
Wist u dat…

Weetjes over Sport- en beleefcampus De Braak!



Hoeveel deuren komen er in de MFSA?

307 508



508



Welke personen vergaderen al 3 collegeperiodes (en dus 
vanaf het begin) over de ontwikkeling van SBC De Braak?

De burgemeester 
en wethouder De 

Vries 

de burgemeester 
en wethouder 

Van Dijk



De burgemeester en wethouder De Vries 



Hoeveel grassprieten staan er in de middencirkel van 
het nieuwe multifunctionele kunstgrasveld?

315.000 
sprieten

3.150.000 
sprieten

31.500.000 
sprieten



31.500.000 sprieten

• 120.000 sprieten per 
m2

• Straal van de 
middencirkel is 9 meter 
15



Er zijn al meer dan … handtekeningen gezet om te 
komen tot de realisatie van SBC De Braak

50 100



100

• Voorbeelden van documenten:

• Overeenkomsten Gemeente - OMO

• Samenwerkingsovereenkomst (overall)
• Gemeente, OMO, Helmond Sport, SV de Braak, De Fysioclub

• Addendum Bilaterale SOK (per partner)



Hoeveel liter water gaat er in de zwembaden? (wedstrijdbad, peuterbad, 
doelgroepenbad)

1,6 miljoen 
liter water

0,5 miljoen 
liter water



1,6 miljoen liter water



Hoeveel water kan er in de fundering van het 
multifunctionele kunstgrasveld worden geborgen?

1 miljoen 
liter

1.140.000 
liter

1.550.000 
liter



1.140.000 liter

Wanneer de MFSA gebouwd is, gaat de fundering van het 
multifunctionele kunstgrasveld gebruikt worden als 
waterberging. Daarvoor is een zogenoemd omgekeerd 
drainagesysteem aangelegd. Dit systeem zorgt ervoor 
dat het hemelwater de bodem in kan zakken. Op die 
manier voorkomen we dat regenwater naar de 
waterzuivering moet worden afgevoerd. Wanneer bij 
langdurige regenval de waterberging vol is, dan wordt het 
water via een hemelwaterriool gescheiden afgevoerd.



Hoeveel lantaarnpalen komen er op de 
campus

66 86



86

• Speciaal residenta C

• Sustainder type Anne



Er komen … op de campus

5 bomen 
minder 

geen bomen 
extra 

20 bomen 
extra



20 bomen extra

• Totaal 207

PINUS SYLVESTRIS

PAUWLONIA TOMENTOSA

LIRIODENDRON TULIPIFERA

CARPINUS BETULUS

GLEDITSIA TRIACANTHOS

QUERCUS PALUSTRIS

BASIS MENGSEL VERBIJZONDERING HOEKPUNTEN

2.12 BOMEN

NIEUW AAN TE PLANTEN BOMEN



Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er op de 
campus (inclusief de knip)

2375  2785



2375


