
Advies en ontwerp

Sport en Recreatie

Newae is actief in alle

segmenten van de sport en 

recreatie. Als Advies- en 

Ingenieursbureau omvat onze 

expertise vrijwel alle aspecten van 

de buitenruimte.

Door haar betrokkenheid bij  

dimensionering,ontwerp 

en beheer en onderhoud van 

sportaccommodaties ontwikkelde 

Newae een geheel eigen visie.

Newae is van mening dat te vaak 

wordt overgegaan tot de aanleg 

van te dure sportaccommodaties 

zonder een goede afweging van 

mogelijke alternatieven.

Newae benut haar ervaringen en

kennis van civiele techniek, 

cultuurtechniek en sport en

recreatie om oplossingen uit te 

werken en te realiseren voor elk 

uitdagend probleem.

Newae geeft er de voorkeur aan 

praktisch en “no nonsense” de 

situatie te beoordelen en met haar 

klanten te bespreken waarbij altijd 

de kosten tegen de baten worden 

afgewogen.

Sporten en recreëren, wie doet het niet. Binnen

onze woon- en leefomgeving wordt veel tijd

doorgebracht op of in sportaccommodaties,

parken en recreatieterreinen. Omdat het

bewegingsbeleid van gemeenten erop gericht is

om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en

bewegen te krijgen, wordt door veel gemeenten

veel geld geïnvesteerd in goede sport- en 

recreatiefaciliteiten.

De ontwikkeling, het ontwerpen en realiseren van 

sport- en recreatieve voorzieningen vraagt om

specifieke expertise om te komen tot faciliteiten 

die zijn afgestemd op de sporter en recreant van

deze tijd.

‘De levensader van ons bestaan’

Wij vertalen de wensen van de gebruiker en de

sporter naar functionele ontwerpen en 

inpassingen op het gebied van

sportaccommodaties, sportvelden, golfbanen, 

campings, speel- en recreatieterreinen. Hierbij 

wordt veel aandacht besteed aan het proces 

(overleg met opdrachtgevers) en de totale 

exploitatie van de betreffende voorzieningen.

Belangrijk bij het opstellen van het ontwerp is de

realiseerbaarheid. Hierbij wordt de financiële

haalbaarheid in de diverse stadia van het proces

bewaakt.



Newae verzorgt de volgende 

processen en adviezen in de 

engineering:

• Ruimtelijk en functioneel 

programma van eisen

• Haalbaarheidsonderzoek

• Ontwerp sportaccommodaties

• Ontwerp recreatieve 

voorzieningen

• Advisering op gebied van 

sportvloeren natuurgras, 

kunstgras of kunststof

• Meerjaren onderhouds- en 

renovatieplannen

• Investerings- en 

exploitatieberekeningen

• Vergunningen

• Subsidies

• Technische tekeningen

• Contractering, zoals RAW bestek, 

UAV-GC 2005 contract

• Aanbestedingsbegeleiding

• Begeleiding van project-, proces-, 

en omgevingsmanagement

• Bouwteambegeleding

• Directievoering en toezicht

Newae Veghel 
Poort van Veghel 4933 

Postbus 501, 5460 AM Veghel 

+31 (0) 413 24 66 01

Newae Utrecht 
Amsterdamsestraat 656 A 

3555 HX Utrecht 

+31 (0) 30 232 30 90

Heeft u vragen of wilt u advies over de aanleg 

en/of beheer van sport- en recreatievoorzieningen? 

Neem contact op met Newae voor een afspraak,

 dan brengen wij de mogelijkheden voor u in beeld.

Newae Maastricht 

Stationsplein 8-K 

6221 BT Maastricht 

+31 (0) 43 820 0323

Een ander belangrijk aspect is de ruimtelijke 

inpassing en de vastgestelde regelgeving in een

gebied. Newae verzorgt het gehele

vergunningentraject van onderzoek naar

benodigde vergunningen tot aanvraag en

afwikkeling.

Wanneer het ontwerp definitief is goedgekeurd, 

wordt gestart met de uitvoeringsvoorbereiding

waaronder het opstellen van het contract, het

verzorgen van de aanbesteding en het verzorgen

van de directievoering en het toezicht.

Nadat de sportvoorziening is gerealiseerd, dient

de sportvoorziening ook onderhouden te worden.

Newae adviseert u om het beheer en onderhoud

op een dusdanige manier uit te voeren dat de

kosten in optimale verhouding staan tot de

kwaliteit en het gebruik.

Wij lossen uw vraagstuk op een creatieve,

interactieve en oplossingsgerichte manier op,

waarna u en uw gebruikers zorgeloos kunnen

sporten.


