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KNVB Campus

Column Remco Hoekman

De totale investering van de KNVB Campus bedraagt 13.689.929
euro. Hiervan komt 6 miljoen euro uit het subsidiefonds UEFA
Hattrick van de Europese voetbalbond. De KNVB haalt 3 miljoen
euro uit het potje van de stichting KNVB Events en 2,1 miljoen
euro uit eigen middelen. Voor de overige 2,5 miljoen euro sluit de

Voortgang

Voor 2014 had de KNVB het streven om een
exploitatiepartner te contracteren en bijbehorende

KNVB een lening af.
Voor de exploitatie van het opleidingscentrum en het sporthotel
zal de KNVB samenwerken met een partner. Vanuit deze exploitatiemaatschappij zullen de vergaderzalen, sportfaciliteiten en

bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen te

hotelkamers worden verhuurd. Verder zal de samenwerking wor-

realiseren, zodat in 2015 de schop in de grond kan.

den gezocht met een hotel in de omgeving om teams tijdelijk te

Dat de exploitatiepartner nog niet is gevonden bleek

kunnen huisvesten. Tot slot stelt de KNVB dat het op de Campus

jongstleden december tijdens de bondsvergadering
van de KNVB. Hier werd een presentatiefilmpje van
de KNVB Campus vertoond, met de toevoeging dat
er gesprekken met mogelijke partners plaatsvin-

‘unieke voetbalconcepten’ gaat aanbieden en dat ook clubteams
gebruik kunnen maken van de aanwezige faciliteiten.

Voorbeelden
Bij het maken van de plannen heeft de KNVB uitgebreid gekeken

den. Met welke mogelijke exploitanten gesproken

naar een aantal voorbeelden in de sport:

is en in welk stadium die gesprekken zijn, wil de

- St. George’s Park (trainingscentrum FA, Engeland);

KNVB niet uit de doeken doen. Een korte rondgang

- Allianz Arena en trainingscentrum Säbener Strasse (Bayern

langs een aantal KNVB-functionarissen leert dat de
voetbalbond momenteel niet inhoudelijk wil ingaan
op vragen over de KNVB Campus. “De gesprekken

München);
- High Tech Campus (Eindhoven);
- Goldring Centre for High Performance Sports (University of

S

MAG ’T EEN
ACCOMMODATIE MINDER
ZIJN?

port wordt beoefend in veelsoor-

zich te binden. Ook de recente ledental-

sportaccommodaties wel altijd de ratio

tige omgevingen: thuis, op de

statistieken van NOC*NSF wijzen weer

heeft geregeerd, of dat de emotie soms

openbare weg, op het water, op

op een stabilisatie, met inzoomend wel

de overhand heeft gekregen in deze be-

het strand, in een park, op een

verschillen tussen sporttakken, met bij-

sluitvormingsprocessen.

sportveld, in een sporthal, en-

voorbeeld een lichte groei voor hockey en

Gelukkig laten de gemeentelijke colle-

zovoorts. Er lijkt tegenwoordig

voetbal en een daling voor tennis, korfbal

geprogramma’s 2014-2018 zien dat ge-

geen ruimte te zijn die niet voor sport

en handbal. Ondanks het gelijkblijvend

meenten voor de komende periode een

kan worden benut. Verlaten industriehal-

aantal verenigingslidmaatschappen, zien

realistisch en toekomstbewust beleid

len worden herbestemd tot skateparken

we in de cijfers van de ruimte voor sport

voorstaan. In de collegeprogramma’s

of boulderhallen. De inrichting van de

over de jaren wel een stijgende lijn in het

klinkt nadrukkelijk door dat gemeenten

zijn in volle gang en omdat we dit proces niet willen

- Nike Campus (Hilversum);

stadscentra vormen de hindernissen voor

aantal hectare sportterreinen. Dit wordt

voornemens zijn om te komen tot effici-

verstoren kunnen we hier niets over zeggen.” Wel

- Nationaal sportcentrum Papendal (Arnhem);

parkour of freerunning. Kerken worden

ook onderstreept door het rapport De

enter ruimtegebruik en de configuratie

is duidelijk dat KNVB Hotel, Sport & Zalenaccom-

- Trainingscentrum Vitesse (Arnhem).

omgeturnd tot sportarena’s. We kunnen

staat van het Bestuur van het Ministerie

van sportaccommodaties wensen te opti-

gerust vaststellen dat de sporter niet meer

van Binnenlandse Zaken. Daarin wordt

maliseren. Waarbij het laatste zoveel be-

alleen afhankelijk is van het gemeentelijk

vastgesteld dat gemeenten sterk heb-

tekent als: Hoe kunnen we met minder

aanbod aan sportvoorzieningen.

ben geïnvesteerd in groene sportvelden,

accommodaties de sport toch bereikbaar

het heeft om als land klein te zijn. ”Iedereen kan op dezelfde dag

Veranderingen in het sportlandschap

maar dat hier overcapaciteit lijkt te zijn

en toegankelijk houden? Van uitbreidin-

in Zeist zijn en daardoor kan een talent uit Maastricht trainen

doen zich vooral voor buiten de gemeen-

gen in de sportruimte wordt nog maar

met een Gronings talent. Dat hebben maar weinig landen en daar

telijke sportaccommodaties en vooral

mondjesmaat gesproken. Een terechte

moeten we gebruik van maken, wat we ook gaan doen straks met

ook buiten het verenigingsverband. Een

modatie per 1 januari 2015 officieel haar deuren
sluit. Naar verwachting komt er in de loop van de
eerste maand van het nieuwe jaar meer duidelijkheid over de voortgang van dit prestigieuze project.

Toronto);

‘Op dezelfde dag in Zeist’
Edwin Goedhart is manager sportgeneeskunde bij de KNVB.
Begin 2014 legde hij aan Sport Knowhow XL uit welk voordeel

ER LIJKT OVERCAPACITEIT
TE ZIJN
ONTSTAAN”

beleidskeuze, wat mij betreft. Nederland

sportaccommodaties, kunnen we nu stel-

ontstaan door achterblijvende groei van

en beweegmogelijkheden in de buurt. We

samen met het Nederlandse publiek wie dé international van de

len dat niet-gemeentelijke sportaccom-

sportverenigingen. Daarbij zijn met

moeten dan ook af van de gedachte dat

afgelopen 25 jaar is geweest. Van één van de vijf genomineerden -

modaties en andere voorzieningen of

het oog op de toekomst, met de voort-

meer voorzieningen meer sporters ople-

Ronald Koeman, Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Philip Cocu en

omgevingen minstens zo belangrijk zijn

durende demografische verschuiving

vert. Het kan in de meeste gevallen best

Giovanni van Bronckhorst – zal een standbeeld worden gemaakt,

voor de sportbeoefening.

(ontgroening en vergrijzing) en de aan-

een beetje minder. Al is dat politiek ge-

De verenigingssport, als voornaamste

staande bevolkingskrimp, vraagtekens

zien natuurlijk geen populair standpunt.

de KNVB Campus. Als je alle kennis en technologie samenbrengt,
ontstaan er fantastische mogelijkheden om spelers te monitoren
en daar gaat het hele voetbal van profiteren.”

toename van private initiatieven en een
groei van het aantal individuele sporters
zijn hiervoor illustratief en spelen zich af

Standbeeld

buiten de scope van het accommodatie-

Over de voortgang van de KNVB Campus-voorbereidingen hult

beleid van een gemeente. Waar pakweg

de bond zich in nevelen, maar rond de naderende verrijking van

veertig jaar geleden sportbeoefening

de beeldentuin die het aangezicht van het bondsbureau in Zeist

vooral plaatsvond in de gemeentelijke

bepaalt, wordt juist volop de publiciteit gezocht. Ter ere van het
125-jarig bestaan van de KNVB bepalen de bond en De Telegraaf

dat wordt toegevoegd aan de al aanwezige beeldhouwwerken. In
de tuin van Zeist staat al de beeltenis van coach Rinus Michels tus-

als dichtbevolkt land met een goede infrastructuur biedt voor nagenoeg iedereen
al diverse sportmogelijkheden binnen
afzienbare afstand. Het is niet voor niets
dat Nederland in Europees perspectief
er het beste op staat als het gaat om de
tevredenheid van de burgers over sport-

huurder van gemeentelijke sportaccom-

te plaatsen bij het langetermijnperspec-

Cruijff, Wim van Hanegem, Ruud Krol, Johan Neeskens, Ruud

modaties, is al jaren redelijk stabiel in Ne-

tief van uitbreidingen in de sportruimte.

Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten en Edwin van der Sar.

derland. Waar mensen zich steeds minder

Lokale ruimteonderzoeken leggen dan

verenigen in kerkgenootschappen en an-

ook vaak een overcapaciteit aan sport-

Remco Hoekman is

dere maatschappelijke organisaties, weet

velden bloot. Dit roept de vraag op of

senior onderzoeker bij

de sportvereniging nog altijd mensen aan

bij aanpassingen in de configuratie van

het Mulier Instituut.

sen die van de spelers Abe Lenstra, Faas Wilkes, Piet Keizer, Johan
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Financiering & exploitatie

