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Situatie

Adres: Seringenlaan 1

Gelegen tussen de 
voetbalvelden en de sintelbaan 
van SV Diomedon

Kadastraal bekend; Q nr.: 4101



Het Bestaande 
kleedgebouw

Grootte 285 m2
Bouwjaar 1977

� Voorstudie tot herstel, uitbreiding en renovatie van het huidige kleedgebouw. Maatgevende en 
bepalende onderdelen hierbij zijn;

� * Programma van Eisen, behoeftebepaling van Vereniging.

� * Normen en voorschriften KNVB.

� * Hygiëne technische voorzieningen en maatregelen

� * Bouwfysische karaktereigenschappen van bouwwerk.

� * Installatietechnische voorzieningen.

� * Infrastructuur (plattegrond en rondom bouwwerk)

� * Veiligheid (bijv. Legionella)

� * Duurzaamheid aspecten.

� Om het huidige bouwwerk te behouden, het bouwkundig en constructief op te waarderen, te 
renoveren en uit te breiden. Moeten wij na een uitvoerige inspectie en analyse concluderen dat 
dit economische gezien niet wordt geadviseerd. 

� Dit mede gevoed door de uitkomsten en conclusies volgens de conditiemetingsrapportage 
(bnn-adviseurs) en de bouwkundige opname van de KNVB. (gedateerd 2011) 

� Bij hergebruik van verschillende gebouwdelen kunnen met name de vereiste bouwfysische 
waarden van de buitenschil niet behaald worden! Denk hierbij aan de gevels en de vloer. Het 
niet behalen van de isolatiewaarden, zorgt voor een beperkt het rendement van de installaties. 
(verwarming etc.) Dit zal een negatief effect hebben op de maandelijkse stookkosten. 



Bestaande bebouwing

Sloop kleedkamer gebouw.

Vrijmaken doorgaand pad.

Herbestemming huidige 
ruimten en renovatie 
gevelaanzichten van het 
kantine- gebouw.



Bouwplannen in beeld

Nieuwbouw kleedgebouw.

Verbouw kantinegebouw.

Herinrichting tussenliggende 
terrein (plein)

Taakstellend:
-Open en duidelijke aankomst.
-Overzicht: op bouwwerken en   

omliggende terrein.
-Centraal ontmoetingsplein.
-Uitnodigende uitstraling.



Nieuw kleedgebouw

Materialisatie; (onderhoudsarm)

* Metselwerk
* Rabatdelen
* Alum. kozijnen

Overkapping entree.

Voetbal tassenrek, buiten.

Inbraak werende voorz.

Kleurstelling volgens beeld.



Verbouw 
Kantinegebouw

Duidelijke entree kantine.

Nieuwe gevelindeling.

Verhuis wedstrijdsecretariaat.

Nieuw ballenhok.

Vervallen doucheruimten.

Vereenvoudiging installaties.



In vogelvlucht



Plattegrond 
Kleedgebouw
bruttoopp.: ca. 440M2

8x kleedkamers / douches

2x arbitrage kleedkamers

algehele voorzieningen;
* entree en gang
* toiletvoorziening
* installatieruimte
* werkkast

PvE
- behoeftebepaling VV Stb
- kwaliteitsnormen KNVB



Tijdspad & Planning

Vergunningaanvraag: 2019

Start uitvoering: begin 2020



Kostenraming
budgetbegroting d.d. 04 juni 2019

Geen noodvoorzieningen tijdens 
bouwuitvoeringen  opgenomen.

Financiële bronnen van de vereniging; 
� Eigen vermogen,
� Sponsering en donaties (leden, supporters en particulieren),

� Coöperatie Fonds,
� Subsidies
� Eigen werkzaamheden (ondersteuning tijdens bouwuitvoering), 

Kostenramingen realisatie;

� Planvorming, engineering, vergunningsaanvraag, leges.
� Geschatte realisatiekosten:  Euro 19.500,- incl. btw.

� De sloop van het bestaande bouwwerk, en de realisatie van het nieuwe 
kleedgebouw.

� Geschatte realisatiekosten:  Euro 530.800.000,- incl. btw.

� De opname en realisatie van omliggende terrein. Bestaande uit de 
bestrating, aanplanting en straatmeubilair etc.

� Geschatte realisatiekosten:  Euro 25.700,- incl. btw.

� De verbouw, herbestemming ruimten en renovatie van het huidige 
kantinegebouw.

� Geschatte realisatiekosten:  Euro 67.600,- incl. btw.



Op naar de realisatie 
van een boeiend 
gemeenschappelijk 
sportpark!

Schoon & Hygiënisch
Veiligheid
Lokale verbinding
Actief gastheerschap

� Doelstelling
� Een bijdrage leveren aan een functiemenging met o.a.; Welzijn, 

Buurt, Onderwijs, Gezondheidzorg, Commercie en andere 
sportverenigingen.

� Voorbereidingstraject, tot vaststelling van;
� Definitieve planvorming (m.b.t. vergunningsaanvraag),

� Haalbaarheidsstudie op basis van het initiatief, de financiële 
bronmogelijkheden, de doelstelling en het hierbij behorende 
tijdspad,

� Vaststelling van de taakstellende budgettering en de 
uitgangspunten in takenverdeling en verantwoordelijkheden, 
opstellen van de definitieve bouwkostenraming & 
realisatiestructuur. (in samenwerking met Gemeente Steenbergen) 


