
Nieuwsbrief padel juni 2021 
 

In deze nieuwsbrief lees je de laatste stand van zaken over het realiseren van de twee 

padelbanen op ons park. Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 

 Waar komen de padelbanen op ons park? 

 Welke padelbouwer gaat de banen aanleggen? 

 Wat is de planning? 

 Hoe staat het met de financiering? 

 Wat houdt de crowdfundingsactie in? Zie www.padelinHoofddorp.nl  
 

Mocht je andere vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons 

(padelcommissie) op via padel@indenboogaerd.nl 

 

Waar komen de padelbanen op ons park? 

De twee padelbanen komen op baan 1. Uiteraard hebben we deze keuze met elkaar, en in 

nauw overleg met het bestuur, gemaakt. In eerste instantie hebben we een aantal criteria 

opgesteld zoals: de onderhoudsstaat van de banen, de speelrichting, de afstand ten opzichte 

van woningen, de zichtlocatie, bladval en de mogelijkheid voor uitbreiding op termijn. 

Op basis hiervan hebben we alle banen op deze criteria getoetst en daaruit bleek dat baan 1 

de beste locatie is.   

Hieronder een afbeelding hoe de banen komen te liggen: 

 

 
 

Welke padelbouwer gaat de banen aanleggen? 

Zeer recent hebben we een akkoord bereikt met Tennisbouw, in samenwerking met Padel 

Nederland, over het aanleggen van onze twee padelbanen. Daar zijn we natuurlijk erg blij 

mee. De keuze voor een bouwer is een heel traject geweest. We zijn hierin bijgestaan door 

Jan Slootjes, Lazlo Moerkerken en onze groundsman Jeroen Driehuis, die met hun enorme 

expertise een essentiële bijdrage aan het keuzetraject hebben geleverd.  

We zijn het traject gestart met oriënterende gesprekken met vijf goedgekeurde 

padelbouwers en van die bouwers hebben we een voorstel en offerte ontvangen. Daarna is 

een shortlist van drie bouwers gemaakt. Met die bouwers is een uitvoerig tweede gesprek 
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gevoerd. Daarnaast hebben we tennisverenigingen bezocht waar we de padelkooien en 

grasmat van de drie geselecteerde bouwers hebben kunnen aanschouwen en technisch 

kunnen inspecteren. Uit de verzamelde informatie is een weloverwogen keuze gemaakt voor 

Tennisbouw. Doorslaggevend daarbij waren de prijs-kwaliteit, de kooiconstructie en 

ondergrond en de jarenlange ervaring.  

 

Hieronder een impressie van de padelbanen die “onze” bouwer eerder heeft aangelegd. 

 

 
 

 

Wat is de planning? 

De start van de aanleg is op maandag 23 augustus 2021! We verwachten dat de banen in de 

eerste helft van oktober worden opgeleverd. We zullen daarna een spetterende opening 

organiseren. Hiervoor moeten we nog een datum inplannen. We houden je op de hoogte! 

 

Hoe staat het met de financiering? 

Over de financiering kunnen we verheugd melden dat de aangevraagde lening en subsidies  

zullen worden verstrekt. Op 2 juli 2021 horen we meer over het subsidiebedrag dat door het 

Schipholfonds zal worden uitgekeerd.  

En deze maand starten we met een crowdfundingsactie (zie hieronder).  

 

Wat houdt die crowdfundingsactie in? 

Om een extra financieel steuntje in de rug te krijgen, gaan we deze maand van start met een 

crowdfundingsactie.  

Geïnteresseerden kunnen een bedrag schenken en uiteindelijk zal de gemeente ons 

streefbedrag van € 2500,-- verdubbelen. Dat maakt deze actie erg aantrekkelijk voor ons. 

Het zou geweldig zijn als je deze actie steunt, zodat we het streefbedrag, en daarmee de 

verdubbeling, binnenhalen.  

Natuurlijk krijg je er iets voor terug.  Kijk op PadelinHoofddorp.nl voor meer informatie.  

 

Erwin, Jeroen en Arthur 
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