


Ruimtegebruik Hilvaria en Achil’87 bestaande situatie



Scenario 1:  Renovatie kantine & nieuwbouw kleedkamers Hilvaria + 
handhaven Achil.



Voordelen:

- Kantine is vertrouwd;

- Ligging van terras is ideaal; 

- Toeschouwers stappen makkelijk de kantine in tijdens rust 
of na de wedstrijden;

- Aantal kleedkamers en overige ruimtes zijn uit te breiden. 

Nadelen: 

- Opvangen verlies van kantine, kleedkamers, ballenhok etc. 
is kostbaar!;

- Slechte isolatie kantine, veel energiekosten;

- Renovatie zal ook kostbaar zijn;

- Geen zicht op Achil veld, beperkt zicht op kunstgras. 



Scenario 2: Volledige nieuwbouw Hilvaria & Achil’87 op bestaande locatie



Voordelen:

- Optimale samenwerking tussen Hilvaria en Achil;

- Ligging van terras is ideaal; 

- Zicht op alle velden door gebruik van veel glas; 

- Mogelijkheid tot energieneutraal bouwen;

- Huidige kantine kan tijdens bouw gebruikt blijven worden.

Nadelen: 

- Opvangen verlies van kleedkamers, ballenhok etc. 
Kostbaar!;

- Pannaveld moet mogelijk worden verplaatst; 

- Bouwkosten zullen hoog zijn. 



Scenario 3: Nieuwbouw Hilvaria + handhaven Achil’87 bestaande locatie



Voordelen:

- Ligging van terras is ideaal; 

- Zicht op alle velden door gebruik van veel glas; 

- Mogelijkheid tot energieneutraal bouwen;

- Huidige kantine kan tijdens bouw gebruikt blijven worden.

Nadelen: 

- Afkeer van Achil, zorg om hun gebouw netjes af te werken;

- Opvangen verlies van kleedkamers, ballenhok etc. 
Kostbaar!;

- Pannaveld moet mogelijk worden verplaatst; 

- Bouwkosten zullen hoog zijn.



Scenario 4:
Nieuwbouw Hilvaria tussen de velden + handhaven Achil’87 bestaande locatie



Voordelen:

- Centrale ligging tussen de velden, zicht op alle velden;

- Mogelijkheid tot energieneutraal bouwen;

- Mooie integratie met de tribune;

- Huidige kantine en kleedkamers kunnen tijdens de bouw 
gebruikt blijven worden, kostenbesparend!

Nadelen: 

- Afkeer van Achil, zorg om hun gebouw netjes af te werken;

- Terras ligt ongunstig t.o.v. de zon;

- Loopafstand naar parkeerterrein: bezoek aan kantine 
minder voor de hand liggend;

- Bouwkosten zullen hoog zijn.



Scenario 5: 
Nieuwbouw Hilvaria Oostzijde + handhaven Achil’87 bestaande locatie



Voordelen:
- Mogelijkheid tot energieneutraal bouwen;
- Terras gunstig gelegen t.o.v. de zon;
- Huidige kleedkamers en kantine kunnen tijdens de bouw 

gebruikt blijven worden, kostenbesparend!;
- Toeschouwers stappen makkelijk de kantine in tijdens rust 

of na de wedstrijden. 
- Beter zicht op kunstgrasveld;
- Pannaveld kan blijven liggen.

Nadelen: 
- Bestemmingswijziging / omgevingsdialoog; 
- Herinrichting parkeerterrein; 
- Afkeer van Achil, zorg om hun gebouw netjes af te werken;
- Geen zicht op Achil veld; 
- Bouwkosten zullen hoog zijn.


