50 15% 56%

(B27) Oranje Nassau (560) 8,00 7,50 

G16 Verl. Parkweg (A1) 1974 21x12x5,5 31 26 23,10 23,10 89% 40%
(SO3) Rehobothschool  zml  

(50) 7,50 7,50 

(SBO2) Detmarschool (50) 10,10 10,10 

(V1) Johannes de Swaef (50) 5,50 5,50 

G18 Streek (BBW) (3x A1) 1975 21x12x5,5 - 120 117,53 117,53 98% nvt

Het Streek BBW (0) 117,53 
117,5

3 

SH3 Streek Zandlaan (C2) 2012 48x28x7 - 120 110,04 110,04 92% nvt

VMBO Zandlaan (0) 110,04 
110,0

4

SH4 Sporthal ROC ??

G31 Gymlokaal Enka ??

Totaal 370 298,15 270,17

Accommodaties in Ede Oud Zuid en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de loopafstand 
hemelsbreed)

4.6.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN EDE OUD ZUID

In Oud Zuid bedraagt de totale capaciteit, gezien vanuit het onderwijs, 370 klokuren. De totale 
ruimtebehoefte bedraagt 298 klokuren. Er is voor nu en in de toekomst voldoende capaciteit. 
De bezetting is redelijk tot matig. 

4.6.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) OUD ZUID

Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

7.483 8.418 307 346 1,0 1,12 5

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend

Op grond van kengetallen heeft Oud Zuid een behoefte aan 307 m2 zaaloppervlak. Dat is ongeveer 
gelijk aan één zaaldeel. Er zijn 5 zaaldelen aanwezig. Er is in Ede Oud Zuid voldoende capaciteit voor 
binnensport.
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4.6.5. DE BINNESPORTACCOMMODATIES IN EDE OUD ZUID.

Gymnastieklokaal Kerkweg.
Het gymnastieklokaal Kerkweg is gebouwd in 1971 en voorziet in de gymnastiekbehoefte van de 
Koepelschool (hoofdlocatie) en van de aangrenzende OBS Zuiderpoort. In totaal gaat het om 19 
klokuren. In 2021 zijn dit nog 13,50 klokuur omdat een deel van het bewegingsonderwijs van de 
dislocatie van de Koepelschool zal plaatsvinden in het gymnastieklokaal aan de Oranjelaan.
De bezettingsgraad vanuit het onderwijs is goed. De totale bezetting is matig. 
De kwaliteit is zeer slecht en de afmetingen van de zaal zijn eigenlijk veel te klein om te voldoen aan 
de normen voor bewegingsonderwijs. 

Gymnastieklokaal Oranjelaan.
Het gymnastieklokaal aan de Oranjelaan is gebouwd in 1971 en is onderdeel van de voormalige 
praktijkschool De Opstap (Het Streek). Voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs is de 
capaciteit 26 klokuren. 
Het gebouw is onlangs aan de gemeente in eigendom overgedragen. Het schoolgebouw behoudt de 
onderwijsbestemming (o.a. als dislocatie van de Koepelschool en tijdelijke huisvesting voor de Enka). 
In het kader van de renovatie van het gebouw aan de Oranjelaan krijgt ook het gymnastieklokaal een 
opknapbeurt. Het kan dan voorzien in de ruimtebehoefte van de dislocatie van De Koepelschool en 
dienen als tijdelijk opvang voor de ruimtebehoefte van de eerste school op de Enka. 
In beginsel geven wij het gymnastieklokaal in exploitatie aan de Sportservice Ede.

Sporthal De Reehorst.
Sporthal De Reehorst is gebouwd in 1968 en is in eigendom van de gemeente. Op termijn zal de 
functie van deze sporthal worden overgenomen door de, samen met het ROC te ontwikkelen, sporthal 
aan de Zandlaan. Tot dan kunnen wij de hal nog inzetten voor bewegingsonderwijs en particulier 
(sport-) gebruik. Daarna stoten wij de hal af. 
De sporthal heeft een capaciteit gelijk aan twee gymnastieklokalen. De Reehorst is twee meter te klein 
in de lengte om als type C1 te worden ingedeeld. 
Het gebruik anders dan van dat het bewegingsonderwijs kan elders ingeroosterd worden.

Gymnastieklokaal Verlengde Parkweg.
Het gymnastieklokaal aan de Verlengde Parkweg is gebouwd in 1974 en is in eigendom van de 
gemeente. 
Het lokaal is hoofdzakelijk in gebruik door de naastgelegen scholen: de Ds. D.A. Detmarschool, de 
Rehobothschool en de Joh. de Swaefschool. Het gymnastieklokaal en het aanwezige speellokaal 
voorzien in de ruimtebehoefte van het bewegingsonderwijs van deze scholen voor speciaal onderwijs.
De bezettingsgraad is vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is matig. De kwaliteit 
van het lokaal is voldoende. 

Gymnastieklokalen (3x) Het Streek, Bovenbuurtweg.
Het schoolbestuur van Het Streek heeft op de locatie Bovenbuurtweg drie gymnastieklokalen die zijn 
gebouwd in 1975 en zijn in eigendom van het schoolbestuur. Deze lokalen hebben voor het voortgezet 
onderwijs een capaciteit van 120 klokuren. De ruimtebehoefte bedraagt 118 klokuren. De exploitatie 
en de instandhouding van de gymnastieklokalen zijn de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 
Mocht de ruimtebehoefte van het Streek verder groeien dan kan de school uitwijken naar de 
nieuwbouw aan de Zandlaan.

Sporthal Het Streek, Zandlaan.
Als onderdeel van de nieuwbouw VMBO van Het Streek aan de Zandlaan is er een sporthal met 3 te 
scheiden zaaldelen voor het bewegingsonderwijs van de school gebouwd. Deze lokalen zijn volgens 
de nieuwe afmetingen gebouwd. Deze sporthal is volledig door de school in gebruik zijn.
De exploitatie en de instandhouding van de gymnastieklokalen zijn de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur.

(top) Sporthal ROC.
De gemeente, de CHE, ROC A12, Aeres Groep, Het Streek, Woonstede en Idealis werken 
gezamenlijk aan de ontwikkeling van een hoogwaardige Kenniscampus in Ede-Zuid. In december 
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2010 hebben de partijen het programmaplan Kenniscampus 2011-2015 vastgesteld. Door de 
samenwerking wordt het onderwijs inhoudelijk versterkt en wordt Ede aantrekkelijker voor studenten 
en scholieren. Deze voorziening is primair een onderwijsvoorziening waarin het bewegingsonderwijs 
van ROC A12 van de opleidingen Orde en Veiligheid, Sport en Bewegen en Welzijn en Onderwijs zal 
worden ondergebracht. Daarnaast moeten de verenigingactiviteiten die nu plaats vinden in De 
Reehorst worden ondergebracht in deze nieuwe sporthal. Om deze ontwikkeling van 
onderwijsvoorziening naar sporthal mogelijk te maken is de gemeente bereid om aanvullende 
middelen beschikbaar te stellen. 
Deze sportvoorziening moet voldoen aan NOC*NSF normen om landelijke wedstrijden voor 
binnensporten te kunnen organiseren en zo een bijdrage te kunnen leveren aan talentontwikkeling. Dit 
betekent minimaal een NOC*NSF C2 sporthal, maar voor talentontwikkeling richting topsport een 
NOC*NSF C3 hal. Om deze ontwikkeling van sporthal naar (top)sporthal is de provincie gevraagd om 
aanvullende middelen beschikbaar te stellen. 

Sportzaal Enka.
In het progamma voor de gewenste maatschappelijke voorzieningen in de nieuwbouwwijk op de Enka 
hebben wij een sportzaal gepland. Het tijdstip van realisatie van deze sportzaal is afhankelijk van de 
woningbouwontwikkeling op de Enka. Het is ook nog niet te voorzien wanneer een schoolbestuur 
bereid is om op de Enka een school te starten. De eerste ruimtebehoefte van het eventuele 
bewegingsonderwijs kan worden opgevangen in het gymnastieklokaal in de Oranjelaan. 

4.6.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 EDE OUD ZUID

Gymnastieklokaal aan de Kerkweg.
Proominent heeft al eerder een aanpassingsplan voor de OBS Zuiderpoort ontwikkeld. Dit is door 
omstandigheden uitgesteld. Wij hebben nog steeds het voornemen om binnen een eventueel 
bouwplan de renovatie van het gymnastieklokaal aan de Kerkweg te realiseren. Hoewel het huidige 
lokaal wat betreft de afmetingen niet voldoet, voorziet het wel in de behoefte aan bewegingsonderwijs 
en kan het daarnaast ook ingezet worden als speellokaal en/of buitenschoolse opvang.

Sporthal Het Streek.
De sporthal die Het Streek aan de Zandlaan heeft gerealiseerd dragen wij over aan het schoolbestuur. 
De exploitatie en de instandhouding van de sporthal is verder de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. De capaciteit van de sporthal is voldoende om in de ruimtebehoefte van Het Streek te 
voorzien. 

(top)Sporthal ROC.
De gemeente, de CHE, ROC A12, Aeres Groep, Het Streek, Woonstede en Idealis werken 
gezamenlijk aan de ontwikkeling van een hoogwaardige Kenniscampus in Ede-Zuid. In december 
2010 hebben de partijen het programmaplan Kenniscampus 2011-2015 vastgesteld. Door de 
samenwerking wordt het onderwijs inhoudelijk versterkt en wordt Ede aantrekkelijker voor studenten 
en scholieren. Om deze ontwikkeling van onderwijsvoorziening naar sporthal mogelijk te maken is de 
gemeente bereid om aanvullende middelen beschikbaar te stellen. 

De Reehorst.
Als de sporthal van het ROC is gerealiseerd kan sporthal De Reehorst worden afgestoten. 
Congrescentrum De Reehorst zou de sporthal van de gemeente aan willen kopen en herbestemmen. 
Het is nog onzeker of dit gaat gebeuren. De functie als sporthal van De Reehorst wordt dan 
overgenomen door de sporthal van het ROC aan de Zandlaan. De capaciteit van sporthal De 
Reehorst is dan niet meer nodig. Het overige sportgebruik kan elders worden ondergebracht.

Verlengde Parkweg.
Het schoolbestuur van de nabijgelegen scholen van de Verlengde Parkweg heeft aangeven richting 
Barneveld te vertrekken. Dit betekent dat vanaf het schooljaar 2016/2018 deze scholen geen gebruik 
meer maken van dit lokaal en kan dit lokaal, in beginsel, buiten gebruik worden gesteld, mits er geen 
andere school gebruik gaat maken van de gebouwen aan de Verlengde Parkweg. 
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4.6.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN EDE OUD ZUID

Zuiderpoort
Het gymnastieklokaal Kerkweg is een onderdeel van de OBS De Zuiderpoort. Tevens is de 
peuterspeelzaal Minik (Welstede) in de school gehuisvest. Wij hebben indertijd in overleg met 
Proominent het plan opgevat om het gebouw te renoveren en aan te passen met als resultaat een 
basisschool, voorschoolse voorziening en een gecombineerd speel-/ gymlokaal. 
De versleten noodlokalen kunnen dan worden gesloopt.
Door omstandigheden is dit plan uitgesteld. Wij hebben nog steeds de intentie om te zijner tijd deze 
integrale voorziening in dit historische gebouw en op deze mooie locatie in de wijk te realiseren. Door 
het blijven gebruiken van het lokaal aan de Zuiderpoort kan de Verlengde Parkweg worden 
afgestoten. 

Oranjelaan
In augustus 2012 is het gebouw aan de Oranjelaan door het Streek aan de gemeente overgedragen. 
Het gebouw blijft de onderwijsbestemming behouden. De helft van het gebouw is in gebruik gegeven 
aan de Koepelschool als dislocatie, de andere helft hebben wij bestemd als tijdelijke huisvesting voor 
de nieuwbouwwijk op het Enkaterrein. Het gymnastieklokaal in het gebouw blijft behouden. We 
ontwikkelen een bouwplan voor de aanpassing van het gebouw waarbinnen dus het gymnastieklokaal 
een plaats heeft maar ook een breed toegankelijke voorschoolse voorziening waarvan de kinderen 
van de Koepelschool gebruik kunnen maken maar ook de kinderen die woonachtig zijn op het 
Enkaterrein.
We onderzoeken de mogelijkheid om het gymlokaal multifunctioneel inzetbaar te maken als 
speellokaal, gymvoorziening en voor BSO. 

Kenniscampus
Sport is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de Kenniscampus. ROCA12 en de 
gemeente. De gemeente vindt de verbinding tussen breedtesport en talentontwikkeling van belang en 
wil graag de sportvoorzieningen binnen de Kenniscampus op een hoger plan tillen en daarom een 
verbinding zoeken met het achterliggende sportpark Hoekelumse Eng en ook met de 
binnensportaccommodaties in de nieuwbouw van Het Streek. 
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4.7. Maandereng (11) en Rietkampen (12)

4.7.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN MAANDERENG EN RIETKAMPEN IN VOGELVLUCHT
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4.7.2.  OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN MAANDERENG EN RIETKAMPEN

In Maandereng staat een gemeentelijk dubbele sportzaal Maandereng (B2). In Rietkampen staat 
sporthal ’t Riet (C1). De sporthal bestaat uit drie zaaldelen. 

MAANDERENG Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap. Ruimtebehoefte Bezetting

Zaal/school 2011 2021 gym totaal

SZ2a SZ Maandereng a 1984 22x14x7 50 26 16,50 22,50 63% 73%

(B29) Koningin Beatrix (50) 12,75 15,00 

(B30) Franciscusschool (50) 2,25 7,50 

(B32) ‘t Palet 1,50 0,00 

SZ2b SZ Maandereng b 1984 22x14x7 50 26 18,00 10,50 69% 78%

(B29) Koningin Beatrix (50) 3,75 0,00 

(B30)Franciscusschool (50) 6,75 0,00 

(B31) De Elskamp (50) 4,50 6,00 

(B32) ’t Palet (300) 3,00 4,50 

Totaal 34,50 33,00

RIETKAMPEN

Zaal/school

SH5a SH ’t Riet a 1991 22x14x7 56 26 16,50 22,50 63% 72%

(B33) Panta Rhei 6,00 6,00 

(B35) De Vlinderboom 3,00 4,50 

(B37) EMS 6,00 7,50 

(B36) OBS De Rietkampen 1,50 4,50 

SH5b SH ’t Riet b 1991 22x14x7 56 26 12,00 21,00 46% 76%

(B33) Panta Rhei 6,00 6,00 

(B24) De Brugge 3,00 15,00 

(B37) EMS 1,50 

(B36) OBS De Rietkampen 1,50 

SH5c SH ’t Riet c 1991 22x14x7 56 26 21,00 0,00 81% 63%

(B33) Panta Rhei 3,00 0

(B24) De Brugge 15,00 0

(B35) De Vlinderboom 3,00 0

Totaal 49,50 43,50

Accommodaties in Maandereng en Rietkampen en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de 
loopafstand hemelsbreed)

4.7.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN MAANDERENG EN RIETKAMPEN.
De dubbele sportzaal in Maandereng heeft twee zaaldelen en daarmee een capaciteit voor het 
basisonderwijs van 52 klokuren. De scholen in Maandereng hebben behoefte aan twee zaaldelen. De 
capaciteit is voldoende voor nu en de toekomst. 
De sporthal ’t Riet heeft 3 zaaldelen en voor het basisonderwijs een capaciteit van 78 klokuren. Het 
onderwijs heeft behoefte aan twee zaaldelen. Er is dus ruim voldoende capaciteit voor nu en de 
toekomst. 

4.7.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) MAANDERENG EN 
RIETKAMPEN

Wijk Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 201

1
2021 2011 2021 aanwezig

Maandereng 7.370 6.816 303 280 0,98 0,91 2
Rietkampen 8.807 8.068 362 331 1,17 1,08 3

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend
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Op grond van kengetallen heeft de wijk Maandereng een behoefte aan 303 m2 zaaloppervlak. Dat is 
gelijk aan een sportzaal. Er zijn twee zaaldelen aanwezig. Er is in Maandereng voldoende capaciteit 
voor binnensport.
Op grond van kengetallen heeft de wijk Rietkampen een behoefte aan 362 m2 zaaloppervlak. Dat is 
gelijk aan ruim één sportzaal Er is in Rietkampen voldoende capaciteit voor binnensport.

4.7.5. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN MAANDERENG EN RIETKAMPEN.

Dubbele sportzaal Maandereng.
In dubbele sportzaal Maandereng is gebouwd in 1984 en heeft een capaciteit van twee zaaldelen of 
52 klokuren voor het basisonderwijs. De zaal voorziet in de behoefte aan ruimte van het 
bewegingsonderwijs van de scholen in Maandereng. Alle scholen in Maandereng maken gebruik van 
de dubbele sportzaal. De ruimtebehoefte nu is 34,5 klokuren. De capaciteit van de dubbele sportzaal 
is ook in de toekomst voldoende om in de ruimtebehoefte van de scholen te voorzien. 
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs is redelijk. De totale bezetting is van beide zaaldelen of 
de hele sportzaal is goed. De kwaliteit van de dubbele sportzaal is goed.

Sporthal ’t Riet.
De sporthal t’ Riet (1991) heeft een capaciteit van 3 zaaldelen. De capaciteit is 78 klokuren. De sport 
hal is Deze sporthal is gebouwd 1991. De sporthal is 2 meter te kort om in alle zaalsporten te kunnen 
voldoen. De sporthal heeft een capaciteit van 3 zaaldelen van in totaal 78 klokuren. De sporthal 
voorziet in de behoefte aan ruimte van het bewegingsonderwijs van de scholen in Rietkampen. De 
scholen hebben nu een ruimtebehoefte van 49,5 klokuren. De capaciteit van de sporthal is ook in de 
toekomst voldoende om in de ruimtebehoefte van de scholen te voorzien. Omdat het gebruik zich 
verdeelt over drie zaaldelen is de bezetting matig tot goed. De totale bezetting is redelijk tot goed.
De kwaliteit van de sporthal is goed.

4.7.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2018 IN MAANDERENG EN RIETKAMPEN

Buiten periodiek onderhoud zijn er voor de komende jaren geen bijzondere ontwikkelingen. 

4.7.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN MAANDERENG EN RIETKAMPEN

Voor de herontwikkeling van het scholencomplex in Maandereng inclusief de twee semi-permanente 
scholen zijn in het IHP 2012 – 2015 investeringen beschikbaar. De betrokken scholen zijn: de 
Beatrixschool, de Franciscusschool, de OBS Elskamp, de OBS ’t Palet en de dislocatie van de 
Beatrixschool. Het voornemen is om ook de peuterspeelzalen Pipeloentje en de Peuterpoort en het 
buurthuis De Maanen mee te nemen in de herontwikkeling. Sportzaal Maandereng maakt deel uit van 
het scholencomplex. De dubbele sportzaal kan een bredere functie krijgen dan alleen 
bewegingsonderwijs en binnensport. 
Inhoudelijk wordt ook de kinderopvang Jottum! bij de ontwikkeling betrokken. Zodoende ontstaat 
centraal in Maandereng een cluster van maatschappelijke voorzieningen. 
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4.8. Bennekom (30)

4.8.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN BENNEKOM IN VOGELVLUCHT*

*) Gymnastieklokaal De Rijnsteeg valt buiten de kaart.
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4.8.2. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN BENNEKOM

In Bennekom zijn 6 locaties met binnensportaccommodatie. Twee gymnastieklokalen (A1), de 
Schoolstraat, de Platanenweg en sportzaal de Soetendaal (B1) zijn in eigendom van de gemeente. 
Het schoolbestuur van SmdB De Kraats heeft een klein eigen gymnastieklokaal in eigendom. 
Daarnaast heeft stichting DVO een sporthal (C1) en een sportzaal (B2) in eigendom.

BENNEKOM Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap. Ruimtebehoefte Bezetting

Zaal/school 2011 2021 gym totaal

G19 Platanenweg 1981 21x12x5,5 33 26 20,50 16,50 79% 54%

(B38) Sint Alexanderschool 10,50 9,00 

(B41) De Wingerd 10,00 7,50 

G20 Soetendaal 1979 28x16x7,0 33 26 22,50 19,50 87% 72%

(B39) Eben Haezerschool 6,00 4,50 

(B43) Julianaschool 9,00 9,00 

(B44a) Prinsenakkerschool 7,50 6,00 

G21 Schoolstraat 1981 21x12x5,5 33 26 9,00 6,00 35% 38%

(B44b) Prinsenakkerschool 9,00 6,00 

G22 Rijnsteeg 1960 200 m2 Nvt 26 6,00 6,00 48% nvt

(B40) SmdB De Kraats 6,00 6,00 

SZ3 DVO-zaal 2001 28x22x7 Nvt 52 16,50 12,00 nvt nvt

(B39)Eben Haezerschool 4,50 4,50 

(B42) Wilhelminaschool 9,00 7,50 

(B43) Julianaschool 3,00 0,00 

SH6 DVO-hal 1986 24x44x7 nvt - - nvt nvt

Totaal 156 74,50 60,00
Accommodaties in Bennekom en de scholen die er gebruik van maken (tussen haakjes de loopafstand hemelsbreed)

4.8.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN BENNEKOM.
In Bennekom is ruim voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs aanwezig. In beginsel is de 
aanwezige capaciteit voor het basisonderwijs 156 klokuren. De ruimtebehoefte van het onderwijs is 
74,5 klokuren. Het basisonderwijs wordt ingeroosterd in de drie gemeentelijke 
binnensportaccommodaties en voor een deel de sportzaal van DVO. De SmdB De Kraats maakt 
gebruik van het eigen gymlokaal. 
Een nadeel in Bennekom is dat de accommodaties van DVO decentraal liggen ten opzichte van de 
scholen in Bennekom. De DVO accommodatie kan daarom niet optimaal voor het bewegingsonderwijs 
worden ingezet. 

4.8.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) BENNEKOM

Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

14.778 14.661 607 602 1,97 1,95 4

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend

Op grond van kengetallen heeft Bennekom een behoeft aan 607 m2 zaaloppervlak. Dat is gelijk aan 
bijna 2 zaaldelen. Er zijn 4 zaaldelen aanwezig. Er is in Bennekom voldoende capaciteit voor 
binnensport.

4.8.5. DE BINNESPORTACCOMMODATIES IN BENNEKOM.

Gymnastieklokaal Platanenweg.
Het gymnastieklokaal aan de Platanenweg is gebouwd in 1981 en voorziet in de gymnastiekbehoefte 
van De Wingerd en de Sint Alexanderschool. In totaal gaat het hierbij om 20,50 klokuren. De 

MJP Binnensport 2015-2018 36



capaciteit van deze zaal is in 2021 nog ruim voldoende om in de ruimtebehoefte van de scholen te 
voorzien. Het lokaal heeft een capaciteit van 26 klokuren. 
De bezettingsgraad vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is redelijk.

Sportzaal Soetendaal.
De sportzaal is gebouwd in 1979 maar na een brand in 2002 weer als nieuw herbouwd. Bij de 
sportzaal zijn extra ruimtes gerealiseerd waarin nu kinderdagopvang en buitenschools opvang 
gehuisvest is. De sportzaal heeft de capaciteit van maar één gymnastieklokaal van 26 klokuren. De 
Julianaschool, De Prinsenakker (locatie Commandeursweg) en de Eben Haëzerschool (een deel) 
maken gebruik van deze sportzaal. 
De bezettingsgraad vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is ook goed. 
De kwaliteit is goed.

Gymnastieklokaal Schoolstraat.
Het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat is gebouwd in 1981 en voorziet in de gymnastiekbehoefte 
van De Prinsenakker (locatie Irenelaan) In totaal gaat het hierbij om 9,50 klokuren. 
De capaciteit van deze zaal is 26 klokuren. 
De bezettingsgraad vanuit het bewegingsonderwijs is matig. De totale bezetting is ook matig. 
De kwaliteit is goed.

Gymnastieklokaal SmdB Rijnsteeg.
De School met de Bijbel De Kraats heeft een eigen gymnastieklokaal in eigendom. Het lokaal is 
gebouwd in 1960 en maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie aan de Rijnsteeg. 
Het is een klein gymnastieklokaal met een zaaloppervlakte van 200 m2 dat formeel niet meer voldoet 
voor wat betreft de zaalafmeting, maar nog voldoende mogelijkheden biedt voor het 
bewegingsonderwijs van de naastgelegen School met de Bijbel. 
Het schoolbestuur is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie. Het 
buitenonderhoud is onderdeel van het onderhoud van het hele schoolgebouw en is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

DVO-Hal en -sportzaal.
De stichting DVO heeft twee binnensportaccommodaties in eigendom. Alleen de sportzaal wordt door 
de scholen gebruikt. Deze zaal heeft de capaciteit van twee gymnastieklokalen of in totaal 52 
klokuren. 
De DVO-sportzaal is in de breedte 2 meter te kort om een A2- sportzaal te zijn. De sporthal is 
gebouwd in 1986, de sportzaal in 2001. De kwaliteit van de sportzaal is goed. 
Er zijn drie scholen die gebruik maken van de DVO-sportzaal met in totaal 16,50 klokuren: de 
Wilhelminaschool, de Julianaschool (een deel) en de Eben Haëzerschool (een deel). Ook in de 
toekomst is deze capaciteit ruim voldoende om in de ruimtebehoefte te voorzien. 

4.8.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 -  2018 IN BENNEKOM

Sluiting Schoolstraat (of Platanenweg).
De bezetting van het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat is slecht. Ondank de pogingen om het 
gebruik te intensiveren heeft dit geen resultaat gehad. Dit zou de conclusie rechtvaardigen om te 
zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van het gymnastieklokaal aan Schoolstraat in een ander 
gymnastieklokaal onder te brengen. Het gaat hierbij om ongeveer 9 klokuren onderwijs van de OBS 
De Prinsenakker. Binnen de huidige regelgeving (maximale loopafstand) is het nu niet mogelijk om dit 
gebruik in een ander gymnastieklokaal onder te brengen. De gymnastieklokalen die daarvoor in 
aanmerking komen, zijn de Platanenweg (550 meter) en de Soetendaal (850 meter) en die zitten nu 
vol. De afstand tot de DVO-hal valt buiten de maximale loopafstand van 1000 meter hemelsbreed.
Ook in Bennekom zal de basisgeneratie voor het primair onderwijs teruglopen en daarmee ook de 
behoefte aan klokuren bewegingsonderwijs. 
Afhankelijk van het tempo waarmee de basisgeneratie zal afnemen, kan het gebruik van de 
Schoolstraat dan wel elders worden ondergebracht. Onderbrenging in het gymnastieklokaal aan de 
Platanenweg ligt dan voor de hand. Van de andere kant kan er een afweging plaatsvinden om het 
gebruik van de Platanenweg onder te brengen in de Schoolstraat. De twee gymnastieklokalen zijn van 
eenzelfde bouwjaar en kwaliteit. Naar verwachting zal wellicht vanaf 2015 een afweging mogelijk zijn. 
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4.8.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN BENNEKOM

Collage
Enige tijd terug is in Bennekom Collage gerealiseerd met daarin onderwijs, kinderopvang, 
voorschoolse voorzieningen, muziekschool, bibliotheek en sociaal cultureel werk. Er is geen sportzaal 
gerealiseerd omdat er voldoende capaciteit in de nabijheid aanwezig is (DVO). 

Soetendaal
Door de aanwezigheid van extra ruimten bij de sportzaal met daarin kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang functioneert de Soetendaal als een multifunctionele voorziening mede ook 
omdat de ruimten van de kinderopvang ’s avonds gebruikt worden door de (sport) verenigingen. Het 
gebruik buiten onderwijsuren door sportverenigingen is dan ook hoog.
Door de ligging van de scholen tegenover de Soetendaal vormen deze voorzieningen als een cluster 
een integraal kindcentrum. 
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4.9. Lunteren (40).

4.9.1. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN LUNTEREN IN VOGELVLUCHT
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4.9.2. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN LUNTEREN

Er zijn in Lunteren vier binnensportaccommodaties waarvan er twee in het buitengebied gevestigd 
zijn. In de kern Lunteren staat een gymnastieklokaal aan de Kerkhoflaan (A1). Dit lokaal is in 
eigendom van de gemeente. Daarnaast staat er een sporthal Ut Sporthuus (C2). De sporthal is in 
eigendom van de Stichting Sporthal Lunteren. Voor bewegingsonderwijs is één zaaldeel geschikt. In 
het buitengebied bevinden zich twee (kleine) gymnastieklokalen bij de basisscholen SmdB Ruitenbeek 
en Smd Bijbel De Valk. 

LUNTEREN Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap. Ruimtebehoefte Bezetting
Zaal/school 2011 2021 gym totaal

G23 Kerkhoflaan 1974 21x12x5,5 31 26 22,50 19,50 87% 52%
(B48) De Wegewijzer 9,00 9,00 

(B51) De Triangel 13,50 10,50 
SH7 Ut Sporthuus 2005 48x28x7 nvt 26 22,50 27,00 87% nvt

(B46) Nederwoud smdb. 2,25 4,50 
(B47) De Bron 15,00 16,50 

(B50) De Sprong 5,25 6,00 
G24 Smdb Ruitenbeek 1973 157 m2 nvt 26 4,50 4,50 17% nvt

(B45) Smdb Ruitenbeek 4,50 4,50 
G25 De Valk 1988 155 m2 nvt 26 4,50 6,00 17% nvt

(B49) SmdB De Valk 4,50 6,00 

Totaal 54,00 57,00

4.9.3. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN LUNTEREN.
De capaciteit voor het bewegingsonderwijs in de kern Lunteren bedraagt 52 klokuren. De 
ruimtebehoefte bedraagt 45 klokuren. De scholen Ruitenbeek en De Valk maken gebruik van hun 
eigen gymnastieklokaal. De school Nederwoud heeft geen eigen gymnastieklokaal en is voor het 
bewegingsonderwijs aangewezen op vervoer naar de kern Lunteren. 
Voor nu en de toekomst is er voldoende capaciteit in Lunteren. 

4.9.4. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) LUNTEREN

Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 2011 202

1
2011 2021 aanwezig

12.658 13.019 520 535 1,69 1,74 4

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend

Op grond van kengetallen heeft Lunteren behoefte aan 520 m2 zaaloppervlak. Dit is gelijk aan iets 
minder dan twee zaaldelen. Er zijn vier zaaldelen aanwezig. Er is in Lunteren voor binnensport 
voldoende capaciteit.

4.9.5. DE BINNESPORTACCOMMODATIES IN LUNTEREN.

Gymnastieklokaal Kerkhoflaan.
Het gymnastieklokaal aan de Kerkhoflaan is gebouwd in 1974 en is nog het enige gymnastieklokaal in 
Lunteren dat in eigendom is van de gemeente. De Reeënlaan is indertijd gesloopt na oplevering van 
de sporthal en betrokken bij de herontwikkeling van de Scholen met de Bijbel. 
De capaciteit van het gymnastieklokaal is 26 klokuren en wordt gebruikt door de Triangel en de 
Wegwijzer met een gezamenlijke ruimtebehoefte van 22,50 klokuren. De capaciteit is voldoende om 
voor nu en in de toekomst in de ruimtebehoefte te voorzien. 
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs is goed. De totale bezetting is nog goed te noemen. 
De kwaliteit van de zaal is voldoende.
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Ut Sporthuus
De sporthal Ut Sporthuus (2005) is in eigendom van de stichting sporthal Lunteren. De zaal is 
opgedeeld in twee delen: een deel met de grootte van 24x15x7 meter (A3- 1/3 sporthal) dat dienst kan 
doen als gymnastieklokaal (schuifwand) en een gedeelte van ongeveer 32x30 meter (B3 – 2/3 
sporthal). In dit deel kan men verschillende wedstrijdvelden uitzetten. 
De capaciteit voor het bewegingsonderwijs is één sportzaal in totaal 26 klokuren. Er maken drie 
basisscholen gebruik van de sporthal met in totaal 27 klokuren: de Bron, de Sprong en Nederwoud. 
De leerlingen van Nederwoud worden vervoerd. De capaciteit van de sporthal is voldoende om voor 
nu en in de toekomst in de ruimtebehoefte te voorzien. 

De stichting is volgens de afspraken nu en in de toekomst volledig verantwoordelijk voor de exploitatie 
en instandhouding van de sporthal.

Gymnastieklokaal Ruitenbeek
Het gymnastieklokaal bij de SmdB Ruitenbeek (1973) is in eigendom van het schoolbestuur. De 
oppervlakte van de zaal is 155 m2 en voldoet daarmee niet aan de normen van een modern 
gymnastieklokaal. De zaal is voor de school wel functioneel om in de behoefte van 
bewegingsonderwijs te voorzien. Het schoolbestuur is eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer 
en exploitatie. Het buitenonderhoud is onderdeel van het onderhoud van het hele schoolgebouw en is 
de verantwoordelijkheid van de gemeente.
In 2005 heeft het schoolbestuur ingestemd om het lokaal te betrekken bij de genormeerde capaciteit 
van de school). Het lokaal blijft functioneel geschikt om in de behoefte van de school aan ruimte voor 
bewegingsonderwijs te voorzien. De school is de enige gebruiker van het gymnastiek lokaal.

Gymnastieklokaal De Valk
Het gymnastieklokaal van SmdB De Valk (1988) is in eigendom van het schoolbestuur. De 
vloeroppervlakte is 157 m2 en voldoet daarmee niet aan de normen van een modern 
gymnastieklokaal. De zaal is voor de school wel functioneel om in de behoefte van 
bewegingsonderwijs te voorzien. De school is de enige gebruiker van het gymnastieklokaal. Het 
schoolbestuur is eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie. Het buitenonderhoud  is 
onderdeel van het onderhoud van het hele schoolgebouw en is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. 
In het Programma 2007 hebben wij de school een bijdrage gegeven in de vernieuwing van de 
inrichting. 

4.9.6. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015– 2018 IN LUNTEREN.
Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen in Lunteren met betrekking tot binnensportaccommodaties.

4.9.7. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN LUNTEREN.
Er zijn in Lunteren geen ontwikkelingen die verband houden met de binnensportaccommodaties.
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Ederveen (50), Harskamp (70), Wekerom (80)en Otterlo (90)

4.9.8. DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDERVEEN, HARSKAMP, WEKEROM EN OTTERLO IN 
VOGELVLUCHT

   

Ederveen (50)       Harskamp (70)

   

Wekerom (80)       Otterlo (90)
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4.9.9. OVERZICHT VAN DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN EDERVEEN, HARSKAMP, WEKEROM EN 
OTTERLO.

Ederveen heeft twee binnensportaccommodaties: de Schoolstraat die iets kleiner is dan de norm en 
de Zicht (A1). In Harskamp staat dubbele sportzaal de Nieuwe Spil (B1) die te laag is om een 
volwaardige sportzaal te zijn. In Wekerom staat een gymnastieklokaal aan het Dorpsplein (A1). In 
Otterlo staat het gymnastieklokaal van SERO (A1).

Kern Bouwjaar Vloeropp. Kwaliteit Cap. Ruimtebehoefte Bezetting
Zaal/school 2011 2021 Gym totaal

Ederveen
G26 Schoolstraat 1981 20x10x5,5 # 33 26 23,75 25,50 91% 44%

(B52)Calvijnschool 13,25 13,50 
(B53) De Viermaster 10,50 12,00 

G27 De Zicht 1970 21x12x5,5 # nvt 26 - - - nvt

Harskamp 
SZ4 De Nieuwe Spil 1995 32x28x5,5 # nvt 52 15,75 19,50 30% nvt

(B54) SmdB De Zaaier 12,75 15,00 
(B55) OBS De Roedel 3,00 4,50 

Wekerom
G28 Dorpsplein 1977 21x12x5,5 # 100 26 12,00 13,50 46% 35%

(B56) SmdB Wekerom 12,00 13,50 

Otterlo
G29 SERO 1971 21x12x5,5 # nvt 26 12,00 10,50 46% nvt

(B57) OBS Ericaschool 12,00 10,50 

4.9.10. CAPACITEIT VOOR HET BEWEGINSGONDERWIJS IN EDERVEEN, HARSKAMP, WEKEROM EN OTTERLO.

In Ederveen zijn twee gymnastieklokalen in eigendom van de gemeente. Een gymnastieklokaal (De 
Zicht) is aan de onderwijsbestemming onttrokken. De totale capaciteit voor het basisonderwijs is 
daarom 26 klokuren. Voor nu en de toekomst is er voldoende capaciteit in Ederveen.

In Harskamp staat een dubbele sportzaal. De capaciteit is 52 klokuren voor het basisonderwijs. De 
bezetting van de zaal door het onderwijs is matig. Dit komt doordat de sportzaal twee zaaldelen heeft 
terwijl het onderwijs voldoende heeft aan één zaaldeel. 

In Wekerom staat een gymnastieklokaal met een capaciteit van 26 klokuren voor het basisonderwijs.. 
Hiervan maakt de School met de Bijbel Wekerom gebruik. De ruimtebehoefte van de school bedraagt 
12,00 klokuren. De bezettingsgraad door het onderwijs is redelijk. 

In Otterlo staat een gymnastieklokaal met een capaciteit van 26 klokuren voor het basisonderwijs. De 
basisschool in Otterlo maakt gebruik van dit lokaal. De ruimtebehoefte van de school bedraagt 12,00 
uur.

4.9.11. KENGETALLEN VOOR BINNNSPORT (EXCLUSIEF BEWEGINGSONDERWIJS) EDERVEEN, HARSKAMP, 
WEKEROM EN OTTERLO

Kern Inwoners m2 zaal zaaldelen zaaldelen*
2011 2021 201

1
2021 2011 2021 aanwezig

Ederveen 3.426 3.387 141 139 0,46 0,45 2
Harskamp 3.569 3.590 147 147 0,48 0,48 2
Wekerom 2.449 2.851 101 117 0,33 0,38 1
Otterlo 2.412 2.472 99 101 0,32 0,33 1

*) Hierbij zijn alleen de gemeentelijke accommodaties meegerekend
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Op grond van kengetallen Ederveen behoefte aan 141 m2 zaaloppervlak. Dit is gelijk aan ongeveer 
een half zaaldeel of gymnastieklokaal. In beginsel zijn twee zaaldelen aanwezig. Er is in Ederveen 
voldoende capaciteit voor binnensport. 
Harskamp heeft een behoefte aan 147 m2 zaaloppervlak. Dit is gelijk aan ongeveer een half zaaldeel 
of gymnastieklokaal. Er zijn twee zaaldelen aanwezig. Er is voor binnensport in Harskamp voldoende 
capaciteit.
Wekerom heeft een behoefte aan 117 m2 zaaloppervlak. Dit is gelijk aan ongeveer een derde 
zaaldeel of gymnastieklokaal. Er is een zaaldeel aanwezig. Er is voor binnensport in Wekerom 
voldoende capaciteit.
Otterlo heeft een behoefte aan 0,99 m2 zaaloppervlak. Dit is gelijk aan ongeveer een derde zaaldeel 
of gymnastieklokaal. Er is een zaaldeel aanwezig. Er is voor binnensport in Otterlo voldoende 
capaciteit voor binnensport aanwezig.

4.9.12. DE BINNESPORTACCOMMODATIES EDERVEEN, HARSKAMP, WEKEROM EN OTTERLO.

Ederveen

Schoolstraat.
Het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat (1981) heeft een iets kleinere vloeroppervlak dan een 
standaard gymnastieklokaal. De capaciteit voor het bewegingsonderwijs is 26 klokuren. Zowel de 
Viermaster als ook de Calvijnschool maken gebruik van dit gymnastieklokaal. De ruimtebehoefte van 
de scholen bedraagt 24 klokuren. 
De bezetting van het gymnastieklokaal vanuit het gymnastieklokaal is goed. De totale bezetting is 
matig. De kwaliteit is voldoende.

De Zicht
Het gymnastieklokaal De Zicht (1970) maakt onderdeel uit van het Dorpshuis De Zicht. Een stichting 
heeft het beheer van het lokaal. De gemeente heeft het eigendom en voert het buitenonderhoud uit. 
De zaal is gebouwd in 1970  en is iets groter dan de Schoolstraat. 
Het gebruik van het gymnastieklokaal maakt een integraal onderdeel uit van de activiteiten van het 
dorpshuis De Zicht.

Harskamp.

De Nieuwe Spil
De Nieuwe Spil (1995) heeft een capaciteit van twee sportzaal. De accommodatie heeft ook de functie 
van dorpshuis. Dubbele sportzaal De Spil is alleen te laag om als een volwaardige sportzaal te 
fungeren. De zaal was tot voor kort in eigendom van een stichting die verantwoordelijk was voor de 
exploitatie en instandhouding. In 2011 heeft de gemeente het eigendom van de stichting over 
genomen. De stichting huurt nu de accommodatie van de gemeente. Beide basisscholen in Harskamp 
maken gebruik van de zaal. De twee basisscholen in Harskamp maken hiervan gebruik met een 
ruimtebehoefte van 15,75 klokuren. De capaciteit voor het bewegingsonderwijs is 52 klokuren Voor nu 
en in de toekomst is er voldoende ruimte in Harskamp. 
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs is slecht omdat het gebruik betrekking heeft op twee 
zaaldelen. De totale bezetting is de verantwoordelijkheid van de stichting. 

Wekerom

Dorpsplein.
Het gymnastieklokaal maakt deel uit van het Kulturhus project in Wekerom. Binnen dit project zal men 
het gymnastieklokaal nieuw terugbouwen. Het gymnastieklokaal wordt in het Kulturhus geïntegreerd 
voor multifunctioneel gebruik. De capaciteit voor het basisonderwijs van deze zaal is 26 klokuren. 
Het basisonderwijs heeft een ruimtebehoefte van 12 klokuren. Met de nieuwe accommodatie is er voor 
nu en voor de toekomst voldoende ruimte. 
De bezetting vanuit het bewegingsonderwijs onderwijs is matig. De totale bezetting is de 
verantwoordelijkheid van de stichting Kulturhus. Na oplevering van de nieuwbouw is de kwaliteit 
vanzelfsprekend uitstekend. 
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Otterlo

Gymnastieklokaal SERO.
Het SERO gymnastieklokaal is gebouwd in 1971 en is in eigendom en beheer van de stichting SERO. 
Het lokaal heeft een matige kwaliteit. De capaciteit voor het bewegingsonderwijs is 26 klokuren. De 
ruimtebehoefte van de school is 12,00 klokuren. Dit is voor nu en de toekomst voldoende om in de 
ruimtebehoefte van het bewegingsonderwijs te voorzien. 
De bezettingsgraad door het onderwijs is matig. De totale bezetting is onbekend. Dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van SERO. 

4.9.13. ONTWIKKELING EN PLANNING 2015 – 2016 IN EDERVEEN, HARSKAMP, WEKEROM EN OTTERLO.

Ederveen.
Het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat vormt één geheel met de basisschool de Viermaster en 
blijft nodig voor het bewegingsonderwijs. De kwaliteit van de accommodatie is redelijk tot goed. 
Het gymnastieklokaal De Zicht is een integraal onderdeel van het dorpshuis en is niet nodig voor het 
bewegingsonderwijs. Er vinden ook sportactiviteiten plaats. 

Harskamp
De sportzaal is onlangs, om een faillissement te voorkomen, door de gemeente aangekocht van de 
stichting De Nieuwe Spil. Vervolgens is het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daarmee is de zaal 
weer in een goede staat van onderhoud gebracht. In het kader van de voorgenomen uitbreiding met 
aanvullende functie (zie hieronder) wordt de bergruimte van de sportzaal uitgebreid. De exploitatie van 
de zaal is weer in handen van de stichting gegeven. De gemeente blijft eigenaar en verantwoordelijk 
voor de instandhouding.

Wekerom
In Wekerom wordt een nieuw gymnastieklokaal gerealiseerd binnen het nieuw te bouwen Kulturhus. 
De financiering hiervan maakt onderdeel uit van het Kulturhusproject. 

Otterlo.
Het onderzoek naar en de discussie over de nieuwbouw voor het oude gymnastieklokaal van SERO 
loopt al geruime tijd. Het voornemen is om een nieuwe sportzaal te bouwen op de huidige locatie van 
het gymnastieklokaal. Daarbij wordt een oefenruimte voor OBK meegenomen. 

4.9.14. ANKERPUNTEN VOOR BELEID IN EDERVEEN, HARSKAMP, WEKEROM EN OTTERLO.

Ederveen.
In Ederveen is een aanzet gegeven tot het opstellen van een nieuw structuurvisie voor de kern. 
Daarbinnen is ook aandacht voor de maatschappelijke voorzieningen in Ederveen. In de 
gemeenschap zelf zijn plannen in ontwikkeling ten behoeve van nieuwbouwwoningen en daarbinnen 
de verplaatsing en nieuwbouw van enkele maatschappelijke voorzieningen. 
Voor deze plannen zijn binnen de begrotingen voor onderwijshuisvesting en sport geen financiële 
middelen beschikbaar. In beginsel zullen alle plannen zich zelf moeten financieren. 
Binnen de structuurvisie zullen wij anticiperen op de locale wensen en vanuit de gemeente de richting 
en mogelijkheden voor (her-) ontwikkeling aangeven. Daarbij wachten wij de plannen uit Ederveen en 
de uiteindelijke vaststelling van de structuurvisie af.

Harskamp
Het voornemen is om de sportzaal De Nieuwe Spil uit te breiden met een 
peuterspeelzaal/kinderopvang, een jongerencentrum en wat extra opslagruimte voor 
sportverenigingen. Zo krijgt de accommodatie een centrale functie als maatschappelijke voorziening in 
het dorp en kunnen ook nog andere functie gebruik maken van de sportzaal zoals buitenschoolse 
opvang. Het is aan de gebruikers en de stichting De Nieuwe Spil om hiervoor de plannen te maken.
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Wekerom.
In de ontwikkeling van het Kulturhus wordt een sportzaal geïntegreerd en krijgt een multifunctionele 
functie. Het is niet mogelijk gebleken om de school binnen het Kulturhus te realiseren. De nieuwbouw 
van de school is inmiddels op een aangrenzende locatie apart gerealiseerd. 
De sportzaal krijgt een multifunctionele functie. Woonstede wordt eigenaar. Stichting Kulturhus 
Wekerom is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Kulturhus. 

Otterlo.
In de nieuwbouw voor SERO wordt ook ruimte voor de muziekvereniging OBK gepland. Indien de 
nieuwbouw op dezelfde locatie plaatsvindt dan is er een programmatische verbinding mogelijk met de 
school en het dorpshuis. 
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5. Financiële paragraaf

Voor het primair onderwijs zijn vanaf 1997 alle rijksvergoedingen voor de huisvesting en exploitatie 
van het bewegingsonderwijs in het Gemeentefonds gestort. Het betreft niet alleen de stichtings- en 
eerste inrichtingskosten, maar ook de kosten voor de materiële instandhouding en - in de oude 
terminologie - het technisch onderhoud, ingrijpend onderhoud en de andere voorzieningen. De 
middelen in de algemene uitkering voor onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijs zijn niet 
geoormerkt.

5.1. Loskoppelen binnensport en onderwijshuisvesting

Binnen de gemeente planden wij de nieuwbouw, vervanging en onderhoud van de schoolgebouwen 
en voorzieningen voor bewegingsonderwijs vanuit het product 40.03. Voorgesteld wordt om dit los te 
koppelen zodat er geen vermenging tussen onderwijshuisvesting en binnensport meer is. De vrijval 
vanuit onder ander het programma sport wordt gereserveerd in begrotingspost 10.06. Voorgesteld 
wordt om deze post te betrekken bij de in dit IHP geplande investeringen.

5.2. Kwaliteitsimpuls
Wij stellen voor om een gemeentelijke binnensportaccommodatie in beginsel na 40 jaar een 
kwaliteitsimpuls te geven. Hiervoor is in die periode een gemiddelde investering nodig van 
€ 242.000,= per jaar. Voor de eerste 8 jaar is € 228.000,= per jaar nodig, daarna nog € 121.000,=.

5.3. Normen en investeringen nieuwbouw

Omvang vloeroppervlak.
Uitgangspunt bij nieuwbouw ten behoeve van onderwijs is een zaaloppervlak van 14x22 m2 en een 
hoogte van 7 meter. Bij deze afmetingen spreken wij van een standaard sportzaal. 
In de Verordening is het uitgangspunt nog vloeroppervlak van 252 m2. De VNG heeft is de standaard 
verordening de maatvoering en normbedragen niet aangepast. Het advies aan de gemeenten is 
echter om een zaaloppervlak van 308 m2 als norm te nemen. Dit uitgangspunt heeft de raad in het IHP 
2009 – 2012 onderwijshuisvesting vastgelegd. Voor een zaal van 7 meter hoogte wordt alleen 
gekozen indien dit voor de wijk of kern nodig. Anders is een hoogte van 5,5 meter voldoende. De 
noodzaak wordt bepaald door het feit dat er in de wijk of kern geen andere mogelijkheid is om 
bepaalde sporten uit te kunnen oefenen terwijl hieraan een aantoonbare behoefte is. 

Bruto vloeroppervlak (BVO)
Een sportzaal met een zaaloppervlak van 308 m2 heeft een bruto vloeroppervlak van 510 m2. 

Benodigd terrein
In beginsel bouwen wij sportzalen in samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen zoals 
scholen en niet meer alleenstaand zoals dit in het verleden is gebeurd. Een genormeerde sportzaal 
heeft minimaal een terrein nodig van 550 m2. Daarbij is wel het uitgangspunt dat de sportzaal in een 
groter geheel wordt gebouwd. Op basis van de grondnota is de grondprijs maatschappelijke 
doeleinden € 160,= per m2 exclusief btw. Het investeringsbedrag voor het terrein komt daarmee op 
€ 88.000,=. De interne BTW verrekening is 11%. Daarmee komt de benodigde investering op de 
grond op € 97.680,=. 

Eerste inrichting
De eerste inrichting is gebaseerd op de vigerende norm van de VNG. In 2012 is deze norm gelijk aan 
€ 49.448,= incl. BTW.

Totaal stichtingskosten
Eind 2008 heeft de gemeenteraad in het IHP 2009 – 2012 de nieuwe normbedragen voor een 
sportzaalvastgesteld. Voor een zaal van 14x22x7 meter was dit € 989.147,=2. 

2 het normbedrag is indertijd berekend op basis van de normbedragen 2008 en de extra verhoging in verband met het 
bouwbesluit en duurzaamheid.
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Na de jaarlijkse indexering van de normbedragen op basis van het advies van de VNG is de norm 
voor 2012: € 968.817,=. Inclusief de kosten voor terrein en eerste inrichting bedragen de 
stichtingskosten € 1.106.265,= incl. BTW

5.4. Het vaststellen van de begroting

Bij de vaststelling van de begroting voor 2015 – 2018 onderscheiden wij twee kostensoorten: 
kapitaalslasten op investeringen en overige kosten.

5.4.1. INVESTERINGEN 2015-2018

Op basis van de inventarisatie worden de volgende investeringen benoemd. 

  14 15 16 17 18 Opmerking  Kosten 
Ede-west         

Vervanging Bettekamp  x       €      250.000 
Veluwse Poort         

Nieuwe sportzaal    x   

Mogelijke besparing 
dooor sportzaal 
defensie te renoveren 
(kosten € 500.000 ipv € 
1.000.000)  €   1.000.000 

Veldhuizen         
Renovatie Essenburg    x     €      363.000 
Sluiten Groenendaal   x      

Sluiten Blijdenstein    x     
Kernhem         

Sluiten Braamberg  x     
Verplaatsing naar 
Bettekamp  

Ede Oud Zuid (incl. Enka)         

Uitstel nieuwe zaal Enka       
Voorlopige verwijzing 
naar Oranjelaan  

Renovatie Zuiderpoort   x      €      250.000 
Renovatie Oranjelaan   x      €      400.000 

Sluiten Verlengde Parkweg    x     
Bennekom         

Sluiten Schoolstraat   x      
Otterlo         

Vervanging SERO   x      €   1.000.000 
Lunteren         

Renovatie Kerkhoflaan      x   €      250.000 

5.4.1. BEGROTING  2015-2018

Na verwerking van de voorstellen in dit IHP komen wij tot de volgende begroting 
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Bijlage 1. Soorten binnensportaccommodaties, afmetingen en hun gebruik.

Onder binnensportaccommodaties worden gymnastieklokalen, sportzalen en sporthallen verstaan. De 
soort hangt af van de gebruiksmogelijkheden. Wij spreken van een sportzaal als de zaal voldoet aan 
de standaard afmeting van 22 bij 14 en een hoogte van 7 meter. Deze zaal heeft voldoende grootte 
voor binnensporten zoals volleybal en badminton. Een zaal kleiner dan deze voorziening noemen wij 
een gymnastieklokaal. Verder spreken wij van een dubbele sportzaal (bijvoorbeeld Maandereng) als 
er twee gekoppelde sportzalen zijn. Een dubbele sportzaal is onder andere geschikt voor basketbal. 
We spreken van een sporthal (bijvoorbeeld De Peppel) als er minimaal drie standaard sportzalen zijn 
gekoppeld. Een sporthal is ook geschikt voor sporten als zaalvoetbal en handbal en zaalhockey. 

 

Soort
Afmeting
(lxbxh)

Opp.
m2 Inhoud Gebruik

A1 Gymlokaal 14x22x5 308 1540 Alleen geschikt voor lichamelijke 
oefening

A2 Sportzaal 14x22x7 308 2156 Lichamelijke oefening, 1x badminton, 1x 
volleybal

A3 1/3 sporthal 14x24x7 336 2352 Lichamelijke oefening, 1x badminton, 1x 
volleybal

B1 Sportzaal 16x28x7 448 3136 Lichamelijke oefening, 3x badminton, 1x 
volleybal, 1x basketbal

B2 Sportzaal 22 x28x7 616 4312 Lichamelijke oefening, 3x badminton, 2x 
volleybal, 1x basketbal

B3 2/3 sporthal 32 x28x7 896 6272 Lichamelijke oefening, 3x badminton, 2x 
volleybal, 1x basketbal

C1 Sporthal 24x44x7 1056 7392 Lichamelijke oefening, 7x badminton, 3x 
volleybal, 1x basketbal, 1x combiveld

C2 Sporthal 28x48x7 1344 9408 Lichamelijke oefening, 9x badminton, 4x 
volleybal, 3x basketbal, 1x combiveld

C3 Sporthal 28x48x9 1344 12096 Lichamelijke oefening, 9x badminton, 4x 
volleybal, 3x basketbal, 1x combiveld

D1 Sporthal 28x88x7 2464 17248 Lichamelijke oefening, 22x badminton, 
9x volleybal, 5x basketbal, 2x combiveld

D2 Sporthal 32x88x10 2816 28160 Lichamelijke oefening, 18x badminton, 
8x volleybal, 5x basketbal, 2x combiveld

 Soorten binnensportaccommodaties, afmetingen en hun gebruik (Bron: handboek ISA sport)
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Bijlage 2 Relatie gemeente en SSE

Hieronder een overzicht van taken van gemeente en SSE

Gemeente Ede Stichting Sportservice Ede

Kerntaak Planning en spreiding accommodaties Verantwoordelijk voor de exploitatie 
van de accommodaties, de 
ingebruikgeving en het uitvoeren van 
klein onderhoud en groot onderhoud

Onderhoud Gemeente schouwt onderhoud 
panden

Onderhoud panden op basis van door 
gemeente goedgekeurde 
onderhoudsplanningen

Huur Gemeente ontvangt huur van SSE SSE huurt accommodaties van 
gemeente

Jaarlijkse lasten Gemeente draagt:
 eigenaarlasten (OZB, 

verzekering, kapitaallast, 
rentelast) 

 subsidies SSE (huur 
accommodaties, groot 
onderhoud, personeel & 
automatisering)

SSE draagt:
 exploitatielasten (gas, water, 

elektra, schoonmaak), 
 beheerlasten (personeel & 

automatisering) 
 lasten klein onderhoud

Dekking lasten  Dekking loopt via 
gemeentelijke middelen

Naast subsidies gemeente dient SSE 
exploitatielasten en lasten klein 
onderhoud te dekken door:

 klokurenvergoeding 
onderwijs 

 verhuur aan verenigingen

Tarieven Gemeente stelt tarieven vast SSE doet voorstel voor tarieven

Financiële stromen
Hieronder een schema van de financiële stromen.

Financiën gemeente
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Financiën SSE

 

Toelichting
Om in aanmerking te komen voor verrekening van de BTW is er een huurrelatie tussen SSE en 
gemeente: SSE betaald huur aan de gemeente voor de panden. Om de huur budgetneutraal te laten 
verlopen, subsidieert gemeente SSE voor deze huur. 

De hele financiële stroming is gebaseerd op de overdracht van de beschikbare panden in 2007. 
Omdat er via dit IHP verandering komt in het bestand van Sportservice Ede worden de financiële 
stromingen opnieuw bekeken. 
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Bijlage 3. Berekening van de kwaliteit van een binnensportaccommodatie.
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6. Bijlage 4. Berekening van de bezettingsgraad van een binnensportaccommodatie.

Reëel verhuurbaar
Klokuren per week maximaal 26 +
Overig verhuur per week 5 dagen * 6 uur + 16 uur in het weekend 46 +
Reëel verhuurbaar per 
week reëel verhuurbaar per week 72 =
Weken schoolweken 40 *
TOTAAL REEEL reëel verhuurbaar per jaar 2880

Goede bezetting
Klokuren per week maximaal 26 +
Overig verhuur per week 5 dagen * 4 uur + 6 uur in het weekend 26 +
Goede bezetting per week goede bezetting per week 52 =
Weken schoolweken 40 *
TOTAAL GOED goede bezetting per jaar 2080

TOTAAL REEEL  2880
TOTAAL GOED  2080
Percentage Percentage voor goede bezetting 72
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Bijlage 5. Financiële vertaling wijzigingen tot en met 2018

  14 15 16 17 18 Opmerking  Kosten 
Ede-west         

Vervanging Bettekamp  x       €      250.000 
Veluwse Poort         

Nieuwe sportzaal    x   
Mogelijke besparing dooor sportzaal defensie te 
renoveren (kosten € 500.000 ipv € 1.000.000)  €   1.000.000 

Veldhuizen         
Renovatie Essenburg    x     €      363.000 
Sluiten Groenendaal   x      

Sluiten Blijdenstein    x     
Kernhem         

Sluiten Braamberg  x     Verplaatsing naar Bettekamp  
Ede Oud Zuid (incl. Enka)         

Uitstel nieuwe zaal Enka       Voorlopige verwijzing naar Oranjelaan  
Renovatie Zuiderpoort   x      €      250.000 
Renovatie Oranjelaan   x      €      400.000 

Sluiten Verlengde Parkweg    x     
Bennekom         

Sluiten Schoolstraat   x      
Otterlo         

Vervanging SERO   x      €   1.000.000 
Lunteren         

Renovatie Kerkhoflaan      x   €      250.000 
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Bijlage 6. Financiering op lange termijn

In totaal is voor de kwaliteitsimpuls in de komende 40 jaar ruim € 5,5 miljoen nodig. Gemiddeld betekent dit ruim € 140.000,= per jaar. 
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Buurt wijk Eig. Naam
Bouw
jaar lft Status 2013-2016

2018-
2020 2021-2024 2025-2028 2029-2032 2033-2036 2037-2040 2041-2044

1001 10 Gem Gymnastieklokaal Kerkweg 1930 82 250.000
4001 40 Gem Gymnastieklokaal Kerkhoflaan 1964 48 250.000
201 2 Gem Gymnastieklokaal Bettekamp 1964 48 Braamberg 250.000 
201 2 Gem Gymnastieklokaal Van Zantenstraat 2013 0 400.000

201 2 Gem
A. Gymnastieklokaal Het Streek – 
A’damseweg 1967 45 afgestoten

201 2 Gem
B.Gymnastieklokaal Het Streek – 
A’damseweg 1967 45 afgestoten

1003 10 Gem Sporthal De Reehorst 1968 44 op termijn afstoten
302 3 Gem Gymnastieklokaal Essenburg 1970 42 renovatie 363.306

9001 90 St. Gymnastieklokaal SERO 1971 41 Nieuwbouw project 1.000.000
1003 10 Gem Gymnastieklokaal Oranjelaan 1971 41 Renovatie in project 250.000
1002 10 Gem Gymnastieklokaal Verlengde Parkweg 1974 38 op termijn afstoten
303 3 Gem Gymnastieklokaal Blijdestein 1974 38 op termijn afstoten?
307 3 Gem Gymnastieklokaal Ridderhof 1977 35 250.000

8001 80 St. Gymnastieklokaal Dorpsplein 1977 35 Nieuwbouw Kulturhus
3004 30 Gem Sportzaal De Soetendaal 1979 33 Vernieuwd 250.000
305 3 Gem Gymnastieklokaal Groenendaal 1980 32 op termijn afstoten?
101 1 Gem Gymlokaal Bunschoterweg 1980 32 250.000

5001 50 Gem Gymlokaal Schoolstraat 1981 31 250.000

3001 30 Gem Gymnastieklokaal Platanenweg 1981 31 250.000

3002 30 Gem Gymnastieklokaal Schoolstraat 1981 31 op termijn afstoten?
305 3 Gem Sporthal De Peppel 1982 30 750.000 

1101 11 Gem Sportzaal Maandereng 1984 28 500.000 
1204 12 Gem Sporthal 't Riet 1991 21 750.000 
7001 70 Gem Sportzaal De Nieuwe Spil 1995 17 500.000 
104 1 Gem Gymlokaal Ceelman van Ommerenweg 2003 9 250.000 
401 4 Gem Gymlokaal De Hasselbraam 2005 7
203 2 Gem Gymnastieklokaal Wulplaan 2012 0

2.513.306 250.000 500.000 500.000 1.250.000 750.000 750.000 250.000
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