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en een uitdijende familie van sportachtige activiteiten. Daarmee vervagen de
grenzen tussen het systeem sport en andere
maatschappelijke systemen. Dat is ook
iets dat wordt nagestreefd met ‘integraal
beleid’ en bijvoorbeeld het deelakkoord
Duurzame sportinfrastructuur van het
Nationaal Sportakkoord, waarmee sport
onderdeel wordt van de transitie naar
een meer duurzame economie.
De doelstelling van het Nationaal Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen
met plezier te laten sporten en bewegen.
Deze doelstelling is niet vernieuwend, want
impliciet of expliciet al decennialang leidend voor het sectorale sportbeleid. Toch
kunnen we enige trekjes ontwaren van
een transitietraject. Zolang er sportbeleid

is, is sprake van een structurele ongelijkheid in sportdeelname. Het zou een grote
maatschappelijke verandering zijn, als die
ongelijkheid kon worden doorbroken. In
het langdurige proces gericht op die verandering is nu voor een vernieuwende,
aan de ‘transitieleer’ ontleende, aanpak
gekozen, door een akkoord te sluiten met
een veelheid van sportexterne partijen en
activering van andere maatschappelijke
systemen, om te innoveren en zo bij te
dragen aan deze doelstelling. Dit is een
spannende ontwikkeling. Enerzijds reageert de sport op sportexterne transities, zoals digitalisering, verduurzaming
en vitalisering, anderzijds probeert de
sport met het Nationaal Sportakkoord
andere partijen (uit andere maatschappe-

lijke subsystemen) mee te krijgen in een
meer integrale aanpak om te bewerkstelligen dat de structurele ongelijkheid in
de sportdeelname wordt doorbroken en
werkelijk iedereen die dat wil kan deelnemen aan sport.
Zoals gezegd, de verschillende transities zijn makkelijker te realiseren wanneer de sport ‘ontsport’. Wanneer we
allerlei vormen van ‘actief en duurzaam
bewegen’ gaan zien als sport wordt het
makkelijker om de structurele ongelijkheid
in de sportdeelname te doorbreken. De
uitdaging bij deze transities is dus helder
te houden dat de bedoeling is dat mensen
gaan sporten, en niet louter bewegen.
Hiervoor is de georganiseerde sport zelf,

in het bijzonder NOC*NSF als systeemverantwoordelijke partij en woordvoerder
daarvan, aan zet. Dat betekent dat ruimte
kan worden geboden aan het uitdijen van
de familie van sportachtige activiteiten,
maar dat in de transitie wordt geborgd
dat het naamgevend lid van deze familie,
de spelgeënte verenigingssport, in stand
en vitaal wordt gehouden. Zo niet, dan
zet de ‘ontsporting van de sport’ door
tot de ‘sport’ is opgelost in de markt
voor bewegen en beleven, en is er geen
sportsysteem meer, geworteld in de intrinsieke waarden van de spelgeënte verenigingssport.
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Column

Sport op de stort
Pas op, u begint aan een column over
een nutteloos onderwerp. Of nou ja,
nutteloos, dit stukje gaat over afval.
Iets wat etymologen beschrijven als
‘dat wat als nutteloze rest overblijft’.
DOOR PAUL HOVER
De toegankelijkste locatie om te sporten
is de openbare ruimte, die sinds mensenheugenis
wordt ontworpen naar de wensen van de bewegende
mens. Wielrenners raggen over glibberige kasseien,
beuken over winderige dijken of ploeteren naar de
top van een pittige berg. Ook wandelaars, hardlopers, zwemmers, zeilers, ruiters, schaatsers en roeiers
leven zich in de openbare ruimte uit. Van de sportende Nederlanders doet twee derde dat in de openbare ruimte. Het moois dat moeder natuur etaleert
vormt de gratis kers op de taart.
Van de locaties in de openbare ruimte vormen de
voor sporters toegankelijke (voormalige) afvalstort-

plaatsen letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Door
toenemende druk op de ruimte én vraag vanuit de
sportmarkt zijn stortplaatsen de laatste decennia in
beeld voor sportieve herontwikkeling. Op welke stort
kan worden gesport en in welke mate op een dergelijke bult wordt gesport is ongemeten. Wel laten Strava-data en sportevenementen zien dat de hoogtemeters van een stortplaats een niet te onderschatten
aantrekkingskracht op sporters uitoefenen.
Zo kan in Venlo, Breda, Rotterdam, Ermelo en Nuenen
worden gesport op afval, dat verpakt is om eventuele
schadelijke effecten tegen te gaan. Vooral mountainbikers, wielrenners, hardlopers en golfers spannen
zich op die hellingen in. De VAM-berg in het Drentse
Wijster is de bekendste sportieve afvalstort. De ‘Col du
VAM’ – 4800 cm boven NAP en gesierd met wieler-,
mountainbike-, en wandelroutes – laat zien hoe een
afvalstort kan worden aangewend voor sportstimu-

lering en provinciale branding. De col was tevens een
troef bij het bid voor de WK wielrennen in 2020: de
UCI was onder de indruk van dit staaltje innovatie
en de berg had de scherprechter van het kampioenschap kunnen zijn.
Etymologen staan met hun definitie feitelijk in hun
gelijk, maar dat neemt niet weg dat er uit iets wat
als nutteloos of problematisch wordt gezien, iets zinvols kan groeien. Misschien schuilt daarin inspiratie
voor andere domeinen: maak van een probleem een
feit en van een feit een sportieve mogelijkheid.
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