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Binnen 
 

Functionaliteit 

Entree: overzicht verschillende sporten 

Samen gebruik sportruimte met naschoolse opvang 

Evenementen??? 

Praktische uitvoering kantine/ ruimtes sportverenigingen 

Wie zit waar 

Ruimtebehoefte integraal: alle accommodaties bekijken 

Tafeltennis, badminton in Orlando/ Overhees 

Mag ligweide gebruikt worden door sporters van de sporthal? 

Kinderopvang gebruik ligweide 

Voldoende capaciteit voor alle scholen 

Langere loopafstand = blokuren 1,5 uur per groep per school: 2x per week lopen met jonge 

kinderen niet te doen > 15 minuten looptijd 

Zwemverenigingsruimte, jurybespreking etc. 

Geconditioneerde materiaalopslag zwembad 

Kantine herinrichting 

Functioneel aanpasbaar aan aantallen mensen 

 

Inrichting 

NOC*NSF aanhouden voor elke sport 

Handbal hars 

Klein materiaal gezamenlijk/ berging 

Opbergmogelijkheden sportmateriaal verenigingen 

Kluisjes voor waardevolle spullen gebruikers 

Ruimte voor kinderopvang 

Kerndoelen bewegingsonderwijs, lijst toestellen en matten en spelmaterialen beschikbaar via 

vakleerkracht (basisschool van de Hucht en PaBo’s) 

Te multifunctioneel waardoor teveel concessies voor de verschillende sporten 

 

Geluid 

Geluid van de sport: wat zijn de verwachtingen? Liefst deuren dicht. Dus goed binnenklimaat. 

Geluidsoverlast! 

Arco goed, zodat je ook geen deuren open hoeft te zetten 

Verdelen in geluidsarme zaaldelen i.v.m. concentratiesport 

Akoestiek leerkracht instructie 30 kinderen 

Hal de grond in: werking op 4 meter diepte. Enorme beperking geluid 

 

Duurzaamheid 

Hal de grond in: dan is 11 meter mogelijk en zeer duurzaam 

Isolatie volgens de laatste bouwnormen/ circulair 

 

Samenvatting (Rinke) 

1. Geluid van de sport – wat zijn de verwachtingen? Akoestiek. Liefst deuren dicht 

en goed binnenklimaat 

2. Ruimtebehoefte integraal. Wie zit waar? Onderwijs voldoende capaciteit? 

3. Isolatie volgens laatste bouwnormen 

4. Kluisje voor waardevolle spullen gebruikers\ 

5. Sporthal niet te multifunctioneel --> veel concessie voor verschillende sporten 
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Buiten 
 

Uitstraling 

Liefst zo min mogelijk van de sporthal zien 

Vriendelijke zachte uitstraling, dus passend bij groene omgeving 

Groen inkleden van de sporthal / bomen 

Bloesembomen allemaal laten staan 

Zorgpunt buitenaanzicht/ groenvoorziening 

Een groene buitenwand maken/ geen ijzeren wanden 

Groen gebouw, begroeide banen/ verticale tuinen 

 

Buitenruimte 

Wel ruimte voor ontruiming/ vluchtroute 

Functie slakkenhuis? 

Locatie sporthal naar buitenbad 

Sporthal plek buitenbad 

Sporthal achter de poli 

Sporthal op de plek van het kinderbad 

Zoveel mogelijk bomen behouden en sparen 

Liefst alle toegang via de hoofdingang/ geen nieuwe toegangen 

Geen echter- en zij-ingangen 

Niet hoger dan de bestaande bebouwing sporthal 

Verkeercirculatieplan 

Verkeersregulering, zodat alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden, ook achter gemeentehuis 

Speeltuin 

Sporthal de grond in 

Buitenbad worden zelden/nooit gebruikt 

 

Verkeer/ parkeren 

Voldoende parkeerplaatsen 

Bewoners moeten kunnen blijven parkeren 

Parkeergarage mogelijk/ oplossing van geluidsissue 

Calamiteitenroute 

Bevoorrading 

Barrière Dalweg voor parkeren 

Zorgpunt sluipruimte Soesterengweg en parkeren 

Scholen Overhees 2x drukke wegen kruisen 

Verkeersplan in- en uitstroom reguleren met stoplichten met sturende functie, stoplichten etc. 

Slakkenhuis afbreken, op de plaats waar nu grasveld is ook parkeerplaatsen maken 

Creëren onderwijs loop-/fietsroute 

Onderweg educatieve spelletjes (verkeer, rekenen, taal). Bijvoorbeeld: rekensommen op de wand 

van de fietstunnel, bijv. hinkeltegels op de grond, bijv. speurtochtachtige opdrachten 

Onderwijs: looproute berekenen in onderwijstijd/ kinderen van 6 jaar lopen 30 minuten over 1 a 

1,5 km x 2 = 1 uur onderwijstijdverlies 

Parkeerruimte verplaatsen naar gemeentehuis, zodat de buurt deze plekken behoudt. 

Niet parkeren in de Haagwinde 

Geen extra ontsluiting voor parkeergelegenheid Soesterengweg 

Alleen binnenactiviteiten/ geen buitensportactiviteiten! 

Leiding/ bekabeling afvoerbuizen. Hoe zit het daarmee? 

Gevaarlijke situatie hoek fietspad Jozephstraat en Dalplein bij afbouw Daelstaete 

Te kleine aanvoerweg naar parkeerterrein/ svp meerdere ingangen 

Bijzondere bomen Soesterengweg/ veel foto’s gemaakt door ieder 

Huidig fietspad moet blijven/ geen toevoer voor vrachtwagens 

Waar is de oorspronkelijke houtwal/ geluidswal? 

Auto die de chemicaliën/chloor aanvoert? 



Weergave genoemde punten 
Bijeenkomst nieuwe sporthal Dalweg 13 mei 2019 
 

 

 

Leefbaarheid 

Afstand te dicht op woningen 

Toenemen van fijnstof door toename verkeersdrukte/ overschrijding van de norm 

Alleen gebruik hoofdingang 

Groenvoorziening blijft behouden 

Verdieping hal geeft minder overlast 

Afzuigingsapparaat op dak maakt veel herrie 

Geluidsoverlast van afvoer op het dak 

Lawaai van afzuigers nu al last van 

Zwembad ligt in een dal/ daardoor geluid versterkt 

Geen ingang aan de Soesterengweg i.v.m. extra overlast 

Geluidsoverlast als gevolg van evenementen, bezoekers, muziek 

‘s Zomers deuren open/ last van geluid/ oplossing schutting o.i.d. om geluid tegen te houden 

Geluid van binnen naar buiten, dus geen open ramen 

Geluid van bezoekers als er ook een ingang komt 

Geluid en herrie van zwembad/ zondagmorgen van 10:30 uur tot …? 

Sporthal gaan de deuren open, nog meer herrie 

Geluid van bezoekers die komen en gaan 

 

Samenvatting (Hans) 

1. Oplossen van parkeren niet ten koste van parkeren bewoners 

2. Behoud van zoveel mogelijk groen/ groene inkleding van gebouw 

3. Sporthal op plek buitenzwembad 

4. Geluidsoverlast van zwembad, afzuiginstallatie oplossen 

5. (Liefst) alleen binnensport activiteiten 

 

 

Gebiedsvisie Dalweg 
Functionaliteit achtertuin verbeteren 

Graffiti-overlast/ stand door spuitbussen. In tunnel mag het maar geeft rotzooi 

Haagwinde wil geen parkeeroverlast 

Sporthal/ géén evenementenhal 

Geluidsoverlast/ geen nooddeuren opendoen om overlast te beperken 

Haagwinde wordt gebruikt om parkeerplaats te bereiken/ gaan langs de paaltjes, moet anders 

Fietspad intact laten 

Gemeente --> volledig eigenaar/ visie/structuur Dalweg/ geen projectontwikkelaar 

Evenementenhal is ok/ meer leven in Soest 

Evenementenhal is niet ok/ nadruk op groen 

Waarom alles naar het Dalweggebied?/ juist wel een mogelijkheid voor wat moois/ aandachtspunt 

parkeren 

Parkeerplaatsen Dalweg evt. gebruiken voor sporthal/ maar Dalweg is dan barrière/ daar een  

oplossing voor bedenken 

Geluidsoverlast minder door betere isolatie 

Meer activiteiten op centrale plek, anders valt het misschien weg 

Centrum voor ontmoeting (zoals Zeist) 

Sporthal verdiepen 

Gebouw sporthal volledig met groen (klimop) bekleden 

Verkeerscirculatieplan, zodat alle parkeerplekken benut kunnen worden 

 

Gemeentehuis terrein --> verfraaien, evenementen etc. achter en voor 

Kinderopvang --> levendigheid door combineren van verschillende functies 

Belang van scholen: veilige toegangsweg + oversteek/ zo min mogelijk verlies van onderwijstijd 

(waar komt de ingang + looproute). Dit maakt uit!/ Kinderen van 6 jaar lopen 30 minuten over 1,2 

km. Hun gymles is dan al op de helft :) 

Ontsluiting parkeervoorzieningen belangrijk 
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Prima plek sporthal 

Meer culturele zaken te centraliseren 

Aandacht voor drugs/ vuurwerkoverlast in de Dalwegtunnel 

 

Overig 
Businesscase moet zo realistisch mogelijk 

Businesscase inclusief investering + exploitatiekosten + mogelijke opbrengsten/ maar ook omvang 

mogelijk exploitatietekort 

Bouw een gymzaal tussen 1e vd Hucht + hek Kasteel voor da Costa en Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 


