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bijlage 1
Objecten van sportvastgoed

Op een sportaccommodatie kunnen verschillende objecten van
sportvastgoed worden gebruikt. Hieronder volgt een overzicht van
objecten die worden gebruikt door sportverenigingen en behoren tot het
sportvastgoed.
Velden
Onder velden wordt verstaan wedstrijdvelden en trainingsvelden. Ook is er onderscheid
tussen natuurgrasvelden en diverse soorten kunstgrasvelden.
Clubgebouw
Onder clubgebouw wordt verstaan het gedeelte waar de kantine van een sportvereniging is
gevestigd met bijbehorende bestuurskamer(s) en commissiekamer(s).
Kleedkamers
De ruimtes waar omgekleed kan worden om te kunnen sporten, vaak met
douchegelegenheid, toiletten en eventueel lockers (kasten waar je spullen in kunt
opbergen). Soms zitten kleedruimten vast aan de kantine en kunnen onderdeel zijn van het
clubgebouw. Maar het komt ook voor dat kleedkamers los staan zijn van het clubgebouw.
Sporthal (indien aanwezig)
Op sommige sportparken kan een sporthal aanwezig zijn, die gebruikt wordt door
sportverenigingen. Zoals bij tennisverenigingen, handbalverenigingen, korfbalverenigingen
etc.
Lichtmasten
Op en rond een groot aantal sportvelden staan lichtmasten rond het veld die aangezet
kunnen worden, zodat sportverenigingen ook in de avonduren – als het donker is - gebruik
kunnen maken van de sportvelden. Sportverenigingen bedienen de lichtmasten veelal zelf.
Tribune
Op sportparken kunnen ook tribunes zijn gebouwd. Deze tribunes staan vaak bij een
hoofdveld van het desbetreffend sportpark en wordt gebruikt door de leden van de
sportvereniging en toeschouwers die naar een sportwedstrijd willen kijken.

Dug-outs
Op veel sportvelden zijn dug-outs geplaatst, die gebruikt worden door trainers, coaches
(leiders) en wisselspelers van een sportvereniging.
Blaashal
Een blaashal is een koepelvormige, opgeblazen, elastische, luchtdichte ruimte, die veelal
over een vaste bodemplaat beschikt (vaak van beton). De ruimte wordt door een druksluis
betreden. Een constant draaiende ventilator zorgt voor de handhaving van de benodigde
lichte overdruk in de blaashal. Blaashallen worden (vooral bij hockey) vaak gebruikt als
tijdelijke accommodatie voor sportactiviteiten in de winter.
Mobiele bergruimten (zeecontainers)
Op veel sportparken staan ook mobiele bergruimtes (vaak lijkend op zeecontainers, die
sportverenigingen gebruiken om sportmaterialen in op te slaan. Denk hierbij aan ballen,
pionnen, hesjes, doeltjes etc.
Hekwerken
Rond de sportvelden (bijvoorbeeld ballenvangers) en sportparken staan diverse soorten
hekwerken die de grens markeren met de openbare ruimte.
Speeltoestellen
Op sportparken zijn soms ook speeltoestellen (wipkip, schommel, glijbaan etc.) aanwezig
voor de jeugd.
Speelveldjes
Naast sportvelden worden er steeds meer speelveldjes aangelegd op sportparken. Deze
zijn bedoeld voor de jeugd of worden gebruikt als inloopveld voorafgaand aan
(competitie)wedstrijden.
Videotoren
Bouwwerk waar een camera op geplaatst is waarmee trainingen en wedstrijden worden
opgenomen. Met behulp van deze videotoren kunnen trainingen en wedstrijden worden
geanalyseerd.

