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Bureau Waardenburg 
Ruim dertig jaar onafhankelijk onderzoek, advies en 
ontwerp op het gebied van ecologie, natuur en 
landschap. 

Meer dan 60 medewerkers: 
• Verschillende ecologische 

specialisaties (te land, ter 
zee, in de lucht) 

• Landschapsontwerp 
• GIS 
 
 
Ruimtelijke inrichting  
Inventarisatie en monitoring 
Effectenstudies 
Toepassen van innovaties 
Beheer 
Natuurbescherming  
Wet- en regelgeving 
Educatie 
 
 



Sportpark in stedelijke groenstructuur 

• Sportcomplex heeft groene kleur op de kaart ….. 

 



Sportpark in stedelijke groenstructuur 

• In structuurvisie maakt het deel uit van de stedelijke 

groen/blauwe structuur  

 



Sportpark in stedelijke groenstructuur 

 

• Ecologische verbindingszones erover geprojecteerd 

Sportcomplex moet opgeruimd worden om dit te realiseren 



Wensen versus werkelijkheid - ruimtelijk 

• Groen/blauwe structuur profiteert niet altijd van 

sportcomplexen 

– Ruimtelijk naar binnen gericht 

– Ontoegankelijk / defensieve uitstraling door de hekken 

– Schaamgroen draagt weinig bij aan lokale identiteit 

– Monofunctionele gebieden 

– Vaak onaantrekkelijk  

• Sportcomplex is vaak barrière voor recreatieve verbindingen 

door stedelijk gebied en tussen binnen – buiten de stad  

 

Op abstract schaalniveau worden kansen gezien, maar worden 

deze wel benut? 

 

 



Wensen versus werkelijkheid - ecologisch 

Streven naar hogere biodiversiteit vaak wens 

• Sportveld zelf en hek is barrière voor ecologische verspreiding 

• Ecologische waarde komt van de overige ruimte 

– die ruimte is vaak beperkt 

– eenvormig ingericht 

– niet gericht op verhogen biodiversiteit 

 

 

Stedelijk groen en water is de aangewezen plek voor biodiversiteit, 

maar wordt er werkelijk ruimte gemaakt voor natuur op 

sportcomplexen? 

 



Standaard sportcomplex 

• Lage biodiversiteit 

• Lage belevingswaarde 

• Weinig bijdrage aan stedelijke groen/water 

structuur 



Sport in beweging 

Mogelijke redenen voor verandering 

• Sportcomplex is sleets 

• Samenraapsel van gebouwtjes (die niet meer voldoen) 

• Hoge onderhoudskosten van oude grasvelden 

• Nieuwbouwwijk heeft sport dichtbij nodig 

• Binnenstedelijke herstructurering vraagt uitplaatsing van 

sportcomplex 

• Afnemende vraag naar sport (bv. in krimpregio’s) 

• …. 

 



Maatschappij in beweging 

• Meer maatschappelijke aandacht voor gezond leven en 

bewegen 

– Gezonde levensstijl bespaart ziektekosten 

– Gezonde omgeving bespaart ziektekosten 

• Innovaties in de mogelijkheden van sportfaciliteiten 

– Intensievere bespeelbaarheid kunstgrasvelden 

– Dynamisch lijnenmanagement (belijning sportveld in LED licht?) 

– …. 

• Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 

– Aantrekkelijke groene omgeving leidt tot hogere vastgoedwaarde 

– Aantrekkelijke groene omgeving goede vestigingsfactor bedrijven 

– Belang van identiteit 

 



Ruimte maken 

Benutten innovaties  

 - uit de sportwereld 

 - multifunctioneel ruimtegebruik, 

stapelen van functies, nieuwe 

combinaties 

 



Nieuwe allianties aangaan 

Intensiveren kost geld  

• Andere partijen betrekken die profiteren van meer en beter 

groen in de stad 

– Verzekeringsmaatschappij 

– Vastgoedeigenaar 

– … 

• Lokale binding vergroten 

– Omwonenden welkom 

– Sponsoring van het sportpark 

– … 

• Andere combinaties zoeken 

– Kinderopvang 

– Muziek oefenruimtes 

– … 

 



Verhogen biodiversiteit  

door integrale aanpak 

Lage  hoge biodiversiteit  

Lage   hoge belevingswaarde 

Lage   hoge bijdrage groen/water structuur 



Verhogen biodiversiteit sportcomplex 

Kiezen juiste inrichtingselementen 

 

• Bloemrijk gras 

• Geïsoleerd water (poel) 

• Geleidelijke overgangen beplanting 

• Meer water en natuurvriendelijke oevers 

• Schrale plek (zonder vastgestelde functie) 

 

 



Bloemrijk gras 

Extensief beheerd gras / hooiland 

Vegetatie, vlinders, libellen, sprinkhanen 

profiteren  



Geïsoleerd water, poel 

Educatief interessante plek 

Amfibieën, libellen profiteren 



Geleidelijke overgangen 

beplanting 

• Zoom-mantel vegetatie 

• Zorgt voor dekking, geleiding, meer diversiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoogdieren, vogels, vlinders, vegetatie profiteren 

 



Meer water en natuurvriendelijke 

oevers 

Waterberging, verbeteren waterkwaliteit 

Libellen, vegetatie, zoogdieren, vissen profiteren 

 

 



Schrale plek 

• Braakliggend stukje van het terrein 

• Puin, kaal zand biedt ecologische pioniers kans 

• Tevens aantrekkelijke speelplaats (door 

ontbreken functie) 

 

 

 

 

 

 

 

Vlinders, sprinkhanen, zoogdieren,  

reptielen, vogels profiteren 

 



Kansen voor biodiversiteit sportcomplex 

Inrichtingsmaatregelen 

 

• Aansluiten op omgeving (opbouw, landschapselementen, 

paden) 

• Helpen van specifieke soorten (ooievaarsnest, bijenhotel) 

 

• Voorkomen van lichtuitstraling 

 

• Toepassen van streekeigen beplanting 

• Gebouw optimaliseren voor medegebruik door dieren 

 



Aansluiten op omgeving 

• Sportcomplex ontwerpen 

als park voor mens en dier 

• Meerdere paden, 

toegangen, bezoekers 

welkom 

 

• Water en groen loopt door 

in omringende stad; 

ecologische relaties 

• Alle soortgroepen 

profiteren 

 



Streekeigen beplanting 

• Bijdragen aan identiteit van de plek 

• Beplanting doet het beter 

• Gebruik divers sortiment 

 - beter voor biodiversiteit 

 - aantrekkelijkere uitstraling 

 - robuuster & duurzamer 

• Gebruik bes dragende struiken 

(aantrekkelijk voor vogels, 

zoogdieren) 

• Alle soortgroepen profiteren 

 



Gebouw optimaliseren 

• Medegebruik door verschillende soortgroepen biedt verrijking 

van het sportcomplex 

– vleermuizen 

– vogels (huismus, gierzwaluw) 

– evt. insecten 

 

 

 



Kansen biodiversiteit benut 

• Zelfde functionaliteit sporters 

• Meer ruimte voor biodiversiteit 

• Hogere ruimtelijke kwaliteit 

• Meerwaarde voor de stad  



FF ruimte maken voor biodiversiteit  

• Fysiek  

• Functioneel  

• Financieel  

 

 

Ruimte voor biodiversiteit opnemen in Programma van Eisen 

sportcomplex 

 

 

 



Integrale aanpak 

Actief werken aan hogere belevingswaarde en hogere 

biodiversiteit door: 

• Ontwerpen aan sportcomplex als aan een PARK 

• Kiezen geschikte inrichtingselementen 

• Ook denken vanuit beleving door omwonenden  

• Niet-sportende bezoekers aantrekken 

• Doorbreken hokjesgeest verenigingen 

• Binnen totale stedelijke context ontwerpen aan groen/blauwe 

structuur 

 

  Weet welke waarden er in de omgeving zijn 
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