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Inpassing tenniscomplex 12 banen 



Combinatievariant 4 met tenniscomplex 



Inpassing 
tenniscomplex 
met 
woningbouw in 
de omgeving 

Nadeel is de ligging tussen 
een woonwijk en de 
begraafplaats (verkeer, 
geluid, verlichting etc.) 



Inpassing 
variant 4 in de 
omgeving 



Variant 4 zonder 
tennisbanen 
 
Ca. 12 woningen extra 
 
Clubgebouw schietvereniging 
en jeu de boules banen 
kunnen worden gehandhaafd. 
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Situatie met belemmeringen voor woningbouw 

Handhaven 
tennisbanen 
“Euratom” 
veroorzaakt 
belemmeringen 
voor woningbouw 
in de omgeving 
(straal 50 meter) 



Mogelijke invulling cf. model “Landweg” 

Woningaantallen 
• 5 vrijstaande 

• 16 geschakelde 

 

Clubgebouw 
T.C.Bergen kan 
blijven bestaan 
(hergebruik ?) 
 



Invulling cf. Monnet Nes (nieuw BAM) 

Woningaantallen 
•6   2/1 kap 

•5   geschakeld 

•8   sociaal/r.a.r. 

 



Invulling met gestapelde woningen “Hofduin” 

Woningaantallen 
2x17 = 34 



Woningaantallen 

Model “Landweg” 
 16 geschakeld 
 4   vrijstaand 
 20 
Model “Monnet Nes” 
 6   2 onder 1 kap 
 5   geschakeld 
 8   sociaal quadrant 
 19 
Model 2x “Hofduin” 
 2x17 = 34 gestapeld (4 lagen met kelder) 
 34 



Conclusie woningaantallen 
BSV terrein: 
• Volgens model “variant 4” zijn hier mogelijkheden voor de 

bouw van ca. 84 woningen in de sociale sector mogelijk. 
• Wordt hier woningbouw gecombineerd met een gezamenlijk 

complex voor TC Bergen en BSV- tennis (totaal 12 banen), 
 dan kunnen er ca. 48 woningen gebouwd worden in de 

sociale sector. 36 woningen minder dan zonder groot 
tenniscomplex. 

• Zonder tennisbanen loopt de capaciteit op naar ca. 96 
woningen 

          Terrein TC Bergen: 
• Door ligging tennisbanen van Euratom beperkingen voor 

woningbouw. 
• Capaciteit “model Landweg” ca. 21 woningen 
• Capaciteit “model BAM” ca. 19 woningen 
• Capaciteit “model Hofduin” ca. 34 woningen (4 lagen) 
Conclusie: Combinatie tenniscomplexen op vm. BSV terrein   

  levert niet meer woningen op. 


