Voorwoord door Olof van de Wal

De olympische wijk
Ik was een jaar of tien toen ik, zoals dat heette, ‘op judo
ging’. Het begon met een demonstratie in het dorpshuis,
waar heel spannende dingen gebeurden. Grote mannen vlogen door de lucht alsof het niets was, en kwamen met een
stevige klap terecht op een mat die voor de gelegenheid op
de vloer was gelegd. Twee weken later rolde ik zelf over die
mat, die nu in de gymzaal van de basisschool lag. Elke les
begon met het leggen van de judomat en eindigde met het
opruimen ervan. Het heeft direct mijn liefde voor die sport
stevig verankerd. Als ik er nu op terugkijk realiseer ik me
dat het te maken heeft met de combinatie van twee dingen: aan de ene kant (natuurlijk) het leren van die prachtige
technieken. Minstens zo belangrijk was de andere kant: dat
we zelf de ruimte maakten waarbinnen die technieken tot
hun recht kwamen. En dat is een prachtige combinatie. We
zijn binnen de stedelijke vernieuwing voortdurend op zoek
naar de beste verhouding tussen kaders (vakmanschap) en
ruimte (initiatief). Het is een verhouding die ook in dit boek
op verschillende manieren aan bod komt, op een wijze die
prikkelt. Beide hebben we nodig, de combinatie en de prikkeling, om onze kennis over gezondheid en stad effectiever
en ons vakmanschap groter te maken.
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Hoe goed zijn we in het bereiken van de beste combinatie? Ik zie dat we daar nog wel een weg te gaan hebben, een
weg die vooral ligt in dingen níet doen, in ruimte laten. En die weg zou ik hier even willen bewandelen. Wanneer we het
over sport in de stad hebben, dan gaat het vaak over de bijzondere vaardigheden die je met sport aanleert. Niet alleen

de fysieke aspecten ervan, maar ook de mentale slaan we hoog aan en brengen we onder meer in verband met zoiets
als sociale stijging. Het gaat dan over motoriek en gezondheid, over leren winnen en verliezen. En over samenwerken,
teambuilding. Daarnaast gaat sport in de stad vaak over de faciliteiten. Die moeten geschikt zijn, en het liefst dicht in de
buurt. Het gaat daarmee over ruimte inrichten, niet ruimte laten. Dus zie ik in Rotterdam, waar ik tegenwoordig woon, veel
pleinen veranderen in voetbalkooien, en zie ik elders in het land steeds meer Krajicek- en Cruijffvelden ontstaan. Zoals we
dat in Nederland gewend zijn te doen, schieten we de bewoners van onze steden te hulp. Daarbij sturen we op efficiëntie
en letten we op veiligheid, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Het zijn belangrijke ontwikkelingen, daar wil ik geen twijfel over laten bestaan. Maar ik ben wel benieuwd naar het effect
ervan op hoe we onze steden gebruiken. Wat doet het met onze wijken, en wat met ons? De voetbalkooien en Cruyff
Courts zijn kant en klaar, gemaakt om mensen bij elkaar te brengen op bepaalde functies – en dat doen ze goed. Ze zijn
tegelijkertijd ingericht om groepen uit elkaar te houden. Hoe we met de groepen omgaan is opmerkelijk. Diegenen die het
meest luidruchtig zijn hebben de meeste kans om hun wensen verhoord te zien. Het zijn over het algemeen de overlastgevende puberende jongens waar iets voor geregeld wordt, niet de meisjes van diezelfde leeftijd. En de ouderen worden
al helemaal niet geacht zich op die pleinen te vertonen, behalve om orde op zaken te stellen. Deze manier van omgaan
met de publieke ruimte levert veel op, maar er is ook een bijvangst die minder plezierig is. Hans Boutellier heeft het over
een nieuwe pleinvrees als hij schrijft over de neiging om de publieke ruimte steeds meer te reguleren. Spontane ordening
wordt weggedrukt, schrijft hij, ‘het lijkt wel alsof we steeds banger zijn voor de publieke ruimte als die niet op een of andere
manier geregeld is’. Dat doet vermoeden dat het soort inspanningen om sport in de stad mogelijk te maken niet zozeer
mentale weerbaarheid oplevert, maar eerder de mentale kwetsbaarheid bevestigt.

Zou het te maken kunnen hebben met het langzaam verbannen van de verbeelding? Twee jassen op de grond, een paar
meter uit elkaar en je hebt een doel, sterker nog, je hebt een voetbalveld. Veel meer is er niet nodig; en veel permanenter
hoeft het ook niet. Dan kan de publieke ruimte ook weer een ruimte worden waar je continu verschillende mensen met
hun eigenaardigheden, hun eigen manier van spelen en sporten ontmoet, waar je soms aangenaam en soms minder aangenaam verrast kan worden. Dat levert niet alleen beter functionerende pleinen en andere publieke ruimten op, je hebt er
zelf ook nog eens wat aan: Wat is sociale stijging nu zonder sociale weerbaarheid?

In een tijd waarin controle belangrijker is dan vertrouwen, en het omgaan met risico’s wordt gestuurd door angst voor
claims, lijkt een pleidooi voor meer verbeelding een uiting van naïeve nostalgie. Toch lijkt zich weer een aanleiding aan te
dienen: het binnenhalen van de Olympische Spelen in Nederland. Die Spelen zijn een enorme generator voor verbeelding.
Er wordt momenteel volop gewerkt aan de ‘bid’, vooral omdat de Spelen een kans voor ontwikkeling zijn. Er is zelfs een

nieuw begrip voor geïntroduceerd: de ‘Olympische Hoofdstructuur’. Die richt zich vooral op de spin-off van de Olympische
Spelen: Hoe kan die zo groot mogelijk zijn?

En daar ligt een kans. Waarom zouden we dat elan, die olympische gedachte, niet inzetten om ook de wijken van onze
steden olympisch te maken? Een wijk die zo is ingericht dat lichaamsbeweging en ontmoeting elkaar niet uitsluiten of alleen
maar mogelijk zijn op speciale plekken en afgebakende tijdstippen. Een wijk die daardoor broedplaats kan worden voor
de kampioen van de toekomst. Dan gaat het niet alleen over hoogwaardige sportfaciliteiten. Minstens zo belangrijk als van
jongs af aan de beweging leren, is dat je ook de verbeelding blijft oefenen.

Waar vraagt dat om? Niet om plekken die volledig ingericht en gepland zijn, ook niet om speeltuinen waar elke val onschadelijk gemaakt wordt, noch om voetbalkooien waar niet geknikkerd kan worden. Het vraagt om plekken die iedereen, van
peuter tot volwassene, zich mentaal kan toe-eigenen, om te spelen, te bewegen of een sport te beoefenen. We moeten
voor een olympische wijk op twee sporen inzetten. Laat één spoor dat van het plannen zijn, het aanleggen van een hoofdstructuur voor de Spelen die eraan komen, met alle kwaliteit die erbij hoort, en alle mooie ontwikkelingen voor de steden
die erbij betrokken zijn. Maar laat dan een ander spoor dat van het ongeplande zijn. Toen Agnes Kant nog in de politiek zat,
maakte zij zich sterk voor het bestemmen van drie procent van de oppervlakte van iedere wijk voor kinderen. Laten we
dat nu eens uitvoeren, onder de vlag van de olympische verbeelding. En laat dat dan plekken zijn waarin het bewegen alle
ruimte krijgt, maar niet voorgeprogrammeerd is. Plekken met voldoende gelegenheid om die ruimte zelf keer op keer weer
in te richten. Voldoende ook om elkaar steeds weer tegen te komen, of om een deel voor jezelf – je eigen groep – even af
te zonderen. Om er te leren winnen en verliezen, samenwerken en ruziemaken, klimmen en vallen. Zo kan de olympische
ambitie onze wijken van onschatbare waarde maken.

Olof van de Wal
directeur KEI
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inleiding
Waarom een boek over sport in de stad? Is sport in de stad anders dan sport buiten de stad? Ogenschijnlijk niet. Het
eigene aan sport is dat het plaatsvindt in spelsituaties. De omstandigheden dienen daarbij gelijk te zijn, zodat de verschillen
in prestaties geheel kunnen worden toegerekend aan de verschillen tussen de deelnemende sporters. Wedstrijden duren
overal even lang, overal wordt gewerkt met dezelfde gewichtsklassen en materialen en doping is nergens toegestaan. Toch
ziet sport er binnen de stad – letterlijk – anders uit dan buiten de stad. Daar zijn verschillende redenen voor.
De bevolking binnen en buiten de stad verschilt in samenstelling, hetgeen leidt tot andere voorkeuren voor en vraag
naar bepaalde takken en organisatievormen van sport. In reactie daarop verschilt het sportaanbod in de stad van het
aanbod buiten de stad. Dat aanbod is ook anders door verschillen in grondprijzen. Veel grond vragende sporten zijn in de
stedelijke context duurder en daardoor schaarser dan in gebieden waar de grondprijzen lager liggen. Omgekeerd gelden
in stedelijke contexten schaalvoordelen waarbij, eerder dan op het platteland, op relatief korte afstand van accommodaties als kunstijsbanen en atletiekbanen het benodigde aantal sporters is te vinden om een dergelijke sportvoorziening
gevuld te krijgen.
‘Sport in de stad’ wijkt dus in een aantal opzichten af van ‘sport in Nederland’, hetgeen nieuwsgierig maakt waardoor
dat komt en hoe ver dat gaat. Daar komt bij dat Nederland verstedelijkt en veel van de grotere gemeenten (nog) groter
worden door bevolkingsgroei en gemeentelijke herindelingen, vooral in en rond de Randstad en in het midden van het land.
‘Stedelijke sport’ krijgt daarmee een steeds groter aandeel in het nationale sportlandschap. In die groter wordende steden
manifesteren zich vraagstukken in en door de sport, die elders niet of slechts in beperkte mate voorkomen. Denk aan de
verstoring van de openbare orde bij wedstrijden in het betaald voetbal, de organisatie van grote sportevenementen, de
(financiële last van de) instandhouding van grote en bijzondere sportaccommodaties en betaaldvoetbalorganisaties, het
vinden van ruimte voor de sport, de culturele diversiteit van de bevolking en het behouden van vrijwilligers in de sport.
Steden zijn vaak ook het brandpunt van nieuwe ontwikkelingen in de sport, zoals de opkomst van urban en street sports.
Nu de productie van goederen voor het grootste deel is verplaatst naar lagelonenlanden, is voor de stedelijke economie de vrijetijdsbesteding van werknemers, overige inwoners en toeristen, van steeds groter belang. Enerzijds zijn de
mogelijkheden om de vrije tijd te besteden een gewichtige vestigingsplaatsfactor voor bedrijven in de dienstverlenende
en innovatieve sectoren, voor wie de (kennis, vaardigheden en netwerken van) werknemers het voornaamste ‘kapitaal’
zijn (Florida 2002). Anderzijds zijn dergelijke mogelijkheden van belang om de aandacht en, in het verlengde daarvan, de
bestedingen van toeristen te trekken. Sportvoorzieningen dragen bij aan een goed leefklimaat en accommodaties en evenementen kunnen toeristen trekken. Over de laatste twintig jaar hebben we dan ook kunnen zien dat steden zowel meer
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zijn gaan investeren in topsport, sportaccommodaties en sportevenementen, als in wijkvoorzieningen voor sport en spel,
al dan niet gekoppeld aan ontwikkelingen ten aanzien van de brede school.
Het sportaanbod in de stad komt tot stand in een ‘gemengde economie’ van commercieel aanbod, de inzet van
verenigingen en overheidsbeleid. De lokale overheden spelen een centrale rol in (de uitvoering van) het sportbeleid.
De overheidsuitgaven voor sport zijn voor het overgrote deel te vinden op de gemeentelijke begrotingen, en het zijn
gemeenteambtenaren die het merendeel van de accommodaties voor de georganiseerde sport aanleggen, onderhouden
en exploiteren. Gemeenten nemen het voortouw in de ruimtelijke ordening van de sport, met name via hun bestemmingsplannen, faciliteren topsport(ers) en vaak ook de professionele sportbeoefening, zetten sport in bij het preventieve
gezondheidsbeleid en hebben een regierol in de afstemming tussen sport en andere beleidsterreinen, zoals onderwijs,
recreatie, toerisme en city marketing. In de ambities om van Nederland een sportland te maken, kunnen gemeenten dan
ook niet worden gemist (VSG 2010). Bij dit alles nemen de grote steden een aparte en eigen plaats in. Hier liggen heel
grote, zo niet de grootste, uitdagingen om Nederland op olympisch niveau te krijgen, bijvoorbeeld waar het gaat om de
sportparticipatie, die omhoog zou moeten naar 75 procent.
De inzet van deze bundel is in kaart te brengen wat bekend is over de sportbeoefening en het sportbeleid in stedelijke contexten. Dat is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar gegeven de geschetste stedelijke ontwikkelingen en uitdagingen ook
relevant voor het stedelijk sportbeleid, waar het inzicht geeft in de inrichting, effectiviteit en doelmatigheid van bestaand beleid.

Sport, stad, wetenschap en beleid
De situatie in Nederland is niet uniek. Wereldwijd is er sprake van verstedelijking en grijpt men naar sport als instrument
voor stedelijke ontwikkeling en aanpak van stedelijke problemen. Bekend voorbeeld hiervan is Barcelona, dat de Olympische Spelen van 1992 succesvol gebruikte als hefboom voor verbeteringen in de infrastructuur en het herstel van de relatie
tussen de stad en de zee. En meer recent Londen, dat met de Spelen van 2012 een impuls geeft aan een verlopen deel in
het noordoosten van de stad.
Net als in Nederland wordt er elders onderzoek gedaan naar de bijdrage die sport kan leveren aan de oplossing
van die problemen en welke kansen de sport biedt voor de ontwikkeling en/of herstructurering van steden. Het
meeste van dit onderzoek beweegt zich echter op projectniveau of is een casestudie, waardoor meer algemene uitspraken over de bijdrage die sport levert of kan leveren aan de ruimtelijke, sociale of economische ontwikkeling van
steden, moeilijk te doen zijn. De weinige voorbeelden van bundeling van onderzoek en overzichtsstudies bevestigen
dit beeld. In het slothoofdstuk van Sport in the city. The role for sport in economic and social regeneration sluiten de
redacteuren Gratton en Henry zich aan bij de conclusie van een eerdere publicatie op dit terrein van Coalter et al.,
waarin werd geconstateerd dat er sprake was van een ‘general absence of systematic empirical evidence relating to
the impact of sport-related projects’ (2001: 313). Dit ondanks de sterke theoretische aanwijzingen en de positieve
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ervaringen van direct bij de projecten betrokkenen. In zijn recente overzichtsstudie komt Coalter (2007) nogmaals
tot de constatering dat er geen overtuigend empirisch bewijs voorhanden is voor de veronderstelde positieve maatschappelijke effecten van sport, met name waar het gaat om de sociaal-maatschappelijke effecten, zoals het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan van vandalisme, wangedrag en overlast. Hiermee is niet gezegd dat de
gezochte effecten op de stedelijke ontwikkeling er niet zijn. Het zou een zwakte van het onderzoek kunnen zijn dat
deze effecten (nog) niet zijn aangetoond. Het kan ook zijn dat ‘het middel’ (een bepaald sportproject) wel ‘werkt’,
maar in te beperkte mate wordt toegediend om op de schaal van een wijk of stad effect te hebben. Dit laatste kan
tevens een verklaring zijn voor de spanning die er vaak is tussen de beleving en de (positieve) ervaringen van de
direct betrokkenen, en wat met behulp van statistiek kan worden aangetoond in controleerbaar en herhaalbaar
wetenschappelijk onderzoek.
Een soortgelijke spanning is merkbaar bij de ontwikkeling van de laatste jaren naar een meer ‘instrumenteel’ sportbeleid,
vaak ingebed in een nieuwe ‘managementstrategie’ voor het gemeentelijk (sport)beleid. In deze nieuwe beleidsstrategie
wordt idealiter gewerkt met helder afgebakende oftewel ‘SMART geformuleerde’ doelstellingen, waarbij de middeleninzet
een optimale balans laat zien van doeltreffendheid en doelmatigheid. SMART wil zeggen dat de doelstellingen Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden geformuleerd zijn. ‘Instrumenteel’ (sport)beleid houdt in dit verband in
dat er naar gestreefd wordt die middelen (bijvoorbeeld sport) in te zetten, waarvan door wetenschappelijk onderzoek is
aangetoond dat ze het meeste effect hebben tegen de minste kosten (evidence based policy)(NISB 2008; VSG 2010). In de
huidige praktijk is echter het meeste (stedelijke) sportbeleid nog steeds gericht op weinig specifieke doelstellingen als het
verhogen van de sportdeelname of het bevorderen van fair play in de sport. Het sportbeleid gaat uit van al dan niet op
eigen ervaring of waarneming gebaseerde aannames als ’jong geleerd, oud gedaan’, de ‘voorbeeldwerking van de topsport’,
‘sport is duur’, ‘tennis is een elitesport’ of ‘de sportvoorzieningen zijn te ver weg’.
We hebben onderzoek nodig om te achterhalen of deze aannames kloppen, en zo ja, of deze aannames dan in het
algemeen juist zijn (dus gelden voor alle bevolkingsgroepen onder alle omstandigheden), of alleen voor bepaalde bevolkingsgroepen onder bepaalde omstandigheden. Dit laatste heeft te maken met de doelmatigheidsvraag: als alleen voor
bepaalde bevolkingsgroepen geldt dat ze afzien van sportdeelname omdat de kosten voor hen te hoog zijn, dan kan het
sportbeleid doelmatiger worden ingericht als alleen deze groepen op een bepaalde manier financieel worden gesteund. In
deze bundel worden verschillende van de aannames die gemeengoed zijn in het stedelijk sportbeleid besproken en wordt
bezien of het mogelijk is die aannames van een wetenschappelijke basis te voorzien.
Er wordt in deze bundel volop geput uit voorhanden wetenschappelijke literatuur en gebruikgemaakt van wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Daarbij is de dominante insteek niet het verder brengen van de wetenschap, maar
veeleer het versterken van de effectiviteit en doelmatigheid van het stedelijk sportbeleid. In sommige bijdragen wordt
daartoe bezien of aannames uit dat sportbeleid onderbouwing kunnen vinden in wetenschappelijk onderzoek. Andere
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bijdragen hebben een meer evaluatief karakter, zoeken naar aantoonbare effecten van sport in de stad en/of gaan in op
de vraag of en hoe de effectiviteit van een bepaalde vorm van beleid zichtbaar kan worden gemaakt. Tot slot zijn in het
eerste deel ook enkele bijdragen opgenomen waarin de ‘eigenaardigheden’ van de sport en het (stedelijk) sportbeleid aan
bod komen, waarbij impliciet, zo niet expliciet, de vraag naar boven komt wat de grenzen zijn aan wat het – al dan niet
‘geïnstrumentaliseerde’ – stedelijk sportbeleid vermag, zelfs indien het zou kunnen beschikken over bewezen succesvolle
interventiestrategieën.

Tot slot
Het initiatief tot en de redactie van deze bundel hebben hun wortels in de programmalijn ‘Sport, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling’ uit het onderzoekprogramma Sport: Passie, Praktijk & Profijt 2007-2010 van het Mulier Instituut, dat kon
worden uitgevoerd met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De redactie is verheugd
dat ook deskundigen die niet hebben geparticipeerd in dat programma bereid zijn gebleken een bijdrage te leveren op
hun vakgebied, waardoor we in staat zijn gesteld hier een breed en goed onderbouwd beeld neer te zetten van de huidige
kennis in Nederland met betrekking tot het stedelijke sportlandschap. Wij zijn hen voor hun bijdrage zeer dankbaar.
Deze bundel geeft in de eerste tweede delen meer inhoud en onderbouwing aan de stelling dat het sportlandschap in
de stedelijke context enkele specifieke karakteristieken heeft, waarmee het afwijkt van het landelijke beeld van de sport.
Bij de beschrijving van het stedelijke sportlandschap wordt zowel gekeken naar de sportbeoefenaren en hun sport- en
bewegingsgedrag, als naar de specifieke stedelijke ruimtelijke, organisatorische en beleidsmatige context waarin dat gedrag
zich voordoet en ontwikkelt. Ruimtelijk gezien is de focus op de grote steden en organisatorisch gaat de aandacht vooral
uit naar de rol van verenigingen in de vormgeving van de stedelijke cultuur. Beleidsmatig staat in de eerste delen het
sportstimuleringsbeleid centraal, oftewel de inspanningen van de grote gemeenten om de sportdeelname binnen hun
gemeenten te vergroten.
In de volgende drie delen ligt de nadruk op de meer instrumentele inzet van sport. In deel 3 gaat het om de relaties tussen sport en bewegen, leefstijl en gezondheid, leefomgeving en (preventief) gezondheidsbeleid in steden. In deel 4 wordt
ingegaan op de mogelijke bijdrage van sport en bewegen aan het verbeteren van de leefbaarheid in steden. In het vijfde
deel is tot slot aandacht voor de mogelijke positieve effecten van sport op de lokale economie.
De publicatie van het Olympisch Plan en de daarin vervatte ambities om Nederland in meerdere opzichten op ‘olympisch niveau’ te brengen, heeft gezorgd voor meer maatschappelijke en beleidsmatige aandacht voor sport, nadrukkelijk
ook in de grote steden. Het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen heeft deze ambities nogmaals bevestigd in het regeerakkoord,
niet alleen waar het gaat om de wens grote evenementen zoals de Olympische Spelen naar Nederland te halen, maar ook
wat de inzet van sport voor de bevordering van de gezondheid, de leefbaarheid en de veiligheid in wijken betreft. Het
toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer had de organisatie van de Olympische
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Spelen in 2028 al aangegrepen ‘als stip aan de horizon’ om te reflecteren op de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland.
Dit voorziet het onderzoek dat in deze bundel wordt gepresenteerd van een extra kader en lading, zoals in het nawoord
van deze bundel duidelijk zal worden. Daarvoor heeft de redactie van deze bundel dan al enkele conclusies getrokken uit
de stand van zaken, zoals in deze bundel gepresenteerd. Conclusies die zullen doorwerken in de vormgeving en uitwerking
van de programmalijn ‘Ruimte en Accommodaties’ van het nieuwe meerjarenonderzoeksprogramma van het W.J.H. Mulier
Instituut. En, naar wij oprecht hopen, ook zullen bijdragen aan reflectie op het sportbeleid, zoals dat dagelijks vorm krijgt
in onze steden.
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