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WETENSCHAP ONDERZOEK
Sportaccommodaties
in beeld
Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid.
85 procent van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee van grote betekenis voor de lokale sport.
Door Remco Hoekman

Het boek Sportaccommodaties in beeld biedt op basis van de
Sportatlas-database een uitgebreid overzicht van de spreiding van ruim 12.000 sportaccommodaties in Nederland.
Het gaat in op verscheidene beleidsrelevante vragen ten aanzien van sportaccommodaties. Het beantwoordt vragen als:
Zijn in stedelijke gebieden per inwoner meer accommodaties
dan in plattelandsgebieden? Klopt de veronderstelling dat
in wijken met een lage sociale status relatief weinig sportaccommodaties zijn? En waar moeten burgers het verst reizen naar het dichtstbijzijnde zwembad? Daarnaast biedt
Sportaccommodaties in beeld prognoses van regionale ontwikkelingen in de accommodatiebehoefte, met een overzicht waar door krimp overschotten gaan ontstaan. Tot slot
zijn verdiepende hoofdstukken opgenomen over zwemmen, voetbal en tennis. In dit artikel presenteren we enkele
uitkomsten.

Aantal sportaccommodaties per 25.000 inwoners.

Regionale verschillen

Een overzicht van de spreiding van sportaccommodaties in
Nederland laat zien dat er grote regionale verschillen zijn in
het aantal accommodaties in relatie tot het aantal inwoners.
Een nadere analyse op de mate van stedelijkheid laat zien
dat er in meer stedelijk gebied minder accommodaties zijn
per 25.000 inwoners. Dit geldt niet voor alle typen accommodaties. Hockeyaccommodaties laten niet zozeer een relatie
zien met stedelijkheid van gebieden, maar meer met gebieden waar deze sport (van oudsher) populair is. Zij bevinden
zich nabij de potentiële beoefenaars in de hogestatuswijken.
Lagestatuswijken hebben overigens ongeacht het type sportaccommodatie minder accommodaties dan op basis van het
inwoneraantal verwacht mag worden.
Op basis van de gemiddelde afstand naar de verschillende
typen accommodaties valt te concluderen dat de sport nabij
de inwoners is gesitueerd. De gemiddelde afstand voor de
onderzochte accommodaties (zwembaden, voetbalaccommodaties, tennisaccommodaties en sporthallen) varieert van
1,6 kilometer voor voetbal tot 2,5 kilometer voor zwembaden. De afstand tot de sportaccommodatie blijkt samen te
hangen met stedelijkheid: een beperkte afstand in stedelijk
gebied en een grotere afstand in minder stedelijk gebied.
Kijkend naar de toekomst wordt duidelijk dat de te verwachten sportdeelname en het accommodatiegebruik sterk
verschillend zijn voor de verschillende COROP-gebieden.
Voor gebieden waar de krimp en/of de vergrijzing zich
aandient, is berekend, uitgaande van een trendmatige ontwikkeling in de
sportdeelname, hoe
groot de terugloop
van het aantal sporters en de daling
van de behoefte
aan
gemeentelijke accommodaties als sportvelden

en sporthallen zullen zijn. Wanneer de olympische sportdeelnameambitie in deze regio’s echter wordt nagestreefd,
is sprake van een toenemende behoefte aan gemeentelijke
sportaccommodaties. Hiermee is de insteek voor het toekomstig accommodatiebeleid in deze regio’s sterk afhankelijk van het beoogde ambitieniveau voor de sportdeelname.

De diepte in

Sportaccommodaties in beeld bevat verdiepende hoofdstukken voor drie wat accommodatievraagstukken betreft
belangwekkende typen accommodaties, namelijk zwembaden, voetbalvelden en tennisbanen. Data van VSG, KNVB
en KNLTB zijn hiertoe in een nieuw perspectief geplaatst.
Hieruit is onder andere op te maken dat zestig procent van
de openbare zwembaden eigendom is van gemeenten, maar
dat de exploitatie slechts in een kwart van de gevallen in
handen is van de gemeente. Ten aanzien van voetbalaccommodaties blijkt dat in regio’s waar grond duur is en ruimte
schaars over het algemeen sprake is van een hoog percentage kunstgrasvelden en een hoog aantal voetbalvelden per

COLUMN

Sport als illusie
Kun je begin 2013 over een
ander onderwerp een sportcolumn schrijven dan over
Lance Armstrong? En zo
ja, waar moet die dan over
gaan? Ik bedoel: Wat is er
nieuw aan het feit dat er
doping is gebruikt in de
sport? Is sneeuw wit? Iedere
student journalistiek met een
halfuur over en een internetverbinding vindt bronnen
waaruit blijkt dat wielrenners, hardlopers en andere
sporters van het eerste uur
altijd al alle beschikbare mogelijkheden hebben aangewend om hun concurrentie te snel af te zijn. Dat
immers is de essentie van sport. Evenmin vergt het een
Woodward of Bernstein om te beseffen dat diezelfde
sporters netwerken van handlangers en medeplichtigen om zich heen verzamelen, om de boel te organiseren en waar nodig in de doofpot te stoppen. Of dat
journalisten weet hebben van die praktijken, maar dat
niet kunnen melden omdat ze onderdeel uitmaken van
het systeem.
Was het verbazingwekkend dat met de gestegen belangen de schaal en omvang van de leugens exponentieel toenam? Had je kunnen voorzien dat de media de
bekentenis van Lance zouden uitmelken, zoals ze ooit
met zijn Toursuccessen deden? Dat zijn advocaten zouden dicteren welke vragen Oprah stellen mocht? Viel
te verwachten dat miljoenen het nieuws zouden volgen? Dat ze verbouwereerd zouden zijn, zich bedrogen
zouden voelen, en Armstrong en de wielersport zouden verketteren? Oneerlijke concurrentie? Is het eerlijk
dat iemand met meer VO2 wordt geboren, met grotere
handen, betere motoriek, meer zelfregulerend vermogen? Kon je zien aankomen dat een bank, bastion van
financieel vertrouwen, zijn sponsorschap zou beëindigen? Is het voorstelbaar dat het niet lang duurt voor zich
weer nieuwe mecenassen aandienen, de belangstelling
voor de (wieler)sport weer opveert en een nieuwe kampioen geadoreerd wordt? Totdat ook die weer door de
mand valt? Dat deze column over tien jaar zo weer dit
tijdschrift in kan?
Het fascinerende van de sport is dat de sport in niets
anders is dan de rest van de maatschappij, maar dat we
de illusie blijven koesteren dat dat wel zo is.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

accommodatie, hetgeen bijdraagt aan efficiënt ruimtegebruik. In minder stedelijke regio’s is juist meer aandacht voor
de bereikbaarheid en het behoud van voetbalaccommodaties
in kleine kernen en zijn voetbalvelden verdeeld over meer,
maar kleinere, voetbalaccommodaties. Het tennishoofdstuk
laat onder meer de spreiding zien in aanbod van tennisaccommodaties, eigendom en beheer van die accommodaties en contributiehoogtes van de tennisverenigingen die
gebruikmaken van die accommodaties.
Hiermee is Sportaccommodaties in beeld een mooie bundeling
geworden van verschillende kengetallen en kernindicatoren
voor accommodatiebeleid en biedt het aanknopingspunten
voor een effectiever accommodatiebeleid.
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Waar men vroeger bij het woord krimp dacht aan te heet
gewassen kleding, is de eerste associatie tegenwoordig
de terugloop van inwoneraantallen. “Leek krimp eerst
voorbehouden aan Limburg, Groningen en Zeeland, nu
hebben ook de Achterhoek, Drenthe en zelfs delen van de
Randstad ermee te maken”, is te lezen op de achterflap.
Maar wat is krimp? En wat moeten we ermee? Over deze
vragen gaat dit boek van prof. Hospers en dr. Reverda.

De auteurs concluderen onder andere dat het bij krimp
vooral gaat over het verhaal achter de cijfers. Verder werken groeiprincipes averechts, maar vergt het een warme
aanpak en samenhangende benadering. Gewaagd claimen de auteurs dat de stelling ‘Je kunt een probleem niet
oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’
van Albert Einstein bij uitstek opgaat voor demografische krimp.
Krimp, het nieuwe denken is geschreven voor studenten,
adviseurs of beleidsmedewerkers (ook die in de sport!)
die met het onderwerp te maken hebben. Vooral voor
deze laatste groep, speciaal die in de krimpgemeenten
zelf, is dit boek een absolute aanrader!

