CoLumn remCo hoekman

Sportieve
ruimte
sportgebouwen bezorgen veel gemeenten hoofdbrekens. de gebouwen souperen een
groot deel van de sportbegroting op en zijn voor een deel verouderd en niet meer van
deze tijd. Bij nieuwe sportruimte wordt nadrukkelijk gestreefd naar samenwerking, multifunctionaliteit en duurzaamheid om de investeringskosten en exploitatietekorten zoveel
mogelijk te beperken.
Niets stimuleert de creatieve geest en drang tot
samenwerking meer dan een goede financiële crisis.
De wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijke ambitie om ‘tegen de stroom in te zwemmen’ leidt tot
interessante samenwerkingsverbanden. het grondbedrijf is weliswaar niet langer geïnteresseerd in
sportgrond om het als woningbouwbestemming te
benutten, maar woningbouwcoöperaties grijpen graag
kansen aan om meerwaarde te generen in de wijken.
Zij beseffen maar al te goed dat niet investeren kan
leiden tot waardevermindering, waar wel investeren
kan leiden tot meer waardecreatie. maar ook binnen
het gemeentehuis is samenwerking met ruimtelijke
ordening, onderwijs en gezondheid goed mogelijk
om er samen het beste van te maken en de rol van
sport te versterken. Sport wordt meer dan andere
vrijetijdsbestedingen gezien als kosteneffectief middel tegen maatschappelijke problemen.
Bij het faciliteren van sportruimte moet overigens
niet te halsstarrig worden gedacht binnen de lijntjes
van de wedstrijdsport en de officiële sportaccommodaties. Een groot deel van de bevolking maakt
gebruik van andere ruimte voor de sportbeoefening.

>

het samenspel van functies sluit aan bij de multi-actor
benadering die essentieel is gebleken in beleidsprogramma’s die beogen mensen in beweging te brengen.
Er is niet één doelgroep, één middel, één organisatie
die sportstimulering tot een succes kan maken. Samenwerking is het toverwoord. Samenwerking binnen het
gemeentehuis, binnen de wijk en binnen programma’s.
Niet alleen focussen op de voorziening zelf maar ook
aandacht hebben voor de software en de orgware.
En natuurlijk een goede diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden - voor ieder wat wils - met aandacht voor de jeugd en voor ouderen.

gehouden. Al is het alleen al om te bezien of de financiële middelen hiervoor zinvol worden besteed. Bij de
vraag-aanbod-vergelijking is de toekomstbestendigheid essentieel. Ruimte die van de sport wordt afgesnoept, krijg je niet zomaar terug als je die later weer
nodig hebt en een sportveld dat nu wordt aangelegd
maar over vijf jaar niet meer wordt gebruikt is een
weinig zinvolle investering. Ook voor de configuratie
van officiële sportruimte geldt, evenals bij de sportieve
openbare ruimte, dat samenwerking, multifunctionaliteit en duurzaamheid hierbij belangrijke elementen zijn.

Om meer uit te nodigen tot sport en bewegen hoeven
niet per definitie nieuwe voorzieningen te worden
gerealiseerd. het sportiever maken van de openbare
ruimte en het openbaarder maken van de sportieve
ruimte kan al veel verschil maken. Neemt niet weg dat
ook de vraag en het aanbod van officiële sportaccommodaties kritisch tegen het licht moet worden
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GeBrUiK ACCOMMODAties eN sPOrtieVe rUiMte
% Van de BeVolking dat accommodatie of sportieVe ruimte Voor één of meer Van de Beoefende sporten heeft geBruikt
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“Er is niet één doelgroep,
één middel, één organisatie die
sportstimulering tot een
succes kan maken”

tennisbaan outdoor
gymzaal
openlucht zwembad
strand duinen
anders binnen
zee/meer/plas/sloot
thuis

De openbare weg is het meest genoemd en ook bossen en parken worden vaak genoemd als ruimte voor
sportbeoefening. Daarnaast laat het project sport in
the city (zie www.sportinthecity.net) interessante aanknopingspunten zien om sport beter in te passen in de
stedelijke omgeving. In hun rapport pleiten zij voor een
transformatie van oude sportparken en de creatie
van sport en beweegstructuren, waarbij aandacht is
voor functiemenging die aansluit op de veranderende samenleving. Een stedelijke samenleving is niet
gebaat bij het scheiden van functies, zo stellen zij.

buitenland
andere buitenruimte
park
sportpark/sportveld
sporthal/sportzaal
bos
fitnesscentra
overdekt zwembad
openbare weg
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