
Gymzaal of sportruimte 
bewegingsonderwijs?
Gymzaal als metabegrip voor een sport-
ruimte voor bewegingsonderwijs. Of 
het woord gymzaal niet meer van deze 
tijd is, wordt overgelaten aan anderen. 
Het begrip gymzaal wordt in deze serie 
gebruikt om de enkelvoudige sportruimte 
voor bewegingsonderwijs te duiden. 

Een solitaire gymzaal is een van de 
sportruimten voor bewegingson-
derwijs. Het begrip gymzaal wordt 
doorgetrokken naar het gebruik van 
sportzalen en delen van sportzalen en 
sporthallen. Iedere gymzaal kan een 
eigen karakter hebben en meerdere 
gymzalen bij elkaar, zoals drie haldelen 
in een sporthal, kunnen van karakter 
verschillen. Daarmee wordt meer varia-
tie in bewegingsonderwijs geboden en 
worden leerlingen meer uitgedaagd. 

In de artikelen wordt deels het huidige 
Handboek huisvesting bewegingson-
derwijs gevolgd en worden de noodza-
kelijke wijzigingen en moderniseringen 
geschetst. De kansen die er liggen, de 
uitdagingen die moeten worden gebo-
den en de uitdagingen die moeten 
worden aangegaan. Veiligheid en kwa-
liteit, alsmede voorschriften, richtlijnen 
en aanbevelingen van NOC*NSF, KVLO 
en sportbonden komen aan de orde.
Met deze serie worden de 

professionals in het bewegingsonder-
wijs en de professionals in de ontwik-
keling en bouw van sportaccommoda-
ties zo volledig mogelijk geïnformeerd: 
samen werken aan uitdagende, toe-
komstbestendige, veilige gymzalen.

Het Sportakkoord
Het Nationaal Sportakkoord werd 
in 2018 ondertekend door de sport-
wereld, gemeenten, Rijksoverheid, 
provincies, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties. Dat was een 
veelbelovende stap die het beeld gaf 
dat vanaf nu meer mogelijk zou zijn. 
De werkelijkheid is vaak weerbarstiger. 
Ondanks tal van lokale sportakkoorden 
en de inzet van sportformateurs gaat 
het uiteindelijk ook om beschikbare 
middelen. Er zijn echter nog steeds 
onvoldoende middelen. Daarnaast 
wordt voor het bewegingsonderwijs 
een modelverordening gebruikt die 
in hoge mate aan slijtage onderhevig 
is en niet voldoet aan de wensen en 
verwachtingen uit het sportakkoord. 
In de artikelen wordt uitgegaan van 
het sportakkoord en het daarin geuite 
streven om mensen levenslang te 
laten sporten en bewegen. ‘Van jongs 
af aan vaardig in bewegen’ wordt 
dat in het sportakkoord genoemd. 
Besproken wordt wat er nodig is om 
die wens mogelijk te maken. Het spor-
takkoord gaat over meer dan alleen 

van jongs af aan vaardig in bewegen. 
Het gaat ook over:
• inclusief sporten en bewegen
• duurzame sportinfrastructuur
• vitale aanbieders
• positieve sportcultuur
• topsport die inspireert 

Deze onderwerpen komen in verschil-
lende artikelen direct of indirect in 
meer of mindere mate aan bod. 

Het 2+1+2-model is 
uitgangspunt
Uitgangspunt is tegenwoordig het 
‘2+1+2-model’. Dit model bestaat uit  
2 uur goed bewegingsonderwijs,  
1 uur extra bewegen en 2 uur bewegen 
na schooltijd, met als doel kinderen 
met plezier te laten bewegen en zo te 
voldoen aan van jongs af aan vaardig 
in bewegen uit het sportakkoord.

De eerste 2 uur in het model staan voor 
de vaste uren bewegingsonderwijs 
voor alle kinderen met een leeftijd van 
4 tot 18 jaar. In het PO zijn dit 2 lesuren, 
in het VO zijn dit er soms meer. Deze 
vaste basis geldt tevens voor voor-
schoolse organisaties en het MBO tot 
een leeftijd van 18 jaar. In deze eerste  
2 uren is beter leren bewegen het doel. 

De +1 staat voor een uur meer en/of 
specialistisch bewegen. Hieronder 
vallen activiteiten als bewegend leren, 
motorische remedial teaching, talent-
klassen of de dynamische schooldag 
en pauzesport. Het gaat om bewegen 
als middel en/of als maatwerk voor de 
ontwikkeling van kinderen met een 
leeftijd van 4 tot 18 jaar.

De +2 staat voor meer bewegen en 
sporten. Hierin gaat het om breed 
bewegen, bij sportverenigingen, in 
naschoolse programma’s en voor 
pleinsporten of buurtactiviteiten. 
Hierin wordt verbinding gezocht 
tussen vakleerkrachten, buurtsport-
coaches, combinatiefunctionarissen, 

De moderne gymzaal (1): 
De aftrap
Dit artikel is het eerste van een serie artikelen over de moderne  
gymzaal. De komende nummers, tot in 2023, zullen diverse 
onderwerpen over dé sportaccommodatie voor bewegingson-
derwijs worden besproken. Met deze serie biedt de KVLO een 
handreiking aan eenieder die betrokken wordt bij nieuwbouw of 
renovatie van een sportaccommodatie, voor bewegingsonderwijs.  
De inbreng van docenten bewegingsonderwijs is onmisbaar om 
te komen tot goede, toekomstbestendige accommodaties die 
geschikt zijn voor bewegingsonderwijs. Goed geïnformeerde 
docenten met een visie kunnen onderbouwd hun invloed aan- 
wenden om die goede accommodaties te realiseren. 
| Tekst Folkert Buiter en Odin Wenting

EN VERDER 43

LO
 M

A
G

A
Z

IN
E 

1 
JA

N
U

A
R

I 2
0

2
2



sportverenigingen, sportbonden en 
andere beweegpartners die kinderen 
met een leeftijd van 2-18 jaar stimule-
ren om meer te bewegen.

Er is ruimte nodig
Om aan het sportakkoord en het 
2+1+2-model te kunnen voldoen is 
ruimte nodig. Ruimte om te sporten, 
binnen en buiten. Ruimte die toerei-
kend is in afmetingen, veiligheid en 
functionaliteit. In deze serie gaat het 
over indooraccommodaties, de gym-
zalen. De outdoor sportfaciliteiten blij-
ven in deze serie buiten beschouwing.

Tal van onderwerpen komen aan de 
orde, waaronder afmetingen, sport-
vloer, wanden, akoestiek, toegankelijk-
heid, inrichting, inventaris, programma 
van eisen en exploitatie.

Er wordt stelling genomen en met 
argumenten aangetoond wat er nodig 
is en waarom. Daarbij worden de ver-
schillen met de normen uit de model-
verordening van de VNG aan de orde 
gesteld en geduid.
Uiteindelijk zal de vraag aan de orde 
komen wat het bewegingsonderwijs ons 
waard is, wat de waarde ervan is voor de 
leerlingen en de maatschappij en wat we 
er daarom voor over moeten hebben.

Veiligheid
Een van de aspecten die aan de orde 
zal komen is veiligheid. Veiligheid in 
al zijn aspecten. Fysieke bouwkun-
dige veiligheid, zoals de luchtkwaliteit 
en de akoestiek, de kwaliteit van de 
sportvloer en de vlakke wanden. Een 
gezonde omgeving die geen schade 
veroorzaakt op korte en lange termijn. 

Een veilig gevoel, vanuit een oogpunt 
van sociale veiligheid en de dingen die 
je daarvoor moet doen in een gymzaal 
en de bijbehorende ruimten.
Leerlingen en docenten gebruiken de 
gymzaal met alles dat erin aanwezig is 
om hun gezondheid te onderhouden 
en weerbaarheid te vergroten. Het 
gebouw mag nimmer de oorzaak zijn 
van gezondheidsschade.

Het zijn de docenten  
bewegingsonderwijs  
die het moeten doen
Vanzelfsprekend zijn er allerlei aan-
nemers, architecten, leveranciers en 
adviseurs die gespecialiseerd zijn in 
sportaccommodaties, maar ze kunnen 
per project niet zonder de inbreng van 
de docenten bewegingsonderwijs. 
De docenten zijn de professionals die 
dagelijks zien, horen en ervaren wat een 
goede en minder geschikte gymzaal is. 
Zij kunnen vertellen wat er nodig is, waar 
het aan moet voldoen en waarom. Zij zijn 
net zoveel specialist als de partijen die de 
accommodatie realiseren en inrichten.
Schudt iedere schroom af en bemoei 
je met de omgeving waar je dagelijks 
in moet werken. Laat je niet van tafel 
praten met mooie plaatjes, let op de 
functionaliteit en veiligheid van jouw 
werkomgeving en van de leeromge-
ving voor duizenden leerlingen.
Besef dat je als docent bewegingson-
derwijs in 40 werkbare jaren 30.000 
tot 40.000 uur in een gymzaal werkt. 
Realiseer je dat per jaar ten minste 
40.000 keer een leerling de gymzaal 
betreedt en dat gedurende de levens-
duur van een gymzaal er 1,6 miljoen tot 
2 miljoen keer een leerling de gymzaal 
gebruikt. Het zijn de docenten bewe-
gingsonderwijs die het kunnen en 
moeten doen. •
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Contact
folkertbuiter@gmail.com
info@odinwenting.nl
Folkert Buiter is programmamanager  
multifunctionele accommodaties.
Odin Wenting is sporttechnisch en  
bouwkundig adviseur sportaccommodaties.
Foto
Odin Wenting
Kernwoorden
bewegingsonderwijs, huisvesting,  
gymzaal, sportruimte, sportakkoord

Gymzaal in aanbouw
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Zo dicht mogelijk bij  
de school
Een gymzaal bevindt zich zo dicht 
mogelijk bij de school, of is onder-
deel van het schoolgebouw om geen 
onderwijstijd te verliezen. Dit is nu nog 
een richtlijn, maar voor het basison-
derwijs zou het een uitgangspunt of 
voorschrift moeten zijn. Een gymzaal 
bij een school in een wijk kan een veel 
bredere functie vervullen dan alleen 
voor het bewegingsonderwijs. Een 
gymzaal in de wijk, bij de school, kan 
worden gebruikt door buurtverenigin-
gen, sportverenigingen en voor andere 
activiteiten. De functie van de school 
als sociaal maatschappelijk element in 
de wijk wordt daarmee versterkt.

In het kader van het 2+1+2-beleid is de 
bereikbaarheid van de gymzaal voor 
leerlingen van de school een belang-
rijke voorwaarde. Naschoolse sportac-
tiviteiten in een voor de leerlingen en 
ouders bekende en veilige omgeving 
vergoot de kans op deelname. 
Een BSO die in en met de school 
wordt georganiseerd, is gebaat bij een 
gymzaal op de locatie van de school 
om zo een optimale rol te spelen in de 
uitvoering van het 2+1+2-beleid.

Maximale afstanden
Er worden maximale afstanden 
gehanteerd voor het geval een gym-
lokaal niet bij de school kan worden 
gebouwd. Die afstanden worden 
gemeten langs de kortste weg die vol-
doende begaanbaar en veilig is voor 
leerlingen.

Een korte weg is niet alleen van 
belang om de lestijd maximaal te 
benutten, maar ook om de motivatie 

en de deelname te bevorderen. In het 
basisonderwijs is dat veelal geen pro-
bleem, maar in het voortgezet onder-
wijs is het overbruggen van afstanden 
naar locaties voor bewegingsonder-
wijs vaak belemmerend. Te grote 
afstanden kunnen tot vertragingen 
en verzuim leiden. Als we willen dat 
kinderen beter bewegen, dan zullen ze 
gemotiveerd moeten worden en daar 
draagt heen en weer lopen of fietsen 
niet aan bij.

Een gymzaal voor het basisonderwijs 
en het speciaal onderwijs ligt op maxi-
maal 1 kilometer van de school volgens 
de normverordening van de VNG. De 
KVLO adviseert een maximum van 
750 meter voor het basisonderwijs en 
een maximum van 300 meter voor het 
speciaal onderwijs, als er geen moge-
lijkheid is voor een gymlokaal direct bij 
de school.
Voor praktijkonderwijs en voortgezet 
onderwijs hanteert de VNG een norm 
van 2 kilometer. De KVLO adviseert 
een maximum van 1 kilometer, als er 
geen mogelijkheid is voor een gymlo-
kaal direct bij de school. Zie ook  
www.sportinfrastructuur.nl.

In dunbevolkte gebieden, kan het 
voorkomen dat een gymzaal door 
meer dan één school wordt gebruikt 
en die gymzaal zo efficiënt mogelijk 
moet worden geplaatst ten opzichte 
van die scholen. In steden met 
beperkte bouwruimte kan er bijvoor-
beeld niet naast, of in de buurt van de 
school worden gebouwd. Veelal wordt 
dan gekozen voor het gebruik van een 
sportzaal of sporthal, waar meer dan 
één school bewegingsonderwijs kan 
geven.

Het beperken van de afstanden, 
eventueel door de sportruimte voor 
bewegingsonderwijs op de verdieping 
te plaatsen, of door lokalen op verdie-
pingen te plaatsen is een optie voor 
steden met beperkte bouwruimte.

Toekomstbestendige  
afmetingen sportruimte
De afmetingen en het gebruik van soli-
taire gymzalen zijn het onderwerp van 
deze aflevering. Het gaat niet over het 
gebruik van (een deel van) een sport-
zaal of een sporthal als sportruimte 
voor bewegingsonderwijs. Dat wordt 
in een volgende aflevering besproken.

In een grijs verleden is bedacht dat 
een gymzaal een oppervlakte van 252 
m2 moest hebben. Tegenwoordig is 
meer ruimte nodig, omdat de klassen 
groter zijn en docenten bewegingson-
derwijs op zoveel mogelijk manieren 
met veel verschillende activiteiten de 
lessen moeten kunnen inrichten. Een 
efficiënte ruimte voorkomt wachttijd.

Naast het bewegingsonderwijs is het 
gebruik van de ruimte in het kader van 
het 2+1+2-beleid en het gebruik door 
verenigingen en anderen van belang. 
Een hoge bezettingsgraad draagt bij 
aan duurzaamheid en aan een betere 
exploitatie.

De KVLO hanteerde tot nu toe als 
voorschrift een oppervlakte van 308 
m2 (14 x 22 meter) met een hoogte 
van 5,5 meter. Een oppervlakte van 
364 m2 (14 x 26 meter) met een 
hoogte van 7 meter had de voorkeur. 

Er is kritisch gekeken naar optimale 
afmetingen en voor de KVLO gelden 
nu nieuwe afmetingen. Deze opper-
vlakte en afmetingen zijn nodig om 
op veilige wijze alle kerndoelen en 
leerlijnen van het bewegingsonder-
wijs effectief te kunnen uitvoeren. 
Een gymzaal bouw je niet voor de 
komende tien jaar, maar voor vijftig 

De moderne gymzaal (2): 
Locatie en afmetingen
Deze aflevering, in de serie artikelen over de moderne gymzaal, 
gaat over locatie en afmetingen van gymzalen. Wat is de ideale 
locatie van een gymzaal en waarom? Wat is een gymzaal en wat 
zijn de door KVLO voorgeschreven, of gewenste afmetingen van 
een gymzaal en waarom? | Tekst Folkert Buiter en Odin Wenting
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jaar of langer. Daarom is gekeken naar 
duurzame afmetingen van een gym-
zaal. Een grotere gymzaal biedt meer 
mogelijkheden voor bewegingsonder-
wijs en verenigingssport.

De afmetingen die worden geschetst 
passen het beste bij bewegingson-
derwijs, BSO en gebruik door  
verenigingen. Zie ook de website  
www.sportinfrastructuur.nl die 

ontwikkeld wordt door NOC*NSF in 
het kader van het sportakkoord.

Sportinfrastructuur met Sportruimte 
Bewegingsonderwijs

Basis
De KVLO-voorschriften voor minimale 
afmetingen zijn (zie figuur 1):
•  de afmetingen van een gymzaal zijn 

ten minste 24 x 14 meter;
•  de obstakelvrije hoogte van een gym-

zaal is ten minste 5,5 meter voor het  
basisonderwijs;

•  de obstakelvrije hoogte van een gym-
zaal is ten minste 7,0 meter voor het 
voortgezet onderwijs.

Deze oppervlakte biedt ruimte 
voor één badmintonveld en één 
volleybalveld. 

Extra
De KVLO-richtlijnen voor een goed te 
benutten gymzaal zijn (zie figuur 2): 
•  de afmetingen van een gymzaal zijn 

ten minste 22,3 x 15,4 meter;
•  de obstakelvrije hoogte van een gym-

zaal is ten minste 7,0 meter.
Deze oppervlakte biedt ruimte 
voor drie badmintonvelden en één 
volleybalveld.

Optimaal
De KVLO-aanbevelingen voor een 
optimaal te benutten gymzaal zijn  
(zie figuur 3): 
•  de afmetingen van een gymzaal zijn 

ten minste 26 x 15,4 meter;
•  de obstakelvrije hoogte van een  

gymzaal is ten minste 7,0 meter.
Deze oppervlakte biedt ruimte voor 
drie badmintonvelden, één volleybal-
veld en twee basketbalbuckets.

De door de KVLO aanbevolen afme-
tingen voor een gymzaal bieden de 
beste kansen aan het bewegingson-
derwijs, BSO, verenigingen en andere 
activiteiten. •

i
Contact
folkertbuiter@gmail.com
info@odinwenting.nl
Folkert Buiter is programmamanager  
multifunctionele accommodaties.
Odin Wenting is sporttechnisch en  
bouwkundig adviseur sportaccommodaties.
Tekeningen
Folkert Buiter
Kernwoorden
bewegingsonderwijs, huisvesting,  
gymzaal, locatie, afmetingen

Figuur 1 Indeling vloer gymzaal 24 x 14 meter

Figuur 2 Indeling vloer gymzaal 22.300 x 15.400 mm

Figuur 3 Indeling vloer gymzaal 26.000 x 15.400 mm

https://www.sportinfrastructuur.nl/kwaliteitszorgsysteem/voorschriften/C0003
https://www.sportinfrastructuur.nl/kwaliteitszorgsysteem/voorschriften/C0003
mailto:folkertbuiter@gmail.com
mailto:info@odinwenting.nl
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Voorschriften
De sportvloeren dienen te voldoen 
aan Europese normen. Op het norm
blad ‘Universele Binnensportvloer’ 
van NOC*NSF staat waar een 
 sportvloer in een indoor sport
accommodatie aan moet voldoen. 
Deze normen zijn opgenomen in 
onderstaande voorschriften. 

Normblad ‘Universele 
Binnensportvloer’ 

https://sportvloeren.sport.nl/
normen/43-nocnsf-us1-15 

Sportvloeren voor Nederlandse 
indoor sportaccommodaties dienen 
op de sportvloerenlijst van NOC*NSF 
te staan. Voorschriften van NOC*NSF 
zijn tevens voorschriften van de 
sportbonden en de KVLO. 

Sportvloerenlijst van NOC*NSF 

https://sportvloeren.sport.nl/
sportvloerenlijst 

Type sportvloeren
Sportvloeren kunnen worden 
 ingedeeld in type vloeren en klasse 
vloeren. De elasticiteit van de sport
vloeren bepaalt het type vloer.  
De vier typen sportvloeren zijn: 
• puntelastisch 
• vlakelastisch 
• mixelastisch 
• combielastisch 

Een puntelastische vloer voelt zacht 
aan, omdat de onderlaag gemaakt 
is van een zacht materiaal, meestal 
rubber of PVCschuim. De vloer buigt 
alleen op het punt van de belasting. 
De schokabsorptie of demping van 

de vloer is relatief beperkt. 
Puntelastische vloeren zijn vooral 
geschikt voor gymzalen en andere 
sportruimten voor bewegingsonder
wijs op basisscholen en voor speelza
len. De puntelastische vloer is geschikt 
voor recreatieve sport, mits gebruik 
wordt gemaakt van goed sportschoei
sel. De puntelastische vloer is voor 
de meeste sporten niet geschikt voor 
wedstrijdsport vanaf regionaal niveau. 

Een vlakelastische vloer is opgebouwd 
uit een verende onderconstructie 
en een toplaag. De toplaag kan van 
verschillende materialen zijn, zoals 
hout, of kunststof. Door de verende 
 onderconstructie buigen zowel 
de plek van de belasting als het 
gebied rondom de belasting door. 
Gewrichten van de sporter worden 
minder zwaar belast dan op een 
puntelastische vloer. Sporters krijgen 
energie terug van de vloer en raken 
daardoor minder snel vermoeid. 
Een vlakelastische vloer is geschikt 
voor bewegingsonderwijs in het 
voortgezet onderwijs en geschikt 
voor wedstrijdsport. Verschillende 
 internationale en nationale bonden 
 s  chrijven voor wedstrijden op  nationaal 
en  internationaal niveau een vlak
elastische sportvloer voor. 

Een mixelastische vloer is een 
dikke puntelastische vloer met 
 vlakelastische eigenschappen. 

De moderne  
gymzaal:
Sportvloeren 
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Deze aflevering in de serie artikelen over de moderne gymzaal 
gaat over sportvloeren. Wat is de ideale sportvloer voor een 
 gymzaal, een sportzaal en een sporthal? Voor dit artikel is ge-
bruik gemaakt van beschikbare informatie over sportvloeren 
bij NOC*NSF. Daarnaast is gesproken met drie leveranciers van 
sportvloeren en met Kiwa ISA Sport.  | Tekst Folkert Buiter en Odin Wenting
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Een mixelastische vloer wordt vaak 
gebruikt in multifunctionele (top)
sportaccommodaties en zijn over het 
algemeen klasse 1 vloeren. 

Een combielastische sportvloer 
is een vlakverende sportvloer met 
een puntelastische toplaag. Een 
vloer die, door twee kwaliteiten te 
combineren, geschikt is voor wed
strijdsport en bewegingsonderwijs.  
De vloer is bij uitstek geschikt voor 
gymzalen, sportzalen en sporthal
len die gebruikt worden voor 
zowel  bewegingsonderwijs als 
wedstrijdsport. 

Klassen sportvloeren
Er zijn drie klassen sportvloeren, 
klasse 1, 2 en 3. Kies de sportvloer 
met de beste eigenschappen. De 
juiste klasse sportvloer is afhankelijk 
van het gebruik. 
De algemene vereisten zijn te 
lezen op het normblad ‘Universele 
Binnensportvloer’. 
Sportvloeren worden beoordeeld 
op tal van eigenschappen. Zie 
tabel 1 voor de eigenschappen waar 
sportvloeren op worden getest 
en beoordeeld. Per eigenschap 
wordt bepaald of de vloer voldoet 
en in welke klasse de vloer valt. De 

Figuur 1 Puntelastische sportvloer 

Figuur 3 Mixelastisch

Figuur 2 Vlakelastische sportvloer

Figuur 4 Combielastisch

eigenschap met de laagste klasse 
bepaalt de klasse van de sportvloer. 
 
Beste sportvloer voor 
bewegingsonderwijs
Docenten bewegingsonderwijs die 
gebruik gaan maken van een nieuwe 
sportruimte voor bewegingsonder
wijs, of die te maken krijgen met 
de vervanging van een sportvloer, 
dienen te worden betrokken bij die 
keuze. Het gaat om de juiste sport
vloer voor leerlingen, gezien vanuit 
het standpunt van het onderwijs. Een 
goede sportvloer voor gymleraren is 
net zo belangrijk. 
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Bronnen
Serge Wagenvoort (Interline 
sportsystemen);  
wagenvoort@sportvloeren.nl 
Rutger Siderius (Herculan);  
rutgersiderius@herculan.com 
Wiljan Mossing (SikaPulastic); 
mossing.wiljan@nl.sika.com 
Henk Mink (Kiwa ISA Sport); 
henk.mink@kiwa.com
Contact
folkertbuiter@gmail.com 
info@odinwenting.nl 
Folkert Buiter is programma manager 
multifunctionele  accommodaties. 
Odin Wenting is sporttech
nisch en bouwkundig adviseur 
 sportaccommodaties. 
Tekeningen 
Interline, zie www.sportvloeren.nl/
eigenschappen/ 
Kernwoorden
bewegingsonderwijs, huisvesting, 
gymzaal, sportvloer 
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Als een gymzaal, een sportzaal, of 
een sporthal tevens wordt gebruikt 
voor wedstrijdsport en trainingen, 
dan is afstemming met de sportver
enigingen noodzakelijk. Zorg als ver
tegenwoordigers van het bewegings
onderwijs dat je dan aan tafel zit. 

Als er sprake is van uitgebreid 
 multifunctioneel gebruik, dan is een 
combielastische sportvloer de beste 
oplossing. Mocht in een sporthal 
wedstrijdsport op een hoog niveau 
plaats vinden, dan is een vlakelasti
sche sportvloer de beste oplossing. 
Vooral voor bewegingsonderwijs 
voor het voortgezet onderwijs is dat 
een prima alternatief. Voor het basis
onderwijs heeft dat niet de voorkeur. 

Het kiezen van de juiste sportvloer 
is afhankelijk van het te verwachten 
gebruik. Laat je daarover adviseren 
door onafhankelijke deskundigen en 
gebruik de expertise van de leveran
cier van sportvloeren voor een sport
vloer op maat. 

Sportvloer is essentieel 
De sportvloer is een van de meest 
essentiële onderdelen van een sport
gebouw. Bezuinig daarom nooit op 
een sportvloer. Kies altijd de beste 
sportvloer. Vanuit het oogpunt van 
bewegingsonderwijs in een multi
functionele sportaccommodatie is 
een klasse 1 combielastische sport
vloer het beste, behalve voor de 

allerkleinsten. In een speelzaal is een 
puntelastische sportvloer het beste. 
De dikte van de toplaag van een vloer  
is in een speelzaal belangrijk. 

De neiging om te bezuinigen op de 
sportvloer komt tijdens de ontwik
keling van een nieuw sportgebouw 
nogal eens voor. De investering in 
een sportvloer bedraagt 2-3 pro
cent van de totale investeringen. 
Een combielastische sportvloer en 
een vlak elastische sportvloer kosten 
ongeveer het dubbele van een punt
elastische sportvloer. 

Een goedkope, kunststof sportvloer 
in een gymzaal, sportzaal of sporthal 
kost in 20 jaar ongeveer € 6 per 
onderwijsdag, € 0,85 per lesuur, of 
bijna € 0,03 per leerling per keer dat 
ze bewegingsonderwijs hebben. 

Een klasse 1 combieleastische kunst
stof sportvloer kost in 20 jaar onge
veer € 12,50 per onderwijsdag, € 1,80 
per lesuur, of ongeveer € 0,06 per 
leerling per keer dat ze bewegingson
derwijs hebben. 

In de berekeningen is nog geen 
rekening gehouden met het gebruik 
door sportverenigingen gedurende 
350 dagen per jaar. Als je daar reke
ning mee houdt, daalt het bedrag 
naar 1 tot 2 cent per leerling/ sporter 
per keer. 
Bezuinigen op de sportvloer kan 

Eigenschappen sportvloeren  

Bekleding potdeksels Balstuit verticaal Weerstand tegen indrukking

Hoogteligging Glans Duurbelastingsbestendigheid

Vlakheid Lichtreflectie Slijtvastheid

Verticale vervorming Oppervlaktehardheid Afgifte gevaarlijke stoffen

Schokabsorptie Oppervlaktetextuur Brandgedrag

Energierestitutie Oppervlaktekleur Uniformiteit

Stroefheid nat Druksterkte elastische component Duurzaamheid

Stoefheid droog Weerstand tegen rollende last Weerstand kunstmatige betreding

Glijvermogen Slagvastheid

Tabel 1 Eigenschappen sportvloeren 

grote gevolgen hebben voor de 
gezondheid van de gebruikers op 
korte en op lange termijn. De sport
vloer is een functionele voorwaarde 
voor een goede sportaccommodatie. 
Voor bewegingsonderwijs zou de 
beste sportvloer daarom het uit
gangspunt moeten zijn. •
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Het belang van goede 
akoestiek 
In de gymzaal en andere sportruimten 
zijn de volgende aspecten van akoes-
tiek van belang: 
• maximale nagalmtijd;
• minimale nagalmtijd;
• flutterecho’s.

Nagalmtijd 
Als de nagalmtijd in een sportruimte 
te hoog is, dan resulteert dit veelal in 
een hogere mate van vermoeidheid 
dan gebruikelijk is. Dit is het gevolg van 
de geluidsenergie die ‘rondkaatst’ in 
de ruimte en/of omdat deze energie 
onvoldoende wordt geabsorbeerd 
door wanden, plafond en vloer. Deze 

vermoeidheid neemt toe naarmate 
gymdocenten of anderen langer in die 
sportruimte aanwezig zijn.

Als de nagalmtijd te hoog is, wordt het 
in de ruimte geproduceerde geluid 
onvoldoende geabsorbeerd en kan er 
een verhoogd geluidsniveau ontstaan, 
waarbij men geneigd is harder te spre-
ken of de stem onjuist gaat gebruiken. 
Dit kan bij langdurig verblijf in een 
dergelijke ruimte tot problemen met 
de stembanden leiden.

De zogenaamde ‘stapeling van 
geluid’ leidt er vaak toe dat het totale 
geluidsniveau boven de wettelijke 
norm van maximaal 85 dB(A) uitkomt. 

Dit kan bij langdurig verblijf in een 
dergelijke ruimte tot doofheid leiden. 
Volledige doofheid komt zelden voor 
maar lichte tot ernstige gehoorschade 
wel.

Een te lage nagalmtijd leidt tot een 
zogenaamde ‘dode’ ruimte. Het geluid 
wordt dan onvoldoende in de ruimte 
gedragen en men is vervolgens 
geneigd de stem te verheffen, of de 
stem verkeerd te gebruiken. Dit kan lei-
den tot problemen met stembanden. 

Flutterecho’s 
Flutterecho’s mogen nooit voorkomen 
in een sportruimte. Flutterecho’s zijn 
eenvoudig te voorkomen door juiste 
materiaalkeuzes en/of een niet paral-
lelle positie van wanden of wanddelen.

Voorschriften voor akoestiek 
in sportruimten 
De wettelijke akoestische vereisten 
voor veilig werken en sporten staan 
in Arbowet artikel 3, lid, sub b en in 
Arbobesluit de artikelen 6.6 tot en met 
6.11.

NOC*NSF heeft specifiek voor indoor 
sportruimten voorschriften laten opstel-
len op basis van onderzoek naar de 
effecten van geluid in sportruimten. Het 
gaat om de nagalmtijden van geluid in 
een sportruimte. 

De toegestane maximale nagalmtijd 
wordt gebaseerd op het volume van 
de wedstrijdruimte. Normbladen van 
NOC*NSF zijn verouderd en zullen het 
komende jaar worden geactualiseerd. 
In plaats van te verwijzen naar ver-
meende standaard afmetingen van een 
sportruimte, wordt nu gewerkt met een 
tabel die gerelateerd is aan de inhoud 
van de wedstrijdruimte (zie tabel 1).

Tabel 1 met toegestane nagalmtijden 
voor sportruimten is het uitgangspunt. 

De moderne  
gymzaal: Akoestiek
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Akoestiek is het onderwerp van deze aflevering van de serie 
De Moderne Gymzaal. Aan welke eisen moet de akoestiek van 
een gymzaal, een sportzaal of een sporthal voldoen? Akoestiek 
die ervoor zorgt dat docenten bewegingsonderwijs en andere 
gebruikers geen gehoorschade oplopen. Akoestiek die voor-
komt dat geforceerd stemgebruik tot schade leidt. Naast deze 
directe akoestiek is er aandacht voor akoestische maatrege-
len om geluidsoverdracht tussen ruimten te voorkomen of te 
 beperken. Tekst Folkert Buiter en Odin Wenting

4

Tabel 1 Toegestane nagalmtijden in seconden in een sportruimte
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De bovengrens van nagalmtijden is 
de maximaal toegestane nagalmtijd. 
De ondergrens van nagalmtijden is de 
minimaal benodigde nagalmtijd om 
een dode ruimte te voorkomen. De 
inhoud van de sportruimte bepaalt 
wat de voorgeschreven minimale en 
maximale waarden van de nagalmtij-
den zijn.

De blanco vakjes in de tabel zijn voor-
geschreven waarden. De grijze vakjes 
in de tabel bevatten voorlopige waar-
den. Deze voorlopige waarden van 
de ondergrens van nagalmtijden zijn 
voorlopig bepaald op 75 procent van 
de bovengrens van nagalmtijden.

Geluidsoverdracht tussen ruimten 
De geluidsoverdracht tussen ruimten  
en tussen de verkeersruimten en 
ruimten moet worden beperkt, opdat 
men rustig kan sporten, werken en 
met elkaar spreken. In een akoestisch 
rapport bij nieuwbouw, of renovatie of 
ter beoordeling van de bestaande situ-
atie, moet aan onderstaande waarden 
worden voldaan.

De luchtgeluidisolatie-index tussen 
wedstrijdruimten en haldelen van 
 wedstrijdruimten onderling heeft een 
Dnt;A van ≥ 52 dB(A).
De luchtgeluidisolatie-index tussen 
wedstrijdruimten en verkeersruimten 
heeft een Dnt;A van ≥ 42 dB(A).
 
Het niveau van het achtergrondge-
luid in een wedstrijdruimte mag niet 
meer bedragen dan 40 dB(A). Het 
niveau van het achtergrondgeluid is 
het geluidsniveau dat in een wedstrij-
druimte wordt gemeten zonder dat er 
activiteiten plaatsvinden.

Zorgplicht
De gemeente en onderwijsinstellin-
gen hebben, afhankelijk van hun 
onderlinge rol, een zorgplicht voor het 
faciliteren van adequate onderwijs-
huisvesting. Bij nieuwbouw dienen zij 
in het programma van eisen de akoes-
tische voorschriften op te nemen. 
Voorschriften die in ontwerp en tijdens 
de bouw leidend zijn. Bij oplevering 
dient een akoestische meting uit te 
wijzen dat de akoestiek voldoet aan 
alle voorschriften.
De onderwijsinstelling heeft een 

zorgplicht op grond van de Arbowet. 
KVLO adviseert om bij toewijzing van 
een sportaccommodatie voor bewe-
gingsonderwijs erop toe te zien dat het 
een veilige, gezonde en verantwoorde 
werkplek is.

Maatregelen 
Om de geluidsoverdracht in een 
ruimte en tussen ruimten te beperken 
kunnen verschillende maatregelen 
worden genomen. Deze maatregelen 
worden in de volgende artikelen van 
deze serie over wanden en plafonds 
besproken.

De beste akoestiek voor 
bewegingsonderwijs 
Let goed op bij nieuwbouw of 
renovatie, maar ook bij gebruik van 
bestaande gebouwen. Wat is de 
inhoud van de wedstrijdruimte? Lees 
het akoestische rapport dat aantoont 
dat de sportruimte voldoet aan alle 
akoestische eisen. Laat je daarbij even-
tueel ondersteunen door een deskun-
dige. Het gaat om jouw gezondheid en 
die van jouw collega’s. Vergeet niet dat 
je als docent bewegingsonderwijs in 
40 werkbare jaren 30.000 tot 40.000 
uur in een gymzaal werkt.

Ben je van mening je dat de akoestiek 
niet op orde is en is er geen akoes-
tisch rapport beschikbaar? Vraag de 

onderwijsinstelling dan om metingen 
te laten doen door een onafhankelijk 
bureau, resulterend in een rapport dat 
aangeeft welke aanpassingen nodig 
zijn.

Uitgebreid artikel akoestiek 
In overleg met de redactie wordt 
overwogen om een uitgebreid artikel 
over akoestiek te schrijven, samen met 
een onafhankelijk akoestisch bureau. 
Een artikel dat uitgebreid ingaat op 
gehoorschade en verkeerd stemge-
bruik, op de geluidswaarde dB(A) en 
op maatregelen die vooraf en achteraf 
genomen kunnen worden. •

Bron
folkertbuiter@gmail.com
info@odinwenting.nl 
Folkert Buiter is programma-
manager multifunctionele accom-
modaties.
Odin Wenting is sporttechnisch en 
bouwkundig adviseur sportaccom-
modaties. 
Informatie verkregen van
Peter van der Velde (TIG Akoestiek): 
info@tig-akoestiek.nl 
Foto’s
Anita Riemersma
Kernwoorden
bewegingsonderwijs, huisvesting, 
gymzaal, akoestiek, gehoorschade 
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Veiligheid 
Veel aspecten die worden besproken 
in dit artikel betreffen de veiligheid. 
Wanden moeten veilig zijn, inclusief de 
objecten die zich in en aan de wand 
bevinden zoals kozijnen, deuren, bedie-
ningspanelen, brandhaspels, ledscher-
men en andere apparatuur. Wanden, 
installaties en schermen moeten 
gemaakt zijn van balvast en vandaal-
bestendig materiaal en voldoen aan 

normen die daarvoor gelden. Het mate-
riaal en de constructie van de wanden 
moet de mogelijkheid op lichamelijk 
letsel zoveel mogelijk uitsluiten.

Vlakke wanden
Wanden in een sportruimte zijn vlak 
en vrij van obstakels tot een hoogte 
van ten minste twee meter boven de 
sportvloer. Bedieningselementen in 
en aan wanden steken niet meer dan 

vijftien millimeter uit en hebben geen 
scherpe randen. De bedieningsele-
menten zijn afgerond en/of afgedekt. 
De ruimte tussen afwerkingselementen 
is niet groter dan acht millimeter om 
beknelling van vingers te voorkomen. 
De diepte van de voeg in de ruimte tus-
sen afwerkingselementen en de wand 
is om dezelfde reden niet groter van 
twaalf millimeter. Uitwendige hoeken in 
de sportruimte moeten tot een hoogte 
van twee meter afgerond zijn met een 
straal van ten minste 100 millimeter.

Installaties achter wanden
Wanden kunnen deels bestaan uit 
panelen die kunnen worden openge-
schoven of opengeklapt om instal-
laties en achterliggende toestellen 
of materiaal beschikbaar te maken. 
Klimrekken, klimwanden, touwen en 
andere installaties kunnen in nissen 
achter de vlakke wand worden gemon-
teerd (zie foto 1). Opengeschoven of 
opengeklapte wanden kunnen worden 
vastgezet en voldoen aan de vereisten 
voor vlakke wanden.

Deuren en kozijnen
Deuren, kozijnen en bedieningselemen-
ten zijn een uitzondering op de vlakke 
wand. Alle deuren en kozijnen moeten 
vlak in de wand worden opgenomen en 
bevinden zich aan de lange zijden van 
een sportruimte. Alle deuren draaien 
de sportruimte uit. Ieder gedeelte 
van een toestellenberging heeft een 
segmentdeur. Segmentdeuren zijn 
groot genoeg om toestellen en instal-
laties veilig en op vlotte wijze naar de 
sportruimte te brengen en weer op te 
bergen (zie foto 2). In de buitenwand 
van een sportruimte moet een brede 
dubbele deur zijn aangebracht om 
installaties en toestellen naar binnen 
en naar buiten te kunnen brengen. Alle 
kozijnen moeten afgerond zijn met een 
straal van ten minste 30 millimeter om 
verwondingen te voorkomen.

De moderne gymzaal: 
Wanden van gymzalen
Wanden van gymzalen? Wat valt daar nou over te vertellen? 
Veel meer dan je zou denken. Wanden zijn een functioneel 
onderdeel in een gymzaal, sportzaal en sporthal. Waar moe-
ten wanden aan voldoen? Wat kun je met wanden doen? Hoe 
zit dat met deuren en ramen in wanden? Wat is het effect van 
wanden op de akoestiek en hoe kan ik wanden gebruiken 
voor een betere akoestiek? Vragen waarop in dit artikel een 
antwoord wordt gegeven naast andere aspecten die worden 
besproken.  | Tekst Folkert Buiter en Odin Wenting

5

Foto 1 Wandrek in nis in de wand achter panelen die kunnen worden 
opengeklapt. Schotklok in de wand.
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Akoestische wanden
Wanden kunnen zo worden uitgevoerd 
dat ze een bijdrage leveren aan een 
goede akoestiek. Vaak wordt gekozen 
voor perforatie van (harde) wanden om 
de akoestiek aanzienlijk te verbeteren. 
Andere maatregelen zijn het plaatsen 
van wanden, boven de twee meter, 
onder een lichte helling van drie tot vijf 
graden, of het monteren van zachte 
materialen aan wanden en/of in het 
plafond. Het gebruik van zachte mate-
rialen heeft niet de voorkeur om onno-
dig stof te voorkomen. 

Kleur en contrast
De kleur van de vloer en de wanden 
moeten voldoende contrasteren. 
Wanden en vloeren met (nagenoeg) 
dezelfde kleur hebben een negatief 
effect op het inschatten van diepte. 
Wanden die geperforeerd zijn, hebben 
bij voorkeur geen egale kleur (zie foto 
3). Geperforeerde wanden met een 
egale kleur kunnen duizeligheid of 
evenwichtsstoringen veroorzaken.

Glasvlakken
Ramen worden bij voorkeur boven 
tweeënhalve meter hoogte in een 
sportruimte geplaatst worden en 
voorzien zijn van schermen die kun-
nen worden neergelaten bij lichthin-
der. Uitgangspunt is dat ramen een 
oppervlakte hebben van ten minste 
vijf procent van het vloeroppervlak om 
voldoende daglicht toe te laten. Om 
lichthinder te voorkomen mogen er 
verder geen ramen of glasvlakken in de 
sportruimte zijn. Uitzondering hierop 
vormt zicht vanuit de horeca op een 
verdieping, mits dit geen directe of 
indirecte lichthinder op de sportvloer 

veroorzaakt. Alle ramen en glasvlakken 
moeten bestand zijn tegen beschadi-
gingen die het gevolg kunnen zijn van 
normaal sportgebruik. Glasvlakken 
kunnen de akoestiek nadelig beïnvloe-
den. Dit kan worden voorkomen door 
glasvlakken in een lichte hoek van drie 
tot vijf graden te plaatsen. 

Schoonmaken
Wanden zijn op eenvoudige wijze goed 
schoon te maken. Horizontaal vlakke 
delen boven en in wanden zijn niet toe-
gestaan om ophoping van stof te voor-
komen en het schoonmaken te vereen-
voudigen. Vlakken aan de bovenzijde 
van wanden moeten schuin aflopen in 
een hoek van 45 tot 60 graden.

Digiborden en scoreborden
Digiborden of ledschermen voor het 
onderwijs kunnen voor docenten 
bewegingsonderwijs een goede aan-
vulling zijn voor instructie. Digiborden 
moeten op ooghoogte in de wanden 
van een gymzaal en haldelen opge-
nomen worden en afgedekt kunnen 
worden met een paneel in de wand.
Digitale scoreborden (ledschermen) 
worden zo geplaatst dat de onderrand 
van het scorebord ten minste tweeën-
halve meter boven de sportvloer ligt 
en ten hoogste vier meter. De score-
borden moeten goed zichtbaar en 
afleesbaar zijn voor wedstrijdleiding, 
spelers, coaches en publiek.

Scheidingswanden
Een sportzaal of sporthal kan in 
haldelen worden gescheiden door 
scheidingswanden zodat twee, drie of 
meer afzonderlijke ruimten voor bewe-
gingsonderwijs ontstaan. Ruimten die 

zelfstandig kunnen worden gebruikt. 
Scheidingswanden hebben een 
dikte van ongeveer 400 millimeter. 
Daar moet rekening mee worden 
gehouden bij het bepalen van de 
lengte van een sportzaal of sporthal. 
Scheidingswanden mogen geen 
belemmering vormen voor het gebruik 
van een sportzaal of sporthal als ze niet 
gebruikt worden. Waar dat nodig is, 
moeten wanden en plafond worden ver-
sterkt met hulpstaal of moeten andere 
mogelijkheden voor versterking worden 
toegepast. Dit is nodig om de krachten 
die worden uitgeoefend op de wanden 
en het plafond te kunnen dragen.
De constructie moet voor de gehele 
levensduur van de accommodatie 
voldoende hoogte garanderen, zodat 
scheidingswanden en installaties voor 
sport en bewegingsonderwijs later 
kunnen worden toegevoegd. De ver-
eiste obstakelvrije hoogte voor sport 
mag daarbij nooit in het geding komen.
Gebruik akoestische scheidingswan-
den om geluidsoverlast van het ene 
haldeel naar een ander haldeel te 
voorkomen. Scheidingswanden moe-
ten altijd doorlopen over tribunes om 
geluidsoverdracht te voorkomen. •

Foto 2 Segmentdeur en dubbele loopdeur naar toestellenberging. Kozijnen zijn afgerond. Foto 3 Detail niet egale, geperforeerde 
wand

Contact
folkertbuiter@gmail.com
info@odinwenting.nl 
Folkert Buiter is programmamanager 
multifunctionele accommodaties.
Odin Wenting is sporttechnisch- en 
bouwkundig adviseur sportaccom-
modaties.
Kernwoorden
bewegingsonderwijs, huis-
vesting, gymzaal, akoestiek, 
 scheidingswanden
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De moderne  
gymzaal: Plafonds 
in gymzalen
Plafonds van gymzalen en daarmee ook van sportzalen en 
sporthallen moeten aan tal van eisen voldoen om de func-
tionaliteit van de sport en de veiligheid te garanderen. De 
constructie van het plafond moet worden afgestemd op de 
juiste hoogte, de benodigde installaties en de behoefte om 
het dak aan de buitenzijde te gebruiken voor zonnepanelen 
of andere functies. Het ontwerp van sportvloer en wanden 
heeft veel invloed op de wijze waarop het plafond moet wor-
den uitgevoerd.  | Tekst Folkert Buiter en Odin Wenting

Hoogte
De hoogte van het plafond wordt 
bepaald door het bewegingsonderwijs 
en door het niveau waarop sporten 
in de sportruimte worden beoefend. 
Voor gymzalen voor basisonderwijs 
is het uitgangspunt dat het plafond 
een obstakelvrije hoogte heeft van ten 
minste 5.500 mm. Voor voortgezet 
onderwijs is de obstakelvrije hoogte 
ten minste 7.000 mm. Voor sportzalen 
gelden dezelfde regels, tenzij er op 
hoog niveau wordt gesport, maar dat 
kan in een sportzaal slechts voor een 
beperkt aantal sporten. In sporthallen 
wordt de obstakelvrije hoogte bepaald 
door de sport die de grootste hoogte 
vereist, tenzij de sporthal alleen voor 
bewegingsonderwijs wordt gebruikt. 
In dat laatste geval is de obstakelvrije 
hoogte ten minste 7.000 mm. De 
onderzijde van installaties en verlich-
ting dient boven de voorgeschreven   
obstakelvrije hoogte te worden gemon-
teerd. De juiste obstakelvrije hoogte 
per sport is te vinden op  
www.sportinfrastructuur.nl.

Sportinstallaties 
In het plafond kunnen installaties 
voor onderwijs en sport worden 

gemonteerd. Het gaat om een rails 
waarlangs touwen en ringen de sport-
ruimte ingeschoven kunnen worden. 
Touwen vanuit een bergruimte achter 
de wand en ringen vanuit een niskast 
in de wand. Ringen worden vervolgens 
neergelaten tot een werkbare hoogte.

Een modern alternatief is het gebruik 
van hijsinstallaties in het plafond. 
Die kunnen voor veel meer worden 
gebruikt dan alleen ringen en touwen. 
Denk daarbij onder meer aan touw-
ladders, klimramen, rekstokken en 
trapezestokken.

Installaties voor basketbal kunnen wor-
den opgehangen in het plafond, afhan-
kelijk van de situatie en het gebruik. 
Het voordeel van dit type baskets voor 
basketbal is dat ze geen ruimte inne-
men in de toestellenberging en trans-
port van basketinstallaties voorkomen. 
Bovendien zijn er minder grondpotten 
nodig in de sportvloer.

Luchtbehandelings- 
 installaties 
De kanalen voor luchtbehandeling 
hangen in het plafond en worden 
gebruikt voor luchtverversing en voor 

verwarming als is gekozen voor lucht-
verwarming. Bij de positionering van 
deze kanalen dient rekening te worden 
gehouden met de andere installaties 
en de sportverlichting.

Scheidingswanden 
Een sportzaal, of sporthal kan in 
haldelen worden gescheiden door 
scheidingswanden, zodat afzonderlijke 
ruimten voor bewegingsonderwijs 
ontstaan. Waar dat nodig is, moeten 
wanden en plafond worden versterkt 
met hulpstaal en/of moeten andere 
mogelijkheden voor versterking wor-
den toegepast. Dit is nodig om de 
krachten die worden uitgeoefend op 
de wanden en het plafond te kunnen 
dragen.

De constructie moet voor de gehele 
levensduur van de accommodatie 
voldoende hoogte garanderen, zodat 
scheidingswanden en installaties voor 
sport en bewegingsonderwijs later 
kunnen worden toegevoegd. De ver-
eiste obstakelvrije hoogte voor sport 
mag daarbij nooit in het geding komen.

Verlichting
Als duidelijk is waar de belijningen 
van de sportvelden op de sportvloer 
liggen, kan ook worden bepaald waar 
de sportverlichting en werkverlich-
ting kunnen worden gemonteerd. Er 
mag geen sportverlichting boven de 
badmintonvelden hangen en er mag 
geen verlichting boven het midden 
van een volleybalveld hangen tot 300 
mm aan beide zijden van de middel-
lijn/het net. De verlichting moet zo 
worden opgehangen, dat sprake is 
van een gelijkmatige lichtverdeling.
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Akoestische plafonds 
Plafonds kunnen zo worden gemaakt 
dat de akoestiek in de sportruimte 
wordt bevorderd. Dit wordt veelal 
gedaan met geperforeerde stalen 
dakplaten met daarop akoestische 
slangen, waarin geluid kan worden 
opgenomen. Een andere methode 
is het aanbrengen van akoestische 
plafonds, maar dit is kostbaar en 
minder geschikt voor een stofvrije 
sportomgeving.

Kleur en contrast 
De kleur van het plafond is niet wit 
en heeft geen andere lichte kleur. De 
lichtreflectie van een plafond licht tus-
sen de 60% en 80% met een voorkeur 
voor ongeveer 70%. De schaal voor 
kleurreflectie loopt van 0% is zwart tot 
100% is wit. Shuttles voor badminton 
en andere licht gekleurde objecten 
zijn niet goed zichtbaar tegen een 
witte of lichte achtergrond.

Balvast 
Een plafond en alles dat in en aan het 
plafond is gemonteerd, moet balvast 
zijn. Balvast betekent dat ballen en 
andere speelmaterialen geen schade 
kunnen veroorzaken aan het plafond 
en de genoemde installaties en ver-
lichting. Voorkom zoveel mogelijk 
dat een bal ergens achter kan blijven 
haken of ergens tussen kan klemmen.

Lichtkoepels 
Om lichthinder en ongelijkmatig licht 
te voorkomen, is het onwenselijk 
om lichtkoepels in het plafond op 
te nemen. Een gesloten sportruimte 
heeft de voorkeur. Een sportruimte 
voor bewegingsonderwijs heeft 
ramen die aan de buitenzijde geblin-
deerd kunnen worden, boven 3.000 
mm ten opzichte van de sportvloer 
(zie artikel 5 Wanden van Gymzalen).

Constructie 
De constructie van het plafond en 
het dak zijn een geheel. De construc-
tie van het plafond heeft invloed op 
de constructie en fundering van de 
totale accommodatie. De constructie 
dient dusdanig te zijn, dat het dak, al 
dan niet met zonnepanelen (officieel 
PV-panelen), voldoende stevig is. Er 
moet rekening worden gehouden met 
extra last van sneeuw of water, of met 

het gewicht van een groen dak of met 
wateropvang op het dak, als dat van 
toepassing is. De constructie van het 
plafond aan de binnenzijde dient te 
worden verstevigd met hulpstaal voor 
sportinstallaties en voor kanalen en 
installaties voor luchtbehandeling. De 
constructie is stevig genoeg voor alle 
verlichtingsarmaturen.

Duurzaam 
Een duurzaam plafond en dak heb-
ben een open structuur en zijn zoveel 
mogelijk voorzien van ruwe, onbe-
handelde, circulaire materialen. Een 
duurzaam plafond en dak zijn zo goed 
geïsoleerd dat de energiebehoefte 
wordt beperkt. Een duurzaam plafond 
en dak zijn geschikt voor zonnepane-
len, heatpipes, een groen dak, water-
opslag, luchtbehandelings-installaties 
en combinaties van deze functies op 
het dak.

Schoonmaken 
Een plafond is over het algemeen las-
tig schoon te maken door de hoogte 

en de vele structuren en materialen. 
Bij het ontwerpen dient rekening 
te worden gehouden met optimale 
schoonmaak.  •

Contact
folkertbuiter@gmail.com
info@odinwenting.nl 
Folkert Buiter is programma manager 
multifunctionele  accommodaties
Odin Wenting is sporttechnisch en 
bouwkundig adviseur sportaccom-
modaties
Foto
Odin Wenting
Kernwoorden
bewegingsonderwijs, huisvesting, 
gymzaal, akoestiek, obstakelvrije 
hoogte, scheidingswanden, duur-
zaam
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Duurzaam en circulair plafond sporthal Binnenveld Wageningen.


