CONCEPT Programma van Eisen Achter de Goal
Doelen project ‘Achter de Goal’


Ontwikkelen van een prettige ruimte om te sporten, bewegen ontmoeten (pauzeren)
voor Fontys Sporthogeschool, FC Eindhoven en andere gebruikers vanuit Genneper Parken.
 Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte.
 Esthetische aantrekkelijkheid van het gebied vergroten.
 Indien mogelijk combineren met ruimte voor een buitenklas (buitenklas als onderdeel van het
ontwerp ‘Achter de goal’).

(Potentiële) gebruikers & stakeholders

1: stakeholder inventarisatie januari 2021

In april 2021 heeft vierde jaars sportkunde student Darryl Mansvelders, onderzoek gedaan naar
wensen van potentiële gebruikers van achter de goal. Er is bewust de keuze gemaakt te starten met
stakeholders dichtbij het initiatief en (potentiële) gebruikers van onze eigen beide organisaties.
Van FSH zijn de volgende (potentiële) gebruikers bevraagd: studenten, medewerkers, fitstop,
buitenklas, dienst H&F, docenten praktijklessen. Vanuit FC Eindhoven zijn de contactpersonen

bevraagd over de doelgroepen: jeugdspelers, selectiespelers, staff/medewerkers, fysiotherapie,
krachttrainers, maatschappelijke stichting, kandidaten van Springplank, private voetbalscholen
jeugd.

Totstandkoming PvE
Op basis van interviews en resultaten van de vragenlijst en de bestaande en bekende
voorwaarden en de beheerovereenkomst heeft de werkgroep ‘Achter de Goal’ dit programma van
eisen opgesteld in het werkgroep overleg van 17 mei 2021.
Het programma van eisen dient als uitgangspunt voor het ontwerp van ‘Achter de Goal’. Dit
programma van eisen zal in onze beide organisaties, FSH en FC Eindhoven in het MT besproken
worden.
In het programma van Eisen wordt zowel ingegaan op hardware, software en orgware. Voor een
uitgebreide uitleg van deze terminologie verwijzen we naar het BVO Model van het Kenniscentrum
Sport & Bewegen.
Hieronder zullen we ingaan op eisen voor hardware (fysieke voorzieningen en ruimte etc.), software
(activiteiten, activering, etc.) en orgware (manier van organiseren etc.)

Programma van Eisen - hardware








Een breed inzetbaar en multifunctioneel veld (multicourt) voor zowel intensief als recreatief
sporten en bewegen. Inclusief belijning voor verschillende sporten. Ondergrond voorkeur
kunstgras. Asfalt als alternatief.
Multifunctionele beweegtoestellen (of elementen!) voor oefeningen als calisthenics/fitness die
verschillende vormen van bewegen mogelijk maken, aanvullend op het aanbod toestellen wat
we binnen in de fitstop en bij FC EHV krachthonk/fysio hebben.
Alle grondvormen van bewegen (ASM model) moeten Achter de Goal te beoefenen zijn. Zowel
individueel of in een groep zonder begeleiding, als in een onderwijs, training of fysio setting.
Hufterproof zit en sta elementen om het pauzeren, ontspannen en ontmoeten te faciliteren.
Gezoneerd zodat intensief en recreatief bewegen het ontmoeten, pauzeren en ontspannen
niet hindert en vice versa. Een prettige verblijfsruimte, waar je na schooltijd of na je
training ook wilt blijven.
Een watertappunt wat afsluitbaar is bij wedstrijden van FC Eindhoven
Ruimte voor een buitenklas i.s.m. project buitenklas FSH

Hardware - kaders
 Niet toegestaan om kunstwerken, anderszins verplaatsbare objecten, alsmede
bomen, bestratingsmaterialen, palen, kunststof en grind te plaatsen. (bron: overeenkomst)
 Plicht om te allen tijde hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) toegang te
verlenen, elke hoek van stadion moet dit mogelijk zijn. (bron:
overeenkomst, werkgroepoverleg)
 Afscheiding (hek) mag niet hoger dan 3 m (bron: Bp artikel 17.2.7)
 Sport en spel attributen niet hoger dan 8 m (bron: Bp artikel 17.2.7)
 Reclame uitingen niet hoger dan 4m (bron: Bp artikel 17.2.7)
 Bouwwerken geen gebouw zijnde niet hoger dan 4m (bron: Bp artikel 17.2.7)
 Meer dan 100m2 verharden dan omgevingsvergunning nodig (bron: Bp artikel 17.7)
 Veiligheid van groot belang is grootste prioriteit vanuit FC EHV.
 Alle elementen moeten hufterproof zijn of te verplaatsen zijn naar de buitenberging van
FSH.
 Uitzicht vanuit FSH begane grond naar het stadion moet gehandhaafd blijven.



Lokaal 0.12 FSH wordt ingezet als veiligheids commando unit tijdens FC EHV wedstrijden.
Zicht op het stadion vanuit deze plek is belangrijk.

Programma van Eisen – software










Een plek waar je zowel individueel, in een groep, met of zonder begeleiding van professional,
student of docent kunt bewegen.
Activiteiten die we Achter de goal willen faciliteren: recreatief bewegen, intensief bewegen,
pauzeren, ontspannen, ontmoeten, onderwijs (zowel theorie als praktijk),
trainingsactiviteiten, fysio activiteiten, spelen, buiten werken/studeren, overleggen.
Verschillende doelgroepen moeten samen kunnen sporten/bewegen/trainen. Denk
bijvoorbeeld aan een mix van studenten en spelers. Of studenten die training verzorgen voor
spelers of kandidaten van de Springplank (maatschappelijke doelgroep FC Eindhoven)
Gezamenlijke maatschappelijke activiteit (sport/bewegen als middel) achter de goal. In
samenwerking met de op te richten maatschappelijke stichting van FC EHV (MVO).
Achter de goal is een ruimte waar studenten en onderzoekers hun innovatie op gebied van
sport, bewegen en gezondheid kunnen opstellen en testen. (denk aan minor
beweegontwerper, versterken van verenigingsaanbod, onderzoeken van het lectoraat)
Achter de goal is een plek waar gebruikers (volgens AVG richtlijnen) gevolgd kunnen worden
om hun beweeggedrag in kaart te brengen.
Geen studenten of anderen op het hoofdveld FC Eindhoven.
We hebben een rookvrije campus, dus ook achter de goal is roken verboden. Gedrags- en
gebruiksregels zullen we positief formuleren en communiceren.
Camera toezicht: er hangen camera’s aan de achterzijde van de Fontys Sporthogeschool
onder het afdak die beeldopnames maken van een groot deel van de ruimte Achter de goal.
Deze camera(beelden) worden beheerd door de Fontys meldkamer.

Programma van Eisen - orgware





FSH opent en sluit hekwerk om 8:00 uur en 19:00 uur. (bron: overeenkomst)
Op wedstrijddagen (eerste elftal) wordt hekwerk om 15:00u gesloten door FSH (bron:
overeenkomst bijlage 1)
Aansluiten bij grotere gebiedsontwikkeling Genneper Parken sportboulevard &
beweegroute.
Afspraken over dagelijks beheer en onderhoud moeten nog gemaakt worden.

Programma van Eisen – wat willen we absoluut niet





We willen geen eenzijdig en specifieke invulling zien
Hangjeugd / rookplek
Overlast van afval
Slecht beheer en onderhoud

