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1 Inleiding 

Voor de gemeente Heemstede staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Tot einde 2019 is de nota 

Duurzaamheid 2016-2020 uitgevoerd en heeft concrete resultaten opgeleverd. Aansluiten hierop is een 

nieuwe nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 opgesteld. Hierin staan vijf thema’s centraal. 

Energietransitie, circulaire economie, ecologie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Het beleid 

Duurzaam Heemstede 2020-2024 dient als verbindend beleid voor duurzame ontwikkeling binnen de 

gemeente Heemstede.  

 

Een van de doelstellingen binnen het thema Energietransitie is het opstellen van Duurzame 

Meerjarenonderhoudsplanningen (DMJOP’s) sportparken. De gemeente Heemstede heeft KYBYS 

opdracht gegeven voor het opstellen van deze DMJOP’s voor de tennisparken van HBC en Merlenhove. 

Daarnaast heeft KYBYS de opdracht gekregen om een duurzaamheidshoofdstuk toe te voegen aan deze 

DMJOP’s waarin de duurzame maatregelen die hierin opgenomen zijn toegelicht worden. Hierin wordt 

tevens de link gelegd naar de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024. 

 

In deze notitie wordt voor beide tennisparken voor een periode van 30 jaar inzicht gegeven in welke 

duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Op natuurlijke vervangingsmomenten is er dan extra budget 

beschikbaar om voor een duurzame oplossing te kiezen. Hierdoor heeft de duurzaamheidsnotitie een 

langere doorlooptijd dan de DMJOP’s voor de sportparken, deze is namelijk 10 jaar(2021-2030). Hierdoor 

vallen een aantal duurzaamheidsinvesteringen in de DMJOP’s na 2030, wat tevens betekent dat enkele 

suggesties van de notitie duurzaamheid buiten de planperiode van de DJMOP’s valt. Geadviseerd wordt 

om in een nieuwe DMJOP vanaf 2030 opnieuw duurzaamheidsinvesteringen op te nemen. 
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2 DMJOP 

In de DMJOP’s van zowel TV HBC als van TV Merlenhove zijn reserveringen opgenomen voor investering 

in verduurzaming van verschillende onderdelen. Deze reserveringen betreffen verduurzaming voor 

afwatering & riolering, meubilair, verharding en terreinverlichting. Bij TV Merlenhove zijn ook nog 

reserveringen opgenomen betreffende verduurzaming voor de beregeningsinstallatie en baanverlichting. 

Deze reserveringen zijn aanvullend op de reguliere investeringsposten. Hierdoor is er in de toekomst 

meer budget beschikbaar om voor duurzame oplossingen te kiezen. Deze reserveringsposten worden 

onderstaand toegelicht en van voorbeelden voorzien. Het is aan de gemeente om een keuze te maken 

gebaseerd op het beschikbare budget gekoppeld aan het beleid op moment van investeren. 

2.1   Reservering verduurzaming voor afwatering en riolering 

In hoofdstuk 6 van de nota Duurzaam Heemstede wordt Klimaatadaptatie beschreven. Gevolgen van een 

veranderend klimaat kunnen resulteren in wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 

overstromingen. In het kader van wateroverlast en overstromingen kunnen er voorzieningen worden 

getroffen om de tennisparken te voorzien van duurzame waterafvoer. Hierdoor wordt het gemeentelijke 

riool niet extra met schoon water belast en hoeft het water niet naar een waterzuivering geleid te 

worden. Zo kunnen er rioolbuizen met een kleinere diameter gebruikt worden, wat een flinke investering 

scheelt.  

2.1.1 Bovengrondse infiltratie/oppervlakte infiltratie 

Er zou onderzocht kunnen worden om het regenwater op te vangen in een apart buizenstelsel dat ervoor 

zorgt dat het water wordt afgevoerd naar een wadi. Dat is een soort geul die normaalgesproken 

droogstaat en via een buizenstelsel regenwater opvangt en laat infiltreren in de ondergrond. Om dit goed 

te laten verlopen moet de open plek waar het water heengeleid wordt lager liggen dan het tennispark. 

Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat als het flink regent, het water tijdelijk op die plek 

blijft staan. 

Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of het regenwater van TV HBC afgevoerd kan worden naar de 

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder die op ongeveer 200 meter afstand van het tennispark ligt. Bij 

TV Merlenhove zou bekeken kunnen worden of het regenwater afgevoerd kan worden naar de Van 

Merlenvaart die hemelsbreed op ongeveer 200 meter afstand van Tennispark Groenendaal ligt. 

2.1.2 Ondergrondse infiltratie 

De methode van waterbuffering in de bodem is bijzonder geschikt voor kleinere verharde 

(dak)oppervlakken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van grindkoffers of waterdoorlatende kunststof 

kratten die in de bodem worden gegraven. Bij het ingraven moet minstens 30 cm grond boven de 

voorziening aanwezig zijn. Een grindkoffer is een hoeveelheid grind, ingepakt in waterdoorlatend / 

grondkerend filterdoek, zodat de holle ruimte in het grind niet vol kan lopen met grond. Het grind zorgt 

ervoor het water gemakkelijker in de grond kan worden opgenomen. Voor elke m2 afgekoppeld 

(dak)oppervlak moet 30 liter grindkoffer gerekend worden. Kunststof kratten zijn hol en kunnen meer 

water bergen. Het water infiltreert vanuit de kratten in de bodem. De inhoud van een krat moet 10 liter 

voor iedere m2 afgekoppeld oppervlak bevatten.  

2.2 Reservering verduurzaming voor meubilair 

In de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 wordt in hoofdstuk 4 beschreven dat “het streven naar een 

circulaire economie die bijdraagt aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het beperken van 

klimaatverandering. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen na gebruik weer 

ingezet om nieuwe waarden te genereren: afval wordt grondstof. Gemeenten kunnen daaraan bijdragen 

door duurzaam en circulair in te kopen en door het verbeteren van de afvalinzameling en afvalscheiding.” 
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Op beide tennisparken zijn tribunebanken, zitbanken voor spelers en terrastafels & stoelen aanwezig. Bij 

vervanging van dit meubilair is dit een uitgelezen mogelijkheid om circulair meubilair aan te schaffen. Er 

zijn vele aanbieders die verschillende soorten circulair meubilair aanbieden. KYBYS heeft onderstaand een 

opsomming gemaakt van veel voorkomende grondstoffen die gebruikt worden in circulair meubilair. 

2.2.1 FSC gecertificeerd hout 

De FSC, wat afgekort staat voor de Forest Stewardship Council, is een internationale organisatie die staat 

voor het behouden en onderhouden van bossen wereldwijd. FSC bossen worden onderhouden op een 

maatschappelijk verantwoorde manier. Dit wil zeggen dat bij deze vorm van bosbeheer er rekening wordt 

gehouden met ecologische, sociale en economische aspecten. Hierdoor zijn er een stuk minder nadelige 

gevolgen voor het milieu, de bossen en dieren die er leven. 

Het is een feit dat er 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt per minuut. De bossen worden voornamelijk 

gekapt in tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-

Azië. Een ander feit is dat ontbossing zorgt voor 15% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Voor het leven in 

de bossen heeft het ook nadelige gevolgen. Want 85% van de dieren is afhankelijk van het bos. 

Door het kopen van producten met het FSC label draagt de gemeente al direct bij aan de bescherming 

van bossen wereldwijd en daarbij ook aan een leefbare omgeving voor mens en dier. Op deze blijven de 

bossen behouden blijven en kunnen we daarnaast gebruik maken van het hout dat deze bossen met zich 

meebrengt. 

Veelgebruikte houtsoorten in (straat)meubilair zijn FSC-gecertificeerd hardhout, naaldhout en Accoya 

hout. 

2.2.2 Gerecyclede kunststof 

Daarnaast wordt veel straatmeubilair gemaakt van kunststof recyclaat. Dit zijn gerecyclede kunststoffen 

afkomstig van huishoudelijk en industrieel plastic die soms ook vermengd worden met textielvezels. Deze 

producten kunnen in verschillende kleuren geleverd worden. Ze hebben een lange levensduur en hebben 

weinig onderhoud nodig. 

2.3   Reservering verduurzaming voor verharding 

In hoofdstuk 6 van de nota Duurzaam Heemstede wordt Klimaatadaptatie beschreven. Gevolgen van een 

veranderend klimaat kunnen resulteren in wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 

overstromingen. Om wateroverlast, hittestress en overstromingen tegen te gaan kunnen er 

voorzieningen worden getroffen om de tennisparken te voorzien van verhardingen die water sneller 

kunnen laten infiltreren en die bij kunnen dragen aan het verminderen van hittestress. 

2.3.1 Waterdoorlatende en water passerende verhardingen 

Waterdoorlatende en water passerende verhardingsmaterialen hebben diverse voordelen: het 

regenwater kan in de bodem wegzakken, het grondwater aanvullen en het riool wordt ontlast.  

Waterdoorlatende verhardingen bestaan uit poreus materiaal waar water doorheen kan. Water 

passerende verhardingen bevatten of creëren open gedeelten waar het water langs kan infiltreren. Voor 

dergelijke verhardingen zijn alle doorlatende en gedeeltelijk open materialen zeer geschikt. Te denken 

valt aan toepassing van graskeien, gras(beton)tegels, houtspaanders, schelpen of grind als bestrating. Het 

hemelwater kan dan zonder noemenswaardige belemmering direct in de bodem infiltreren; het 

percentage openingen varieert van ongeveer 15 tot 40%. Dit soort bestrating kan bijvoorbeeld worden 

toegepast bij voetpaden, speelplaatsen, brandweerwegen, voor de beluchting rond bomen, als opsluiting 

voor bestrating, en in bermen. 

Voor extensief gebruikte rijwegen en parkeerplaatsen kunnen verhardingsmaterialen als poreuze klinkers, 

klinkers met open voegen, open bestratingpatronen, grind en schelpen worden toegepast. 

Waterdoorlatende verhardingsmaterialen kunnen niet worden toegepast bij intensief gebruikte wegen en 

parkeerplaatsen vanwege het vervuilingsrisico en omdat deze materialen niet zo belastbaar zijn.  
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2.3.1.1 Poreuze klinkers 
Poreuze klinkers hebben een korrelstructuur met een groot percentage poriën waardoor ze water- en 

luchtdoorlatend zijn. Bij toepassing van een waterdoorlatende voegvulling of zonder voeg en een 

waterdoorlatende ondergrond is er bij oppervlakten met poreuze klinkers een infiltratiepercentage van 

honderd procent mogelijk. Poreuze klinkers zijn voor voet- en fietspaden en rijwegen toepasbaar. 

Nadeel kan zijn dat de klinkers in de loop van de tijd dichtslibben en het infiltratie-effect verloren gaat. 

2.3.1.2 Open bestratingspatronen 
Ook gewone straatklinkers kunnen in een (half)open verband worden gelegd. De open gedeelten kunnen 

dan gevuld worden met gras, grind of schelpen. Met enige creativiteit zijn er velerlei patronen te 

bedenken en ook wat betreft het soort stenen is er ruime keuze. Het percentage openingen in de 

bestrating kan zelf worden bepaald door variatie van het patroon. Van belang zijn de kwaliteit van de 

ondergrond en de stabiliteit van het verband om verzakking te voorkomen. Deze verharding is niet 

bestand tegen zware belastingen. 

2.3.1.3 Grasbetonstenen 
Grasbetonstenen zijn stenen die een grote open ruimte tussen de stenen creëren. Minder intensief 

gebruikte parkeerplaatsen, wegen en garageopritten kunnen ermee verhard worden. Bij intensief 

gebruikte parkeerplaatsen ontwikkelt zich het gras onvoldoende. Het infiltratiepercentage kan afhankelijk 

van de ondergrond oplopen tot 100%. 

2.3.1.4 Grind, steenslag en schelpen 
Op een doorlatende ondergrond kan grind of steenslag met een gelijkmatige gemiddelde korreldiameter 

worden toegepast. Bij een minder draagkrachtige ondergrond is door verzakking periodieke opvulling 

nodig. Grind en steenslag kunnen gebruikt worden voor voetpaden en minder intensief gebruikte 

fietspaden en parkeerplaatsen. 

Schelpen en steenslag kunnen worden gebruikt als losliggende bovenlaag of worden ingestrooid in zand 

of klei. Bij minder draagkrachtige onderlagen is dit type verharding evenals grind of steenslag 

onderhoudsgevoelig. Om de toplaag stabieler en vormvast te maken en bij toepassing op minder 

draagkrachtige ondergrond kunnen stabilisatiematten toegepast worden. 

2.3.1.5 Houtspaanders en dennenschors 
Dit zijn natuurproducten die beide water- en luchtdoorlatend zijn. Ze kunnen goed worden gebruikt voor 

het aanleggen van speelplaatsen en tuinpaden. Houtspaanders en dennenschors verhinderen de groei 

van vegetatie en kunnen daarom tevens worden gebruikt als alternatieve onkruidbestrijding. Als 

oppervlakteverharding moeten houtspaanders en dennenschors na enkele jaren aangevuld worden met 

nieuw materiaal. 

2.4 Reservering verduurzaming voor verlichting (terrein en baan) 

Dit sluit aan bij hoofdstuk 3.4 “Uitvoeringsprogramma 2020 en 2021” van de nota Duurzaam Heemstede 

2020-2024. Hierin wordt in punt 17 beschreven dat het verLEDden van sportparken prioriteit heeft. Het 

budget dat daarvoor beschikbaar is niet toereikend om alle sportparken van ledverlichting te voorzien. 

Daarom zijn er voor beide sportparken reserveringen opgenomen voor het vervangen van de 

conventionele terreinverlichting naar ledverlichting. Voor Sportpark Groenendaal van TV Merlenhove is 

ook een reservering opgenomen voor het vervangen van de conventionele baanverlichting naar 

ledverlichting. 

 

Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom ledverlichting beter is dan conventionele verlichting. Deze 

worden onderstaand in kaart gebracht. 
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2.4.1 Langere levensduur 

Ledlampen gaan meer dan 35.000 branduren mee. Dat is 30 keer langer dan gloeilampen, 25 langer dan 

halogeen lampen en 10 keer langer dan fluorescentie lampen. U levert hiermee niet alleen een bijdrage 

aan het milieu maar u bespaart eveneens flink op uw energiekosten. 

2.4.2 Energiezuinig 

Bespaar meer dan 70% op energieverbruik op traditionele verlichting. En led armatuur heeft een lager 

wattage dan een conventioneel armatuur. De energie die bespaart wordt vertaald zich direct in het 

besparen van geld, wat vooral aantrekkelijk is in toepassingen waar grote aantallen lampen in gebruik 

zijn. 

2.4.3 Verlichting met een groen karakter 

Het lage energieverbruik maakt niet alleen dat ledverlichting beter is voor het milieu maar heeft 

daarnaast nog andere groene elementen in zich. Ledlampen produceren weinig tot geen hitte, bevatten 

geen giftige stoffen zoals kwik en produceren geen schadelijke straling als infrarood en UV straling.  

2.4.4 Toepasbaarheid 

Ledverlichting is in de meeste gevallen toepasbaar op de huidige infrastructuur. Het is onbeperkt aan en 

uit schakelbaar, wat een groot voordeel is voor tennisbaanverlichting. De armaturen hoeven niet af te 

koelen en de lampen zijn bij inschakeling ook direct op volle lichtsterkte. Dit levert ook een dynamische 

besparing op door flexibiliteit in gebruik. 

2.5 Reservering verduurzaming voor installaties (beregening) 

Beregeningsinstallaties verbruiken veel energie en water. In hoofdstuk 3 van de nota Duurzaam 

Heemstede 2020-2024 wordt de Energietransitie beschreven. De concrete maatregelen om deze 

transitie vorm te geven zijn nog niet duidelijk. Het plaatsen van zonnepanelen op beide tennisparken 

zou een van de mogelijkheden binnen de energietransitie kunnen zijn. Hierdoor kan er naast het 

milieuvriendelijk opwekken van energie bespaard worden op de energiekosten voor bijvoorbeeld de 

terrein- en baanverlichting maar zeker ook voor de beregeningsinstallatie en met name de pomp die het 

grondwater onttrekt voor het beregenen van de tennisbanen. 

Voor het beregenen van de tennisbanen is een goede waterverdeling belangrijk. De gedachte hierbij is 

vaak: hoe meer sproeiers, des te beter de verdeling. Dat klopt in de meeste gevallen ook, maar ook 

geldt: hoe meer sproeiers hoe meer beregeningstijd. Een sproeier heeft namelijk een bepaalde tijd 

nodig om zijn halve of kwart cirkel te beregenen. Krijgt de sproeier die tijd niet, omdat de pauze anders 

te lang wordt, dan hoef je het ook niet meer over een goede verdeling te hebben. Dat is namelijk niet 

mogelijk als delen van de sproeicirkel niet beregend worden. De rotatiesnelheid van een sproeier kan 

sneller gezet worden, maar als men deze te snel maakt, wordt de straal gebogen en zal de sproeier zijn 

werpwijdte niet meer halen. Dit is natuurlijk ook niet goed voor de verdeling.  

Een sectorsturing zorgt ervoor dat nauwkeuriger beregend kan worden. Dit is een systeem dat de 

sproeiers achter elkaar laat starten wanneer de volledige sproeicirkel is afgewerkt. Wat betreft 

verdeling weet je hiermee zeker dat alle cirkels goed beregend zijn en je geen overbodige overlapping 

hebt. Een beregeningsbeurt hiermee heeft dan ook altijd dezelfde tijd nodig. Dit levert een 

waterbesparing van 3,5 m
3
 per beregeningsronde. Dit is een besparing van ca. 50% ten opzichte van een 

systeem zonder sectorsturing. De manier om deze te verlengen of te verkorten is de rotatiesnelheid of 

de sproeicirkels van de sproeiers te veranderen. Deze systemen worden steeds vaker geïnstalleerd en 

voldoen goed. 

 

Tevens is het verstandig om bij vervanging van de leidingen van de beregeningsinstallatie altijd met PE -

leidingen te gebruiken. Helaas worden er tegenwoordig ook nog pvc-leidingen voorgeschreven. PVC-
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leidingen gaan niet zolang mee als PE-leidingen. Bij een breuk in de leiding kunnen grote schades 

ontstaan aan de banen en bestratingen. Ook al zou dit na tien jaar pas gebeuren, het blijft vervelend. 

 

 


