
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.

Sport- en  
accommodatiebeleid

Sporten en recreëren, wie doet het niet. Binnen 

onze woon- en leefomgeving wordt veel tijd 

doorgebracht op binnen- en buitensport-

accommodaties, sportaccommodaties, parken 

en recreatieterreinen. Het bewegingsbeleid van 

gemeenten is erop gericht zoveel mogelijk 

mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

De vraag die hierbij ontstaat is of men in de 

gemeente voldoende sportvoorzieningen heeft? 

Sluit het aantal en type sportvoorzieningen aan 

bij de sportende inwoner? Welke trends op

sportgebied zijn er? Met name de laatste jaren 

geeft de krimpproblematiek en de vergrijzing van 

de bevolking een extra dimensie bij het opstellen 

van de diverse beleidsplannen.

Aan de hand van ledenaantallen van 

verenigingen, maatschappelijke en 

demografische ontwikkelingen wordt de 

gewenste capaciteit bepaald.

De plaatselijke omstandigheden en 

sporttechnische normen bepalen vervolgens het 

gewenste aantal sport- en recreatieve 

voorzieningen en de daarbij behorende kwaliteit. 

In een scenariostudie wordt een scala aan 

mogelijkheden onderzocht, waarna de meest 

passende keuzes per situatie in beeld worden 

gebracht.

Newae gaat samen met de opdrachtgever en de 

gebruiker op zoek naar de meest optimale 

inrichting voor een bestaande of nieuwe situatie. 

Onderzocht wordt welk aantal en type velden of 

banen het best aansluit bij de gebruiker, de

ruimtelijke inpassing en de sociaal 

maatschappelijke functies. Tijdens deze studie

blijft Newae de financiële haalbaarheid continu 

bewaken.



Newae verzorgt de volgende 

beleidsmatige adviezen en 

processen:

• Behoefte- en capaciteit-

bepalingen

• Kwaliteitsbeoordelingen natuur-

gras, kunstgras en kunststof

• (Meerjaren) onderhouds- en 

renovatieplannen

• Investerings- en 

exploitatieberekeningen

• Tariefstelsel

• Accommodatiebeleid en visie

• Haalbaarheidsonderzoek

• Modellenstudies

• Business cases

Copier Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte 

Tijdens een brainstormsessie wordt met alle 

betrokkenen gezocht naar de mogelijkheden 

binnen de beschikbare ruimte. Participatie en 

creëren van draagvlak tijdens deze processen is 

van groot belang. 

Copier analyseert of de inrichtingsmodellen 

passen binnen de sportregelgeving en wettelijke 

kaders voor de ruimtelijke inpassing. Daarnaast 

worden ideeën aangedragen voor 

multifunctionele inzetbaarheid van voorzieningen.

Ook wordt gezocht naar de maatschappelijke 

invulling van sport in een gemeenschap om te 

zorgen dat bewoners elkaar ontmoeten,

waardoor verbinding ontstaat door sport. 

Om de sportaccommodaties bedrijfsmatig te 

exploiteren stelt Copier een businessplan op om 

de kosten voor het beheer en onderhoud voor 

meerdere jaren inzichtelijk te maken. Tevens 

geeft dit ook de mogelijkheid om vraagstukken te 

beantwoorden rondom tariefstellingen of 

subsidiebeleid.  

Kennis en kunde worden ingezet tijdens de 

beoordeling van bestaande accommodaties. 

Beoordeeld wordt wat de kwaliteit is en of dit 

voldoet aan het beoogde niveau. Met de 

analyses stelt Copier meerjaren onderhouds-

en renovatieplannen op om te kunnen sturen in 

het onderhoud en duidelijkheid te scheppen in 

de investeringen voor de komende jaren.  

Heeft u vragen of wilt u advies over de aanleg 
van sportvoorzieningen? Bel Copier voor een 
afspraak, dan brengen wij de mogelijkheden voor 
u in beeld. 

Neem contact op met Copier:
Copier Advies Zuid  0413 – 246601 
Copier Advies Oost  0318 – 693419 
Copier Advies West  030 – 2323090 
Copier Zuid-Limburg  043 – 8200323 
Of mail naar: sport@copiergroep.nl 
www.copiergroep.nl
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