parken), dan laten over het algemeen de
dichtstbevolkte VSG-gebieden de hoogste

Capaciteit veldsportaccommodaties
per VSG-regio*

gemiddelde capaciteit zien. Dit betekent
dat in deze gebieden sprake is van grote

Regio Friesland heeft
grootste dichtheid
sportaccommodaties

Capaciteit Nederland: 1,4

sportparken met meerdere velden, terwijl

Minder dan 1,25

in de dunbevolkte gebieden (zoals Zeeland

1,25 tot 1,50

en Friesland) de sportparken kleinschali-

1,50 tot 1,75

ger zijn. Dit sluit goed aan bij de veronder-

1,75 of meer

stelling dat in plattelandsgebieden relatief
veel, maar kleinschalige accommodaties
zijn. Sporthallen zorgen vooral voor een
hogere diversiteit en komen relatief veel
voor in minder dichtbevolkte gebieden.
De verschillende scores bieden gemeenten
de mogelijkheid zich te vergelijken met de
score in de eigen VSG-regio of de score van
vergelijkbare gemeenten. Vervolgens kan
de vraag worden gesteld waardoor eventuele verschillen worden verklaard en of de
verschillen op een of andere manier samenhangen met verschillen in sportgedrag of

Kernindicator sportaccommodaties (aantal sportaccommodaties per
10.000 inwoners) per VSG regio

uitgaven aan sport.

Bron: hoofdstuk 13, Sportaccommodaties in Nederland:
kaarten en kengetallen. Kijk voor meer informatie op
mulierinstituut.nl

Gemiddelde Nederland: 21,6
Minder dan 15

* Aantal velden is ingedeeld in 4 categorieën
1-3 velden = 1
4-6 velden = 2
7-9 velden = 3
> 9 velden = 4
waarbij kunstgrasvelden dubbel meetellen

15 tot 20
20 tot 25
25 of meer

Bron: DSA 2015
Analyse & kaartvervaardiging: Mulier Instituut 2016

In het brancherapport Sportaccommodaties in
Nederland concludeert het Mulier Instituut dat
in Nederland 21,6 voorzieningen beschikbaar
zijn per 10.000 inwoners. Het gaat hier om reguliere accommodaties voor actieve sportbeoefe-

Tien gemeenten met laagste score op kernindicator
sportaccommodaties

Tien gemeenten met hoogste score op
kernindicator sportaccommodaties

ning door amateurs, waarbij rekening is gehouden met verschillen in diversiteit (geschikt voor

Rang

Gemeente

Score

Rang

Gemeente

1

Amsterdam

2

Katwijk

Het voorzieningenniveau in VSG-regio’s verschilt

3

met bijna een factor twee tussen de regio’s Amsterdam

4

(14,6) en Friesland (28,5) en met bijna een factor tien tussen de
gemeenten Amsterdam (13,2) en Vlieland (126,9). Hoewel dit extremen zijn, scoren grote gemeenten met meer dan 200.000 inwoners

Score

13,2

384

Texel

42,7

13,2

385

Opmeer

44,2

Sliedrecht

13,3

386

Eersel

45,8

's-Gravenhage

13,4

387

Noord-Beveland

48,4

5

Bussum

13,7

388

Hilvarenbeek

49,2

6

Tilburg

13,7

389

Marum

49,5

7

Almere

13,9

390

De Marne

53,2

8

Heemskerk

14,3

391

Schiermonnikoog

64,8

9

Rhenen

14,5

392

Ameland

86,4

10

Staphorst

14,6

393

Vlieland

126,9

meer of minder verschillende sportdisciplines) en
capaciteit (hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd sporten).

over het algemeen rond de 15 en scoren veel kleine gemeenten rond
30, of zelfs ruim daarboven.
Bron: Databestand SportAanbod (DSA), 2015.
Analyse & kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2016.
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Kijken we naar de drie categorieën waarbij de capaciteit van de sportaccommodaties een rol speelt (sportparken, golfbanen en tennis
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