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P
adel is een racketsport die veel weg 

heeft van tennis en squash. Het wordt 

gespeeld in een kooi. De sport is 

spectaculair, snel en dynamisch door 

het gebruik van de wanden. Het unieke aan 

padel is dat het relatief snel met anderen is te 

spelen, ongeacht het verschil in racketerva-

ring.

Geschiedenis padel

De sport ‘padel’ is in 1962 uitgevonden door 

de Mexicaan Enrique Corcuera. Hij bedacht de 

nieuwe sport door de regels, rackets en ter-

Richtlijn constructie- 
berekening padelkooien
De racketsport padel wint snel aan populariteit in Nederland. Wat de bouw van een 

padelbaan bijzonder maakt, is dat het een bouwwerk betreft waarop bouwregelgeving 

van toepassing is. Het bouwen van een padelbaan is dan ook vergunningplichtig. Maar 

wat voor bouwwerk is het dan? Welke bouwregelgeving is hierop van toepassing? 

Gelukkig is er nu een COBc-richtlijn ‘Richtlijn constructieberekening padelkooien’.

Tekst ing. Frank de Groot en Edward van der Meijden

reinafmetingen uit het tennis aan te passen. 

Aanvankelijk werd de sport alleen gespeeld 

door de Mexicaanse elite en vanaf 1969 ook in 

Argentinië, maar via het Spaanse koningshuis 

werd padel in 1970 ook in Spanje geïntrodu-

ceerd.

In het begin van deze eeuw begon padel ont-

zettend populair te worden in Zuid-Europa en 

Latijns-Amerika. Zo is in Spanje padel de po-

pulairste sport na voetbal. Ook in Nederland 

kreeg de sociale racketsport voet aan de 

grond. Inmiddels zijn er al honderden padel-

banen gebouwd, veelal bij tennisverenigin-

gen, maar ook bij commerciële sportcentra. De 

Nederlandse Tennisbond KNLTB vertegenwoor-

digt sinds 2016 padel in Nederland.

Aanleg padelbanen

De aanleg van padelbanen in Nederland vindt 

inmiddels al ruim twee jaar plaats volgens de 

richtlijnen en normen die onderdeel zijn van 

het Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en 

sportaccommodaties van NOC*NSF. Dit sys-

teem van zelfregulatie binnen de Nederlandse 

sportsector waarborgt de kwaliteit van aanleg 

en onderhoud van sportvloeren: van voetbal- 
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en hockeyvelden tot atletiek- en tennisbanen.

Voor padel zijn specifieke normen vastgesteld 

waaraan de padelkooi en de ondergrond waar-

op wordt gespeeld moeten voldoen. Leveran-

ciers en aannemers die padelbanen bouwen 

moeten, alvorens zij daadwerkelijk tot bouw 

kunnen overgaan, hun eigen specifieke kooi 

(er zijn diverse typen kooien) en speelonder-

grond laten testen door een erkend testinsti-

tuut. Wanneer hun producten voldoen aan de 

normen volgt een vermelding op de zoge-

noemde ‘sportvloerenlijst’ van NOC*NSF. 

Bij oplevering van een nieuw aangelegde pa-

delbaan vindt een keuring plaats door een ex-

terne, gecertificeerde keuringsinstantie, op 

basis van de normen. Deze keuring wordt uit-

gevoerd door Kiwa ISA Sport. Pas nadat deze 

verplichte keuring heeft plaatsgevonden, mo-

gen er op de padelbaan officiële competities 

en toernooien worden gespeeld. 
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hoofdredacteur van Bouwkwaliteit in de Praktijk.

Constructieve eisen

Wat de bouw van een padelbaan bijzonder 

maakt, is dat het een bouwwerk is en dat dus 

bouwregelgeving van toepassing is. Het bou-

wen van een padelbaan is dan ook vergun-

ningplichtig. Over de bouwregelgeving die 

hierop van toepassing is, geeft het kwaliteits-

zorgsysteem van NOC*NSF logischerwijs geen 

uitsluitsel. Bouwregelgeving is immers niet 

van toepassing op sportvloeren. 

In de wetenschap dat een padelkooi een 

bouwwerk is, dat bovendien niet als speeltoe-

stel kan worden beschouwd (denk aan voet-

balkooien), moet voor de bouw een vergun-

ning worden aangevraagd bij de gemeente. 

Bouwers van padelbanen en hun opdrachtge-

vers hebben in de afgelopen jaren geconsta-

teerd dat gemeenten vergunningaanvragen 

zeer uiteenlopend behandelen. De belangrijk-

ste constatering is dat een eenduidig beoorde-

lingskader ontbreekt. Gebleken is dat dit ne-

gatieve gevolgen heeft voor de marktwerking, 

maar bovenal ook voor de kwaliteit van de ge-

bouwde padelbanen. 

COBc-richtlijn

De KNLTB, Kiwa ISA Sport en de branchever-

eniging VPN (Vereniging van Padelbaanbou-

wers Nederland) kwamen in gezamenlijkheid 

tot de conclusie dat de padelmarkt gebaat is 

bij een ‘level playing field’. Belangrijk hiervoor 

is dat gemeenten in Nederland op dezelfde 

manier naar een bouwaanvraag voor een pa-

delbaan kijken en dat deze aanvraag op basis 

van dezelfde constructieve eisen wordt beoor-

deeld. Hiertoe is samenwerking gezocht met 

het Centraal Overleg Bouwconstructies 

(COBc), de expertwerkgroep van de Vereniging 

BWT. In samenspraak met een panel van ter 

zake kundige constructeurs zijn constructie-ei-

sen opgesteld, die vervolgens ter beoordeling 

zijn voorgelegd aan de experts van het COBc. 

Onder regie van Kiwa is de feedback verwerkt 

in de ‘Richtlijn constructieberekening padel-

kooien’, die tevens is afgestemd met de bran-

che (KNLTB en VPN). Deze richtlijn zal als 

‘COBc-richtlijn’ worden gepubliceerd op de 

website van het COBc. Voor alle gemeentelijke 

constructeurs en bouwplantoetsers is een 

eenduidige, door de branche gedragen richt-

lijn voor de beoordeling van een bouwaan-

vraag voor padelbanen beschikbaar.


