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Aanleiding
11 December 2019 werd in de raadscommissie ons voorstel “uitstellen planontwikkeling verplaatsing 

hockeyveld van Bodegraven naar Reeuwijk” besproken en niet verder doorgeleid naar de 

gemeenteraad. De commissie had behoefte aan nadere antwoorden op vragen over de capaciteit aan 

hockeyvelden en voetbalvelden, en aan een visie op de sportveldenzone in Bodegraven. In dit memo 

wordt in die informatie voorzien, zodat een oriënterend gesprek mogelijk is in de raadscommissie.

Dit resulteert in een duidelijke visie op de capaciteitsvraagstukken voetbal en hockey. Dit betreft 

clustering van de voetbal oostelijk van de Goudseweg, waar Rohda’76 en Esto zitten. Dit houdt ook in 

dat gebruik gemaakt kan worden van elkaars velden, en dat op die wijze er nog meer verbindingen 

tussen Esto, Rohda’76 en VV Bodegraven ontstaan. Verbetering van de fysieke verbinding tussen de 

twee gebieden aan weerszijden van de Grutto is daar ook onderdeel van. Daar waar VV Bodegraven nu

zit, kan op termijn woningbouw gerealiseerd worden. Maar eerst kan het kunstgrasveld van VV 

Bodegraven omgebouwd worden tot hockeyveld, welke dan rond einde levensduur naar de Reeuwijkse 

Hout kan worden verplaatst. Het huidige hockeyveld is al op korte termijn om te bouwen tot 

kunstgrasvoetbalveld zodat de acute capaciteitsvraagstukken bij de voetbal opgelost worden.

Proces

Eind januari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente, VV Bodegraven, HCRB, Esto en 

Rohda ’76. Input voor het gesprek was de door een onafhankelijk deskundige opgestelde memo 

‘behoefte en aanbod velden voor voetbal en hockey in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk’ van 21 

januari 2020. Dit memo en de reacties van de sportverenigingen daarop is te vinden in bijlage 1. Op 

basis van het gesprek is nader onderzoek gedaan en de concept visie geformuleerd, en is dat concept 

voor reactie teruggelegd bij de betreffende verenigingen. Alle verenigingen hebben gereageerd (zie 

bijlage 5). Verderop in dit memo staan we kort stil bij de reacties.

Behoefte capaciteit sportvelden

De behoefte aan en capaciteit van de sportvelden in de Bodegraafse sportvelden zone, stemmen niet 

met elkaar overeen qua locatie. Er is in zijn totaliteit afdoende capaciteit aan velden, maar deze ligt 

niet overal op die locatie waar er behoefte aan is:

- zo spelen er bij VV Bodegraven momenteel 3 teams, zodat daar met 2 velden plus een (klein) 

trainingsveld sprake is van overcapaciteit;

- bij Esto is er een behoorlijk acuut tekort aan voetbalvelden;

- ook Rohda ’76 loopt steeds meer tegen haar grenzen aan.

Voor HCRB geldt dat de behoefte is afgenomen ten opzichte van de raming 1 jaar geleden. In het met 

u besproken raadsvoorstel (in de raadscommissie van 11 december 2019), gingen wij nog uit van een 

veldbehoefte van 2,86 veld, afgerond naar boven 3 velden. Uit de bijlage blijkt een veldbehoefte van 

2,63 uitgaande van de KNHB/NOC-NSF-normen. HCRB zal bij de veldrenovaties in Reeuwijkse Hout, 

één veld upgraden tot waterveld, hetgeen de capaciteit iets verlaagt. Er blijven op basis van de 

KNHB/NOC-NSF-normen, (vooralsnog) 3 velden nodig voor de hockey.

De benodigde capaciteit bij zowel de hockey als de afzonderlijke voetbalclubs, is beschouwd door een 

onafhankelijke deskundige. Daarbij is ook gekeken naar toekomstverwachtingen mede kijkend naar 

leerlingen-prognoses, en naar de ontwikkelingen in de betreffende sporten en sportbonden. De 
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informatie is besproken met de vier betrokken verenigingen, en door hen voorzien van een schriftelijke

reactie. In bijlage 1 is het onafhankelijke memo met de vier reacties gebundeld. Uit deze bijlage blijkt 

dat vanuit de theorie er anders omgegaan zou kunnen worden met de capaciteit, dan in de praktijk 

van alle dag van de verenigingen thans gebeurt en voor hen wenselijk is.

Afbakening/vertrekpunten visie

De capaciteitsramingen en het gesprek daarover, zijn net als de bespreking in de raadscommissie van 

11 december j.l., aanleiding voor een nieuwe visie op de sportveldenzone in Bodegraven. Daarbij is 

van de volgende vertrekpunten uitgegaan:

- In een eerder visiedocument voor de mogelijkheid tot een 3e hockeyveld in Reeuwijkse Hout 

zijn meerdere alternatieven bekeken. Ook is de mogelijkheid tot het realiseren van een half 

hockeyveld bij het complex Reeuwijkse Hout hier aan bod gekomen. Gezien de problematiek 

die dit veld met zich meebrengt (verzakkingen, eigendom grond, geen wedstrijd mogelijkheid) 

en de naar verhouding hoge kosten, wordt dit scenario nu niet verder beschouwd.

- Er bestaan goede voorbeelden in het land van een combinatieveld hockey met korfbal. 

Aangezien het korfbalveld van de Vriendenschaar volgens het MJIP in 2021 gerenoveerd zou 

moeten worden, zou het een overweging kunnen zijn om hier een combinatieveld van te 

maken. Ruimtelijk is dit inpasbaar bij gebruikmaking van ook het kleine trainingsveldje van VV 

Bodegraven, maar dit levert echter een capaciteitsprobleem op voor beide verenigingen (op de

piekuren) waarmee dit niet op draagvlak kan rekenen bij HCRB en AKV Vriendenschaar. Dit 

wordt derhalve in deze visie niet nader beschouwd.

- Het ombouwen van het huidige hockeyveld in Bodegraven tot een volwaardig voetbalveld en/of

het ombouwen van het kunstgrasveld van VV Bodegraven tot een hockeyveld is technisch en 

financieel onderzocht. Deze transitie zorgt echter wel voor extra aanpassingen zoals 

bijvoorbeeld het wel/niet blijven bestaan van het clubgebouw van de HCRB en de wijze van 

gebruiken van de clubgebouwen van HCRB en VV Bodegraven. Aangezien Op beide clubhuizen 

rust een recht van opstal. Verderop staan wij hier kort bij stil, maar uitwerking van dit aspect 

is in dit stadium van visievorming nog buiten beschouwing gelaten. 

- De toetreding naar het nieuwe voetbalveld vanuit de verenigingen vv ESTO en Rohda ’76 moet 

zodanig gerealiseerd worden dat leden vanuit hun eigen complex “binnendoor” kunnen lopen. 

Deze maatregel is globaal beschouwd en ingeschat op kosten (zie verderop in dit memo), en 

vraagt verdere afstemming en uitwerking met de verenigingen.

Visie sportveldenzone Bodegraven

Westelijk van de Goudseweg liggen er kansen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen in de vorm van

woningbouw. Oostelijk van de Goudseweg zijn deze er in veel mindere mate gezien de ligging in de 

directe invloedssfeer van bedrijventerrein Broekvelden. Logisch eindplaatje is dan ook als volgt. 

- Voetbal. In de sportveldenzone oostelijk van de Goudseweg, kan de voetbal geconcentreerd 

worden. Dit is de locatie waar op dit moment VV ESTO en Rohda ’76 en HCRB zitten. 

Er kan zo gebruik gemaakt worden van elkaars velden, en op die wijze ontstaan er meer 

verbindingen tussen Esto, Rohda’76 en VV Bodegraven.

- Accommodaties. Voor VV Bodegraven kan op termijn – tenzij er zich andere 

samenwerkingsontwikkelingen voordoen – een clubhuis plus parkeergelegenheid direct 

oostelijk van de Grutto, parallel aan het kunstgrasveld van Rohda ’76 komen. Praktische 

oplossing voor de korte termijn betreft een ruil van accommodaties tussen HCRB en VV 

Bodegraven, hier gaan we verderop in dit memo op in.

- Woningbouw. In de sportveldenzone westelijk van de Goudseweg zijn op termijn 

gebiedsontwikkelingen zoals woningbouw mogelijk. Deze zijn zeker ook wenselijk. Enerzijds 

gezien de druk op de woningmarkt. Anderzijds gezien de druk op het Groene Hart zodat het 

goed benutten van woningbouwmogelijkheden binnen de dorpen van extra waarde is. In ieder 

geval het voetbaldeel (plus beachvolleybal deel / terrein oostelijk van de nieuwe 

brandweerkazerne) van deze zone kan worden ingezet voor woningbouw. Korfbal en Jeu de 
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Boules kunnen naast de transformatie blijven bestaan, dan wel anders ontwikkelen 

bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkingen. Beach Volleybal is naar verwachting goed 

inpasbaar in de groene zone nabij de N11.

- Hockey. Voor de hockeyvelden is het logisch deze te concentreren in de Reeuwijkse Hout. 

Verplaatsing op termijn van het hockeyveld naar Reeuwijkse Hout maakt voorts de weg vrij 

voor concentratie van de voetbal oostelijk van de Goudseweg, en gebiedsontwikkelingen / 

woningbouw westelijk van de Goudseweg. Voor de exacte locatie en de inpassing is alsdan 

tijdig een opnieuw oppakken en voortzetten van het tot op heden gelopen onderzoeks- en 

overlegtraject met Groenalliantie, provincie en andere stakeholders in het gebied Reeuwijkse 

Hout nodig. Te zijner tijd is ook te overwegen of realisatie van een half hockeyveld afdoende in

de behoefte voorziet, dan wel dat er een volledig hockeyveld noodzakelijk blijft.

Huidige situatie

Visie lange termijn

Tussenstap op weg naar de visie
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Tussenstap op weg naar de visie

De tussenstap op weg naar deze visie kan er als volgt uit zien:

- Ombouw hockeyveld naar kunstgrasvoetbalveld. Het hockeyveld in Bodegraven wordt 

omgebouwd naar volledig kunstgras voetbalveld. Dit is zowel inzetbaar door Esto, als door 

Rohda’76 (waarbij wel de Grutto overgestoken moet worden), als door VV Bodegraven 

(oversteek Goudseweg). De clubaccommodatie van HCRB is te benutten door VV Bodegraven 

en desgewenst ook door Rohda’76, maar dit vraagt gezien de rechten van opstal, om 

afspraken tussen de verenigingen.

- Ombouw kunstgrasveld VV Bodegraven naar hockeyveld. Het kunstgrasveld bij VV Bodegraven 

wordt omgebouwd naar volledig zandkunstgras hockeyveld. De clubaccommodatie van VV 

Bodegraven is dan, na nadere afspraken tussen de verenigingen, ook te benutten door HCRB.

De Goudseweg is veilig over te steken door langzaam verkeer bij de aansluiting met de 

Broekveldselaan. De veilige oversteekbaarheid van de Grutto is nader te beschouwen en vergt een 

eenvoudige oversteekvoorziening.

Verbinding Rohda’76 met het nieuwe kunstgrasveld

Voor een verbinding binnendoor illustreert navolgende afbeelding de mogelijkheid van een zebrapad 

over de Grutto, dat verbonden wordt via het bestaande voetpad langs de Grutto, met een noordelijk 

van het voetbalveld aan te leggen / te verbreden tegelpad. Een andere mogelijkheid is dat het iets 

noordelijker gelegen geasfalteerde voetpad wordt verbreed en wordt verbonden met het pad tussen de

velden van Rohda’76. Beide opties vragen een vergelijkbare investering (zie bijlage 3).
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De ombouw van de twee velden is globaal onderzocht op inpassingsmogelijkheden en 

investeringskosten en financierbaarheid.

Inpassing.

De ombouw van het kunstgrasvoetbalveld naar een hockeyveld is ruimtelijk goed inpasbaar gezien een

hockeyveld een wat kleinere maatvoering heeft dan een voetbalveld.

De ombouw van het hockeyveld naar een kunstgrasvoetbalveld is ruimtelijk net inpasbaar, kijkend 

naar de ligging van de overige velden, en de verkeersruimte (ook bij de nieuwe verkeerssituatie aan 

de Grutto en Broekveldselaan). Aan de oostzijde van het veld, kost dit enkele parkeerplaatsen. De 

huidige clubaccommodatie van HCRB, kan vooralsnog gehandhaafd blijven.

Kosten en beschikbare budgetten.

De geheime bijlagen 3 en 4 bieden inzicht in de geraamde investeringskosten en de beschikbare 

budgetten.

De totale kosten voor ombouw van de twee velden zijn in de bijlage 3 all-in geraamd, met vooralsnog 

krappe onvoorzien posten van circa 3%. De totale beschikbare middelen in de begroting voor renovatie

van het hockeyveld in Bodegraven (2021) en voor renovatie van het kunstgrasveld van VV Bodegraven

(2022) bedragen iets minder (zie bijlage 3). Bij de kadernota is desgewenst te besluiten deze middelen

te her alloceren voor uitvoering van de ombouw van de 2 sportvelden. 

Voor het restant is subsidie (BOSA of SPUK regeling) beschikbaar, maar onzeker in welke mate deze 

wordt toegekend. Dit vormt een risico.

De kosten voor de verbinding binnendoor tussen Rohda’76 en het nieuwe kunstgrasveld aan de Grutto,

zijn globaal geraamd (zie bijlage 3), maar kunnen eerst beter geraamd worden na afstemming met de 

betrokken verenigingen en uitwerking van de wijze van verbinden. Voorts stellen wij voor om te zijner 

tijd eerst te bezien of deze kosten gefinancierd kunnen worden uit de budgetten voor de voornoemde 

twee velden, bijvoorbeeld omdat bij gezamenlijke aanbesteding (inclusief ook de renovatie van de 

korfbalvelden), er wellicht enige financiële voordelen zouden kunnen optreden.

Gebouwde accommodaties.

Het concentreren van de voetbal in Bodegraven zou in de toekomst impliceren dan VV Bodegraven 

verhuist naar de Kievitsheuvel. Op haar huidige locatie heeft VV Bodegraven een clubhuis. VV 

Bodegraven heeft hier een recht van opstal op gevestigd en hiermee is het gebouw in juridisch 

eigendom van de vereniging. Op de nieuwe locatie, gesitueerd naast ESTO, op de huidige locatie van 

de HCRB staat een clubhuis van de HCRB. Ook hier rust een recht van opstal op en daarmee is het 

clubhuis aan de kievitsheuvel in juridisch eigendom van de HCRB. 

In de langere termijn visie willen we dat de hockey zich concentreert in Reeuwijkse Hout. Voor de 

korte termijn verhuist de HCRB met één veld naar de huidige locatie van VV Bodegraven. Het lijkt voor

de hand liggend als beide verenigingen met elkaar in gesprek gaan om van clubhuis te ‘ruilen’. In 

welke vorm dit kan en onder welke voorwaarden is aan de verenigingen zelf om af te stemmen. Het zal

lastig zijn voor de verenigingen om ‘afscheid’ te nemen van hun ‘home’. Aangezien het juridisch 

eigendom in handen ligt bij de verenigingen heeft de gemeente hier formeel geen rol in. De gemeente 

kan hier wel in sturen en begeleiden.

Reacties verenigingen

Alle verenigingen hebben gereageerd op de concept visie (zie bijlage 5). VV Bodegraven is afwijzend 

vanwege de impact op de vereniging en de kantine-exploitatie bij spelen op meerdere locaties. HCRB is

positief over de voorstellen. AKV Vriendenschaar is bereid mee te denken waar nodig. Esto en 

Rohda’76 zijn positief over de voorstellen. Daarbij vraagt Esto zich af of in de plannen inbegrepen is of 

er ruimte in zit voor uitbreiding van de kleedkamers. Dat is niet het geval. Rohda’76 stelt voor de 

velden specifiek voor verenigingen te blijven bestemmen. Dat is niet de insteek van de visie en de 

tussenstap: gestreefd wordt naar meer gedeeld gebruik van de velden. Rohda’76 wenst tevens 

ombouw van haar trainingsveld naar kunstgras. Op basis van de capaciteitsberekeningen en de 

beschikbare financiële middelen, voorzien de voorstellen hier niet in. Uitgegaan is van meer gedeeld 

gebruik van de voetbalvelden en een goede verbinding binnendoor tussen Rohda’76 en het 

kunstgrasveld op de plaats van het hockeyveld.
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Advies

Wij adviseren u om oriënterend te bespreken of u:

- voorgaande visie kunt onderschrijven en deze wil betrekken bij de dorpsvisies en 

toekomstvisie/omgevingsvisie;

- de tussenstap op weg naar deze visie een begaanbaar pad is.

Als dat het geval is, stellen wij voor dat we de ombouw van de twee velden een plaats geven in de 

kadernota via her allocatie van de beschikbare budgetten, en deze budgetten vooralsnog niet te 

verruimen.

Na vaststelling van de kadernota zullen wij dan in gesprek gaan met de verenigingen voor de verdere 

uitwerking van de tussenstap op weg naar de visie, waaronder de detailuitwerkingen van de ombouw 

van de velden, en de veilige oversteekmogelijkheden van de Grutto / toetreding van het nieuwe 

voetbalveld ‘binnendoor’.

Bijlagen:

1. Behoefte en capaciteit sportvelden inclusief reacties daarop van de vier sportverenigingen

2. Inpassingstekeningen ombouw 2 velden

3. Overzicht kosten en financierbaarheid (geheim)

4. Globale aannemersramingen 2 velden (geheim)

5. Reacties betrokken verenigingen




