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Sportcomplex Jachtlust, Twello

1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De gemeente Voorst heeft een ruim aanbod van binnensportaccommodaties. Drie sporthallen en
negen gymzalen zijn voor het beheer en de exploitatie ondergebracht bij Koepel Sport, Welzijn en
Cultuur Gemeente Voorst (hierna te noemen: Koepel Voorst).
De behoefte aan ingebruikneming van scholen en verenigingen van deze binnensportaccommodaties
is groot. Er zijn diverse signalen vanuit de gebruikers die erop duiden dat er onvoldoende kan
worden voorzien in deze behoefte.
Tijdens een door de Koepel Voorst georganiseerde gebruikersbijeenkomst in het voorjaar (2018) is
gezamenlijk een wens uitgesproken om een gedegen onderzoek uit te laten voeren naar de behoefte
aan binnensportaccommodaties in relatie tot de beschikbare voorzieningen binnen de gemeente
Voorst.
Binnen dit onderzoek staan twee doelstellingen centraal:
1. Het in kaart brengen van de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties
vanuit de verenigingen en het onderwijs.
2. Wanneer de behoefte afgezet tegen het aanbod aan sportvoorzieningen knelpunten oplevert,
wordt er middels diverse scenario’s inzichtelijk gemaakt hoe voorzien kan worden in de
behoefte. Deze scenario’s worden vervolgens financieel vertaald.
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1.2 Plan van aanpak
Om aan beide doelstellingen invulling te geven ziet het plan van aanpak er als volgt uit:
1. In kaart brengen aanbod
Op basis van het interview met Koepel Voorst en de informatie die vanuit de stichting en de
gemeente verkregen is, is het aanbod aan binnensportaccommodaties in kaart gebracht. Hierbij is
met name gekeken naar de capaciteit, functionaliteit en spreiding van de voorzieningen. Het
aanbod uit de gemeente Voorst is afgezet tegen een landelijke benchmark.
2. In kaart brengen huidige vraag
De huidige vraag vanuit het onderwijs en de verenigingen wordt op basis van de volgende aspecten
in beeld gebracht middels triangulatie van onderzoekmethoden:
• Deskresearch:
o Huidige leerlingenaantallen van de scholen;
o Roosters van de verenigingen met betrekking tot het sportseizoen 2017 – 2018;
• Fieldresearch:
o Interviews met de gemeente en sportverenigingen (VHC (hockey), S.V. Voorwaarts
(gymnastiek), BC Twello en S.V. Twello (gymnastiek);
o Ingevulde vragenlijsten door verenigingen en de scholen1.
3. In kaart brengen ontwikkelingen en toekomstige vraag
Landelijke trends en lokale ontwikkelingen in de gemeente Voorst bepalen mede de toekomstige
vraag naar binnensportaccommodaties. Deze ontwikkelingen worden in kaart gebracht. De
geconstateerde ontwikkelingen worden vervolgens vertaald naar de verwachte toekomstige vraag.
4. Constateringen en oplossingsrichtingen
Op basis van de resultaten uit het onderzoek zijn de constateringen en knelpunten helder
inzichtelijk gemaakt. In een bijeenkomst voor alle gebruikers van de sportvoorzieningen wordt er
gezamenlijk gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen om de knelpunten, zowel op de korte als
lange termijn, te verhelpen. De verschillende oplossingsrichtingen worden beschreven en de
consequenties zijn, op hoofdlijnen, in beeld gebracht.
5. Financiële vertaalslag
De oplossingsrichtingen worden financieel vertaald. Zowel de investeringskosten als de
exploitatiekosten worden berekend.
6. Rapportage
De resultaten uit het onderzoek, de geconstateerde knelpunten, de oplossingsrichtingen en de
financiële vertaling zijn vastgelegd in het voorliggende rapport.

1.3 Scope
Het onderzoek concentreert zich op alle binnensportaccommodaties en alle gebruikers van de
binnensportaccommodaties binnen de gemeente Voorst.

1

De vragenlijsten zijn door 8 van de 21 scholen (38%) en door 28 van de 70 sportverenigingen en maatschappelijke
organisaties (32%) ingevuld. Voor de kern Twello, waar het onderzoek voornamelijk om gaat, is de response representatief.
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1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het huidige aanbod aan binnensportaccommodaties in de
gemeente Voorst in type accommodatie en beschikbare uren ten behoeve van het
bewegingsonderwijs en verenigingen.
In hoofdstuk 3 wordt de huidige vraag aan sporturen vanuit het onderwijs en de verenigingen
uiteengezet.
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de toekomstige vraag waar we in gaan op relevante
ontwikkelingen en prognoses in relatie tot de binnensportaccommodaties.
Vervolgens worden in hoofdstuk 5, op basis van de resultaten zoals weergegeven in de voorgaande
hoofdstukken, de (voornaamste) constateringen samengevat.
Tot slot schetst hoofdstuk 6 schetst de mogelijke oplossingsrichtingen.
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Kaart 2.1 Overzicht voorzieningen

ka

2 Huidig aanbod
2.1 Gemeente en kernen
De gemeente Voorst heeft circa 24.000 inwoners en bestaat uit de volgende twaalf kernen: Bussloo,
De Vecht, Klarenbeek, Nijbroek, Posterenk, Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp
en Wilp-Achterhoek. In deze kernen is sprake van een rijk verenigingsleven; ongeveer 29% van de
inwoners is lid van een sportvereniging (landelijk gemiddelde is 25%).

2.2 Overzicht binnensportaccommodaties
De gemeente Voorst heeft in vergelijking met andere gemeenten een ruim aanbod aan
binnensportaccommodaties die inwoners uitnodigen om in beweging te komen; de gemeente kent
drie sporthallen en negen gymzalen (zie bovenstaande afbeelding). Dit komt neer op
18 zaalsporteenheden. Dit zijn er twee meer dan het landelijke gemiddelde; 16 zaalsporteenheden
per 25.000 inwoners. Hierbij telt een sporthal voor drie zaalsporteenheden en de gymzaal voor
één zaalsporteenheid.
De binnensportaccommodaties zijn in te delen in verschillende typen die hierna worden toegelicht.
Gymzaal
De gemeente beschikt over zeven gemeentelijke gymzalen. Deze gymzalen zijn in beheer bij Koepel
Voorst. Daarnaast beheert Koepel Voorst de gymzalen die in eigendom zijn van het AOC en de EbenHaëzerschool. Koepel Voorst is verantwoordelijk voor het avondverhuur van deze zalen. Overdag
maken zowel het AOC als de Eben-Haëzerschool gebruik van de eigen gymzalen.
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Binnen de gemeente Voorst beschikt de Daniel de Brouwerschool (VSO-school) over een eigen
gymzaal, waar zij bewegingsonderwijs op maat verzorgen. De gebruikmaking van de gymzaal door
deze specifieke groep (VSO-ers) maakt dat het gebruik van deze gymzaal door derden niet is
gewenst. Deze accommodatie wordt daarom buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.
Sportcomplex
De gemeente beschikt over drie sportcomplexen: Sportcomplex Jachtlust, Sportcomplex Zuiderlaan
en multifunctioneel centrum (MFC) Klarenbeek. Sportcomplex Jachtlust en Sportcomplex Zuiderlaan
zijn in beheer bij Koepel Voorst. MFC Klarenbeek wordt beheerd door de Stichting Klarenbeek.
De sportcomplexen bestaan uit verschillende voorzieningen die door het onderwijs en de
verenigingen gebruikt worden, te weten:
Tabel 2.1 Overzicht voorzieningen sportcomplexen

Kern

Sportcomplex

Twello

Jachtlust

Zuiderlaan
Klarenbeek

MFC Klarenbeek

Voorzieningen

Afmeting

Zaaldelen

Sporthal
Multifunctionel ruimte

22x45x7
15x30x5

2
1

Sporthal
Turnhal
Sporthal
Multifunctionele ruimte

22x45x7
22x45x7
44x25x7
14x17,5x4

2
1
2
1

Alle sporthallen zijn in tweeën te delen. Klarenbeek en Zuiderlaan 1/3 en 2/3 e, waarbij Zuiderlaan
met een net de optie heeft om in drieën op te delen.
Dans/zang oefenruimte
Naast de gymzalen en de sportcomplexen wordt in Twello ook gebruikgemaakt van Het Kulturhus.
Het Kulturhus bestaat uit 11 verhuurbare vergaderzalen. Eén van de zalen is ingericht als dans/zang
oefenruimte.

2.3 Functionaliteit aanbod
De functionaliteit van de binnensportaccommodaties wordt mede bepaald door de afmetingen van
de voorzieningen. De afmeting van de voorzieningen bepalen welke sporten er beoefend kunnen
worden. Vanuit het bewegingsonderwijs worden de richtlijnen van de Koninklijke Vereniging voor
Lichamelijke Opvoeding (KVLO) gebruikt. Voor het sportgebruik gelden de richtlijnen zoals deze zijn
opgenomen in het Handboek Sportvoorzieningen van NOC*NSF. In deze analyse wordt alleen naar de
vloerafmetingen gekeken.
Geschiktheid voorzieningen - KVLO
De KVLO schrijft voor dat een zaal voor bewegingsonderwijs minimaal 308 vierkante meter 2 dient te
zijn (22 bij 14 meter). Daarnaast worden voor het voortgezet onderwijs (VO), naast de minimale
standaardzalen, grotere (26 bij 14 meter) en dubbele sportzalen (27 bij 22 meter) aanbevolen.
Nemen we deze afmetingen als uitgangspunt dan voldoet alleen de gymzaal in Nijbroek niet aan de
afmetingen om bewegingsonderwijs te accommoderen. De rest van de voorzieningen voldoet aan de
KVLO-normeringen.

2

Het gelijktijdig zelfstandig en gedifferentieerd werken in groepen aan verschillende bewegingsactiviteiten, het (sport)
spelen op aangepaste veldjes vraagt om deze bredere en grotere gymzalen, aldus de KVLO.
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Geschiktheid voorzieningen – NOC*NSF
Het Handboek Sportvoorzieningen van NOC*NSF schrijft minimale afmetingseisen voor. Dit zowel
voor de speelveldoppervlakte alsook voor de omloop rondom het speelveld. In onderstaande tabel
zijn deze minimale afmetingen weergegeven:
Tabel 2.2 Minimale afmetingen sportvoorzieningen per sport

Sport

Lengte Breedte

Hoogte

Badminton

15,4

8,1

7

Basketbal

28

16

7

Volleybal

24

15

7

Combiveld*

44

24

x

* Geschikt voor zaalhandbal, zaalhockey, zaalkorfbal en zaalvoetbal (Bron: Handboek Sportvoorzieningen).

Sporthallen
De drie sporthallen in de gemeente Voorst hebben afmetingen die afwijken van de bovengenoemde
vloerafmetingen, maar voldoen om de zaalsporten (zaalhandbal, zaalhockey, zaalkorfbal en
zaalvoetbal) uit te lijnen.
Gymzalen
Gymzalen hebben per definitie een te kleine oppervlakte om de meeste binnensporten te
accommoderen. Een veld voor zaalhandbal, zaalhockey, zaalkorfbal en zaalvoetbal kan niet in een
gymzaal worden uitgelijnd. Ook voor basketbal en volleybal voldoet een gymzaal niet aan de
minimale afmetingen. Voor badminton geldt dat de vloerafmetingen wel volstaan, maar dat de
hoogte van een gymzaal een beperkende factor is. Een accommodatie dient minimaal 7 meter hoog
te zijn. Gymzalen hebben doorgaans een hoogte van 5,5 meter. Dit is ook het geval voor de
gymzalen in de gemeente Voorst. De multifunctionele zaal waar BC Twello actief is, heeft zelfs
maar een hoogte van 5 meter. Uiteraard kunnen binnensporten zonder belijning, zoals tafeltennis,
gymnastiek en bepaalde disciplines binnen het turnen, wel plaatsvinden in de gymzalen.

2.4 Kwalitatieve beoordeling voorzieningen door gebruikers
Naast het kunnen beschikken over voldoende trainingscapaciteit stellen verenigingen ook
kwalitatieve eisen aan de voorzieningen. De scholen en de verenigingen hebben op uiteenlopende
onderdelen (zoals functionaliteit van de ruimte, kwaliteit van de materialen, de prijskwaliteitverhouding en bereikbaarheid) de voorzieningen beoordeeld waar zij gebruik van maken.
Hieronder volgt een uiteenzetting waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen sportcomplexen en
gymzalen.

2.4.1 Sportcomplexen
Over het algemeen zijn de verenigingen en scholen tevreden over de kwaliteit van de
sportcomplexen3. Op een schaal van 1 (niet tevreden) tot 5 (zeer tevreden) scoren de
sportcomplexen Klarenbeek en Jachtlust gemiddeld een 4. De verenigingen en scholen zijn het
meest tevreden over Sportcomplex Zuiderlaan en geven een score van 4,5. De verenigingen en
scholen geven in relatie tot Sportcomplex Jachtlust aan dat niet alle zalen dezelfde faciliteiten
bieden. Wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van het rechtergedeelte van de sporthal dan
kunnen tijdens de gymles geen ringen worden ingezet.

3

Voor sommige voorzieningen (zoals het Veluws College) geldt dat er maar een enkele gebruiker (school / vereniging) actief
is de betreffende voorziening. Er zijn dus voorzieningen die maar éénmaal zijn beoordeeld.
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Figuur 2.1 Weergave van de kwalitatieve beoordeling van de sportcomplexen door scholen en verenigingen

2.4.2 Gymzalen
Over het algemeen zijn de verenigingen en scholen redelijk tevreden over de kwaliteit van de
gymzalen. Op een schaal van 1 (niet tevreden) tot 5 (zeer tevreden) scoort gymzaal Terwolde
gemiddeld een 3,5; gymzaal Teuge-Bleriot een 3,2; gymzaal Voorst een 2,5; gymzaal Obdamstraat
een 3,3; gymzaal Wilp een 2,8; gymzaal Veluws-College een 1,6 en tot slot leslokaal Jachtlust een
3,5.
Figuur 2.2 Weergave van de kwalitatieve beoordeling van de gymzalen door scholen en verenigingen

Wanneer we gymzaal het Veluws College onder de loep nemen dan wordt aangegeven dat het
materiaalaanbod onvoldoende is, de klimaatbeheersing matig en de hygiëne in de kleedkamers en
toiletten tegenvalt.
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2.5 Aanvullende behoefte
Tijdens de gezamenlijke georganiseerde bijeenkomst met de gebruikers van de sportvoorzieningen
in de gemeente Voorst kwam ter sprake dat gebruikers behoefte hebben aan een grotere diversiteit
in het aanbod. Zo werd de wens geuit een multifunctionele zaal te realiseren waar diverse dans- en
beweegactiviteiten plaats kunnen vinden.
Tevens is het een wens om zoveel mogelijk voorzieningen te centraliseren. Hierbij gaat het om
zoveel mogelijk de sportvoorzieningen bij elkaar te houden per kern en niet zozeer ‘stand-alone’
sportvoorzieningen te realiseren. Het centraliseren van voorzieningen kan een aantal voordelen
geven, zoals de mogelijkheid om:
•
•
•
•

een breed en gevarieerd (sport, beweeg- en maatschappelijk) aanbod aan te bieden;
de samenwerking tussen binnen- en buitensportvereniging onderling te versterken;
de samenwerking tussen verenigingen en andere organisaties (zoals scholen) te versterken;
gezamenlijk vorm te geven aan beheer & exploitatie (het efficiënter vorm geven van beheer &
exploitatie;
• de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen te behouden doordat een breder en gevarieerd aanbod
geboden kan worden.
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Turnhal Zuiderlaan, Twello

3 Huidige vraag
3.1 Huidige gebruikers
Primair kennen de sportvoorzieningen twee typen gebruikers: het onderwijs en de verenigingen. Bij
het in kaart brengen van de huidige situatie en vraag naar binnensportaccommodaties worden deze
twee typen gebruikers apart inzichtelijk gemaakt.
1. Onderwijs
Zowel het primair als het voortgezet onderwijs maken gebruik van de binnensportaccommodaties.
In de gemeente Voorst zijn er 16 scholen binnen het primair onderwijs en twee scholen binnen het
voortgezet onderwijs die gebruikmaken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De Daniel
de Brouwerschool (VSO-school) beschikt over een eigen gymzaal en wordt daarom buiten
beschouwing gelaten.
2. Verenigingen
In de gemeente Voorst zijn er in de kernen Klarenbeek, Teuge, Voorst, Twello, Wilp en Terwolde
verschillende omniverenigingen. Zo zijn in Twello S.V. Voorwaarts en S.V. Twello gevestigd. S.V.
Voorwaarts biedt de sporten gymnastiek, voetbal, handbal en volleybal aan. S.V. Twello biedt naast
gymnastiek, voetbal en volleybal ook dynamic tennis en basketbal aan. Naast de twee grote
omniverenigingen zijn het met name de badminton en de hockey die een grote vraag hebben naar
het gebruik van binnensportaccommodaties. Naast deze middelgrote verenigingen zijn er nog tal
van kleinere verenigingen die gebruikmaken van de binnensportaccommodaties.
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3.2 Huidige vraag onderwijs
Op doordeweekse dagen tussen 08:00 uur en 16:00 uur staan de gemeentelijke sportvoorzieningen
ter beschikking van het bewegingsonderwijs voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet
onderwijs. De behoefte aan klokuren gym in het primair onderwijs wordt berekend aan de hand van
het aantal bovenbouwgroepen. Groepen uit de onderbouw maken in principe gebruik van speelzalen
in de schoolgebouwen zelf. Elke bovenbouwgroep heeft normatief (VNG-normering
onderwijshuisvesting) per week 1,5 klokuur in een gymzaal tot zijn beschikking. In werkelijkheid
kan dit aantal afwijken. De normatieve vraag aan klokuren gym voor het primair onderwijs is in de
onderstaande tabel per kern weergegeven.
Tabel 3.1 Normatieve behoefte bewegingsonderwijs primair onderwijs (DUO)

Kern

School

Klarenbeek
RK Basissch D Kopermolen
Nijbroek
Bs Ten Holtens Erve
Terwolde
Opb Basissch de Bongerd
Teuge
Basisschool Eben Haezer
De Zaaier
RK Basissch St Antonius
Twello
De Kleine Wereld
De Oase
De Wingerd
Obs de Hietweide
RK Basisschool Martinus
Voorst
Chr Basisschool Sjaloom
Opb Bs de Wiekslag
Wilp/Bussloo
Obs Bs Wilp Achterhoek
OBS De Hagewinde
RK Basissch St Martinus

leerlingaantal
(1-10-2017)

145
145
55
55
164
164
444
239
119
86
1033
187
145
220
128
353
194
98
96
213
63
95
55

Normatieve Beschikbare
klokuren per klokuren (26
week 2017
uur per
zaaldeel)
6
52
6
3
26
3
6
26
6
18
52
10,5
4,5
3
42
182
7,5
6
9
4,5
15
9
26
4,5
4,5
10,5
26
3
4,5
3

Verschil

46
23
20
34

140

17

15,5

Door vervolgens de normatieve klokuren af te zetten tegen de huidige beschikbare capaciteit in
iedere kern wordt duidelijk dat er ruim voldoende klokuren beschikbaar zijn voor het primair
onderwijs om in de normatieve uren bewegingsonderwijs te kunnen voorzien. Dit is af te lezen in de
laatste kolom van de bovenstaande tabel.
De normatieve uren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs worden berekend aan de hand
van het aantal leerlingen per onderwijsrichting. Dit wordt vervolgens vertaald naar de normatieve
behoefte aan het aantal zaaldelen. De zaaldelen staan 40 uur per week 4 ter beschikking voor het
bewegingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs. Het AOC Oost Twello maakt gebruik van de
eigen gymzalen en van sporthal in Sportcomplex Zuiderlaan. Het Veluws College maakt gebruik van
de sporthal en multizaal in Sportcomplex Jachtlust.

4

Uiteraard is dit wel afhankelijk van de rooster(eind)tijden van de betreffende scholen.
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De huidige normatieve vraag aan klokuren gym voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Voorst
is in de onderstaande tabel weergegeven:
Tabel 3.2 Normatieve behoefte bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs (Bron: DUO)
Kern

School

Twello
AOC Oost Twello
Veluws College Twello

leerlingaantal
(1-10-2017)

1253
868
385

Normatieve Beschikbare
Normatief Verschil
klokuren per klokuren (40
gebruik
week
uur per vanuit het PO
zaaldeel)
133,6
360
42
184,4
96,4
37,2

Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat er ruim voldoende uren beschikbaar zijn om in het
bewegingsonderwijs te voorzien.

3.3 Huidige vraag verenigingen
De verenigingen maken voornamelijk in de avonduren (na 16:00 uur) en in de weekenden gebruik
van de binnensportaccommodaties voor zowel trainingen alsook wedstrijden. De huidige vraag naar
binnensportaccommodaties kenmerkt zich in een structurele vraag en een incidentele vraag.
Structureel
Het structurele gebruik door verenigingen kent een regelmatige basis. Gedurende het sportseizoen
worden er wekelijks zaal(delen) gehuurd voor trainingen en/of wedstrijden. Bij verenigingen die
structureel gebruikmaken van binnensportaccommodaties is de afname aan uren in de meeste
gevallen het hoogst. Deze verenigingen kunnen gezien worden als de hoofdgebruikers.
Incidenteel
De incidentele vraag komt voornamelijk van de buitensportverenigingen die gedurende enkele
maanden gebruikmaken van de binnensportaccommodaties ten behoeve van de zaalcompetitie. Ook
evenementen worden gezien als incidenteel gebruik. De incidentele vraag naar zaalcapaciteit wordt
aanvullend op het structurele gebruik ingeroosterd.

3.4 Huidige bezetting
Om de huidige bezetting van de binnensportaccommodaties in beeld te brengen is gebruik gemaakt
van de roosters van het seizoen 2017 - 2018. Het gebruik van de sportcomplexen kent een andere
intensiteit dan de gymzalen. Bij het inzichtelijk maken van de bezettingsgraden wordt daarom
onderscheid gemaakt tussen deze twee typen voorzieningen.

3.4.1 Bezetting sportcomplexen
De bezetting van de sportcomplexen is berekend door het aantal beschikbare halve uren per
zaaldeel te delen door het aantal verhuurde halve uren per zaaldeel. Voor de beschikbaarheid is
uitgegaan van de landelijke norm waarbij een dagelijkse openstelling van 08:00 - 23:00 uur
gedurende het gehele jaar (incl. zon-, feestdagen en vakanties) is gehanteerd. We maken hierbij
onderscheid in:
1. Seizoensbezetting
Om een goed beeld te krijgen van de bezetting van de sportcomplexen gedurende het gehele jaar is
het jaar 2017 - 2018 opgedeeld in drie seizoenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het regulier
seizoen (van september t/m november en van maart t/m juni), het winterseizoen (december t/m
februari) en het zomerseizoen (juli en augustus).
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In onderstaande tabel is voor elk seizoen per accommodatie de bezettingsgraad weergegeven. In de
tabel is zowel het doordeweekse als het weekendgebruik opgenomen:
Figuur 3.1 Gemiddelde seizoenbezetting gemeentelijke sportcomplexen 2017 – 2018
(Bron: Rooster Koepel Voorst, 2017-2018)

De tabel laat zien dat in de zomermaanden de voorzieningen nauwelijks zijn bezet. Dit heeft vooral
te maken met de zomerstop van de sportverenigingen. In het reguliere seizoen komt enkel de
bezetting van sporthal Jachtlust en sporthal Zuiderlaan boven de 50%. Voor alle voorzieningen geldt
verder dat de bezetting in het winterseizoen hoger ligt dan in het reguliere seizoen.
2. Doordeweekse bezetting
Doordeweeks valt er onderscheid te maken in de bezetting tussen 08:00 - 16:00 uur en de bezetting
tussen 16:00 - 23:00 uur. In de uren tussen 08:00 - 16:00 uur zijn het voornamelijk de
onderwijsinstellingen die gebruikmaken van de voorzieningen. In de avonduren worden de
voorzieningen enkel door verenigingen gebruikt.
De doordeweekse bezetting in het winterseizoen ligt significant hoger dan de bezetting in het
reguliere seizoen. In het winterseizoen is de gemiddelde bezetting overdag met 42% iets hoger dan
in het reguliere seizoen (39%). De bezetting in de avonduren ligt in het winterseizoen met 70%
gemiddeld een stuk hoger dan de bezetting in het reguliere seizoen (59%). In de avond zijn de
sporthal in Jachtlust en Zuiderlaan het beste bezet. Opvallend is dat de turnhal, zowel in het
reguliere als het winterseizoen, overdag niet gebruikt wordt. Ook de sporthal in Klarenbeek wordt
in beide seizoenen overdag nauwelijks benut.
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Figuur 3.2 Gemiddelde doordeweekse bezetting gemeentelijke sporthallen 2017 – 2018 (Bron: Rooster
Koepel Voorst, 2017-2018)

3. Bezetting tijdens piekuren
Gedurende het winterseizoen is er sprake van piekuren. Het gaat hierbij om de bezetting tussen
17:00 – 22.00 uur. Dit zijn tijden waarop de druk op de binnensportaccommodaties het hoogste is.
De roosters laten zien dat dan de bezetting het hoogst is. Op een aantal dagen is de bezetting van
sporthal Jachtlust, de multizaal van Jachtlust, sporthal Zuiderlaan en sporthal Klarenbeek zelfs
100%. Met name de dinsdag en de woensdag blijken populaire trainingsdagen te zijn. Op de andere
dagen ligt de bezetting van de sportcomplexen rond de 80%.
Figuur 3.3 Bezetting gemeentelijke sportcomplexen in het winterseizoen, tijdens piekuren
(Bron: Rooster Koepel Voorst, 2017-2018)

Uit bovenstaand figuur blijkt dat de druk op de voorzieningen tijdens de piekuren hoog is, maar er
nog zaaldelen beschikbaar zijn om eventueel te trainen. Voor wedstrijden heb je de volledige
zaalruimte benodigd. De totale beschikbaarheid tussen 17:00 - 22:00 uur per week per zaaldeel ziet
er als volgt uit:
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Jachtlust sporthal
Jachtlust multizaal
Zuiderlaan sporthal
Zuiderlaan turnhal
Klarenbeek sporthal

2,5 uur (verspreid in halve zalen over de week)
4,5 uur (op de maandag-, woensdag- en vrijdagavond)
2 uur zaaldeel (verspreid in halve uren over de week)
7,5 uur in de hal (op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond)
5 uur (verspreid in halve uren over de week)

Een volledige sporthal is binnen de huidige roosters niet beschikbaar.
4. Weekendbezetting
In de weekenden worden de sportcomplexen hoofdzakelijk gebruikt voor het spelen van
(competitie)wedstrijden. Gedurende het winterseizoen ligt de gemiddelde weekendbezetting met
59% iets hoger dan het reguliere seizoen (34%). Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de
zaalcompetitie van de hockey en voetbal gedurende het winterseizoen. De bezetting op de
zaterdagen ligt over het algemeen hoger dan de zondagen. Sporthal Jachtlust heeft met een
bezetting van 82% op de zaterdag in zowel het reguliere als het winterseizoen de hoogste bezetting.
Zie hiervoor ook bijlage I.

3.4.2 Bezetting gymzalen
Het onderwijs vormt de hoofdgebruiker van de gymzalen. Gemiddeld genomen is de bezetting over
het gehele jaar gelijk.
Figuur 3.4 Gemiddelde doordeweekse bezetting gemeentelijke gymzalen5 (Bron: Rooster Koepel Voorst
2017-2018)

Het bovenstaande figuur laat zien dat iedere gymzaal, naast het gebruik door het onderwijs, ook
wordt gebruikt door verenigingen. Gemiddeld genomen is de bezetting van de gymzalen laag. Alleen
de gymzaal in Voorst heeft een doordeweekse bezetting van ca. 50%. Dit komt door het relatief
grote gebruik door verenigingen.
Wanneer wordt gekeken naar het avondgebruik, tijdens de piekuren in het winterseizoen, zien we
dat de gymzalen in Twello (het Veluws College en de Wassenaar Obdam) en Voorst de hoogste
bezetting hebben. Deze gymzalen worden namelijk het meest door verenigingen gebruikt. Zie
hiervoor bijlage II.

5

Het eigen gebruik door het AOC de Eben-Haëzerschool is niet bekend en daarom niet meegenomen in het overzicht.
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3.5 Aanvullende vraag
Uit de vragenlijsten en interviews blijkt dat aanvullend op de roosters van seizoen 2017 - 2018 er
een extra vraag is aan zaalcapaciteit voor trainingen en wedstrijden. Onderstaand wordt de
aanvullende vraag nader toegelicht:
Onderwijs
Uit de vragenlijsten blijkt dat geen enkele school door een gebrek aan zaalcapaciteit niet kan
sporten. De scholen die een wens hebben meer dan de normatieve uren te willen bewegen gaven
aan dat deze uren niet in een gymzaal plaats dienen te vinden. De aanvullende vraag vanuit het
onderwijs is nihil en heeft geen gevolgen op de vraag naar binnensportaccommodaties in de
gemeente.
Verenigingen
In de vragenlijsten hebben vier verenigingen aangegeven structureel een gebrek aan beschikbare
ruimten te hebben om te kunnen sporten. De structurele aanvullende vraag ziet er per vereniging
als volgt uit:
Tabel 3.3 Aanvullende vraag

Vereniging

Structureel
tekort
(in uren
per week)

Uren ingevuld in

S.V. Twello (gymnastiek)

2

1/3 en 2/3 zaal

S.V. Voorwaarts (gymnastiek)

6

Multifunctionele zaal en hele hal

S.V. Voorwaarts (zaalvoetbal)

4

Hele hal

VHC Twello (hockey)

20*

Hele hal

Totaal

32

*9 uur is hiervan al ingevuld in sporthal Klarenbeek, 11 uur dus nog resterend.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voor VHC gaat om een aanvullende vraag voor de
wintermaanden december, januari en februari. Wanneer we hier de vakantieweken (wanneer er
mogelijkerwijs niet wordt getraind en gespeeld) in deze periode van afhalen dan gaat het hierbij
om circa 8-10 weken. Voor de andere verenigingen gaat het om het gehele zaalseizoen van
september tot en met mei.
S.V. Voorwaarts (zaalvoetbal)
Op basis van de aanvullende vraag van 4 uur (welke voortvloeit uit de vragenlijst) is door
ICSadviseurs een nadere schriftelijke toelichting gevraagd. In deze schriftelijke toelichting wordt
nogmaals bevestigd dat het gaat om 4 uur: twee uur voor trainingen en twee uur voor wedstrijden.
Dit op de vrijdagavonden. De vereniging denkt overigens in de toekomst te kunnen groeien van 4
naar 8 teams. Dit betekent dat de behoefte zal verdubbelen naar 8 uur voor zaalvoetbalwedstrijd
en trainingen
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VHC
Op basis van de aanvullende vraag van 20 uur is aan de vereniging door ICSadviseurs net als bij
Voorwaarts een nadere schriftelijke toelichting gevraagd. Uit deze schriftelijke toelichting blijkt
het volgende:
1. Zaalcapaciteit trainingen
Idealiter maakt de vereniging doordeweeks gebruik van de sporthal aan de Zuiderlaan. Het gaat
hierbij om 16 uur. De vereniging lost dit nu op door een groot deel van de teams om de week op
zondagen te laten trainen. Dit in de weekenden dat zij geen competitie spelen. De vereniging vind
dit verre van ideaal. Liever ziet zij deze uren doordeweeks ingevuld van 17.00 – 21.00 uur.
2. Zaalcapaciteit zaalcompetitie
Voor alle thuisspeeldagen heeft de vereniging gedurende de wintermaanden 14 blokken van 5,5 uur
benodigd. Dit op zondagen en (eventueel) zaterdagen. Het grootste deel hiervan vindt nu plaats in
de sporthal in Klarenbeek. Echter de vereniging heeft een duidelijke voorkeur om op haar eigen
sportpark alle wedstrijden te kunnen laten plaatsvinden.
3. Groei vereniging
In de komende jaren voorziet de vereniging een groei van nu 16 teams naar 19 zaalteams. Dit gaat
om 19 trainingsuren per week en 16 blokken van 5,5 uur competitie gedurende de wintermaanden.
Dit komt neer op een totale zaalbehoefte van 297 uur. Wanneer we de totale toekomstige behoefte
inzichtelijk maken voor de beide verenigingen dan komt dit neer op:
Tabel 3.4 Totale toekomstige vraag

Nu

Toekomst

Trainingen

Wedstrijden

Trainingen

Wedstrijden

S.V. Voorwaarts

2 uur

2 uur

4 uur

4 uur

VHC

16 uur

77 uur

209 uur

88 uur

TOTALEN

18 uur

79 uur

213 uur

92 uur

8 januari 2019 | 918156/20181120Lke01 | Onderzoek behoefte binnensportaccommodatie Gemeente Voorst

18/32

Sportcomplex Klarenbeek, Klarenbeek

4 Toekomstige vraag
Naast de huidige vraag vanuit de sportverenigingen en scholen in de gemeente Twello zijn er
ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn voor het sportcapaciteitsvraagstuk. We behandelen
achtereenvolgens de volgende ontwikkelingen:
• Woningbouwontwikkelingen;
• Accommodatie-ontwikkelingen;
• Demografische ontwikkelingen;
• Leerlingenprognose;
• Ontwikkeling sportdeelname.

4.1 Woningbouwontwikkelingen
De gemeente Voorst is een aantrekkelijke woongemeente en verwacht vanaf 2020 een behoorlijke
opgave te hebben in relatie tot een groeiende vraag naar woningen. Om deze doelstelling te
realiseren worden er verschillende plannen voorbereid. Hoewel de status van deze plannen onzeker
is, is er wel een aantal inbreidingslocaties aangeduid, te weten:
• Voormalige locatie Veluws College (Twello)
De gemeente onderzoekt de woningbouwmogelijkheden op deze locatie. De komende jaren zal het
gebouw dienen als tijdelijke huisvesting voor de gemeente Voorst en de gymzaal zal tijdelijk nog in
gebruik blijven. Op termijn zal de gymzaal, als gevolg van woningbouw, mogelijk verdwijnen.
• Voormalig locatie De Kleine Wereld (Wassenaar Obdamstraat, Twello)
Op dit moment doet de gemeente Voorst onderzoek naar de (woningbouw)mogelijkheden die er zijn
op deze locatie. De school wordt momenteel door de gemeente ingezet (buitendienst) en de
gymzaal wordt nog gebruikt. Op termijn zal de gymzaal mogelijk verdwijnen.
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Indien de gymzaal van het Veluws College en de gymzaal aan de Wassenaar Obdamstraat op termijn
verdwijnen dient er een structurele oplossing te komen de gebruikers van deze voorzieningen elders
te huisvesten. Vanuit het onderwijs dienen hierbij de uitgangspunten uit de ‘Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Voorst 2015’ gevolgd te worden.

4.2 Accommodatie-ontwikkelingen
Ook de huidige sportvoorzieningen zijn aan ontwikkelingen onderhevig. De voornaamste
ontwikkelingen zijn als volgt:
• Sportcomplex Zuiderlaan
Het sportcomplex kent een overcapaciteit aan buitenvoetbalvelden. Twee voetbalvelden worden
structureel niet meer door S.V. Twello gebruikt. Deze ruimte kan eventueel ingezet worden voor
andere (sport)doeleinden.
• Sportpark De Laene
Sportpark De Laene beschikt over buitenvelden. De vraag naar buitenvelden vanuit S.V. Voorwaarts
neemt toe. Hiermee komt de toekomstbestendigheid van de locatie onder druk te staan, omdat zij
op de huidige locatie niet uit kunnen breiden.

4.3 Demografische ontwikkelingen
Uit bevolkingscijfers van het CBS blijkt dat de gemeente Voorst de komende jaren een lichte groei
doormaakt van ongeveer 7% tot 2040. In onderstaande grafiek is te zien dat deze groei zich
manifesteert binnen de groep ouderen (> 65-jarigen). Het aantal 20-65-jarigen daalt tot 2035,
daarna stabiliseren ze. Voor de jeugd (0- tot 20-jarigen) geldt dat de populatie de komende jaren
licht daalt en vanaf omstreeks 2030 licht stijgt.
Tabel 4.1 Bevolkingsontwikkeling gemeente Voorst (bron: CBS)

B EVOL KI N GSON TWI KKEL I NG - PR OGN OSE
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2017

2020

2025

2030

2035

0 tot 20 jaar

5200

5100

4900

4900

5100

2040
5200

20 tot 65 jaar

13400

13400

13100

12700

12600

12700

65 jaar of ouder

5400

5700

6400

7100

7500

7700

Totaal

24000

24200

24400

24700

25200

25600

0 tot 20 jaar

20 tot 65 jaar

65 jaar of ouder

Totaal

4.4 Leerlingenprognoses
Uit de prognoses (bron: DUO) voor de scholen in het primair onderwijs blijkt dat het aantal
leerlingen in de gemeente Voorst tot 2033 zal toenemen naar 2.658 leerlingen. Dit is een toename
van 410 leerlingen in de gehele gemeente. Met een toename van 317 leerlingen is in de kern Twello
de grootste stijging van het aantal leerlingen te verwachten. Inherent aan de toename van het
aantal leerlingen zal ook de behoefte aan normatieve klokuren bewegingsonderwijs gaan toenemen.
De totale behoefte vanuit het bewegingsonderwijs zal naar verwachting toenemen van
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94,5 klokuren in 2017 naar 112,5 klokuren in 2033. In de kern Twello betekent dit een toename van
15 normatieve klokuren per week ten opzichte van de huidige behoefte.
Tabel 4.2 Weergave van groei basisschoolleerlingen, tot 18% tot 2033 (Bron: DUO)

Kern

School

Klarenbeek
Nijbroek
Terwolde
Teuge
Twello
Voorst
Wilp/Bussloo

HUIDIG
TOEKOMSTIG
leerlingaantal Normatieve leerlingaantal Normatieve Beschikbare
(1-10-2017) klokuren per
2033 klokuren per klokuren (26
week 2017
week 2033
uur per
zaaldeel)
145
6
139
6
52
55
3
61
3
26
164
6
219
9
26
444
18
488
21
52
1033
42
1.350
57
182
194
9
206
7,5
26
213
10,5
194
9
26

Verschil in
2033

46
23
17
31
125
18,5
17

Vanuit de gemeente is aangegeven dat het de verwachting is dat het aantal leerlingen binnen het
voortgezet onderwijs tot 2024 met maximaal 10% zal afnemen. Prognoses die deze daling verklaren
zijn niet beschikbaar. Het is dan ook de verwachting dat de behoefte aan klokuren vanuit het
voortgezet onderwijs de komende jaren zal gaan afnemen. Voor de kern Twello betekent dit een
maximale afname van 6 uur per week ten opzichte van de huidige behoefte.
Tabel 4.3 Weergave van daling van voortgezet onderwijsleerlingen, tot 10% in 2024
(Bron: gemeente Voorst en CBS)

Kern

School

Twello
AOC Oost Twello
Veluws College Twello

HUIDIG
TOEKOMSTIG
leerlingaantal Normatieve leerlingaantal Normatieve Beschikbare
Normatief Verschil
(1-10-2017) klokuren per
2033 klokuren per klokuren (40
gebruik
week
week 2033
uur per vanuit het PO
zaaldeel)
1253
133,6
1128
127,6
360
57
175,4
868
96,4
781
93,6
385
37,2
347
34

4.5 Ontwikkeling sportdeelname
Om goede voorspellingen te kunnen doen over de behoefte aan binnensportruimte zijn de volgende
ontwikkelingen van belang:
1. Landelijke en gemeentelijke sportdeelname
Het landelijke sportdeelnamecijfer is, als we kijken naar de Nederlandse Norm Gezond Bewegen6
(NNGB) redelijk constant en ligt rond de 63%. In de gemeente Voorst is dit 69% en ligt dus hoger dan
het landelijk gemiddelde. Belangrijke trends binnen de sportdeelname zijn de opkomende
ongeorganiseerde sporten wat vooral in de openbare ruimte plaatsvindt (zoals hardlopen, fietsen en
wandelen). Vooral ouderen zullen in ongeorganiseerd verband gaan sporten en deze trend zal zich
de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid verder voortzetten. De gemeente Voorst zal hier ook
steeds meer mee te maken krijgen gezien de ouder wordende bevolking.
2. Landelijke en gemeentelijke sportdeelname aan binnensporten
Wanneer we inzoomen op de binnensport dan zien we dat de voornaamste sportbonden op landelijk
niveau te maken hebben met een terugloop van ledenaantallen. De grootste verliezen worden
geleden bij badminton en tafeltennis, die respectievelijk ongeveer de helft en een kwart van hun
leden zagen verdwijnen. Zaalvoetbal, wat niet is meegenomen in het figuur, kent overigens
6

Ondanks de nieuwe landelijke beweegnorm hanteren wij hier de NNGB. Dit houdt voor volwassenen in dat ten minste vijf
dagen per week, minimaal 30 minuten per dag matig intensief wordt bewogen. We hanteren deze norm, omdat de nieuwe
beweegnorm nog geen landelijke/gemeentelijke waarden kent.
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eveneens een afname van het aantal leden. Basketbal en zaalhockey zagen als enige zaalsporten de
ledenaantallen (licht) toenemen, terwijl de overige zaalsporten landelijk een kleiner aandeel leden
zagen vertrekken.
Figuur 4.1 Ontwikkeling lidmaatschappen bij verschillende sportbonden tussen 2004 en 2016 afgezet
tegen de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking in diezelfde periode, in procenten

Andere ontwikkeling die zich voordoet is dat er steeds meer buitensportverenigingen gebruikmaken
van binnensportaccommodaties. Korfbal en hockey zijn hier voorbeelden van. Beide sporten maken
in de wintermaanden steeds gebruik van de binnensportaccommodaties.
Wanneer we kijken naar de toekomstige ontwikkelingen van het aantal leden bij de
binnensportverenigingen in de gemeente Voorst dan geeft het merendeel van de verenigingen aan
dat deze stabiel blijft. Acht verenigingen geven aan dat ze verwachten dat het aantal leden zal
stijgen. Hierbij gaat het om: Bridgeclub 2000, VHC, SP Teuge/Dynamic Tennis, MBVO gymnastiek,
S.V. Voorwaarts (gymnastiek), Gymnastiek Klarenbeek, S.V. Twello (gymnastiek). Zes verenigingen
geven aan dat ze verwachten dat het aantal leden zal dalen.
Figuur 4.2 Toekomstige ledenontwikkeling bij verenigingen in gemeente Voorst
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5 Constateringen
Op basis van de resultaten uit het onderzoek worden de constateringen in dit hoofdstuk
samengevat. De voornaamste constateringen zijn als volgt:

5.1 Huidig aanbod
• In relatie tot de landelijke benchmark kent de gemeente een ruim aanbod van
binnensportaccommodaties;
• Op de gymzaal Nijbroek na, voldoen alle binnensportaccommodaties aan de eisen die zowel de
KVLO en de NOS*NSF stellen aan de afmetingen van gymzalen en de sportcomplexen;
• Het onderwijs en de verenigingen zijn in algemene zin tevreden over de huidige voorzieningen.
Er ligt echter wel een wens om meer diversiteit in het aanbod te creëren. Dit in de vorm van een
multifunctionele zaal. Het is tevens de wens om de voorzieningen zoveel mogelijk in de
gemeente te clusteren.

5.2 Huidige vraag
• In het reguliere seizoen zijn de sportcomplexen gemiddeld bezet. Gedurende de zomermaanden
worden de sportcomplexen nauwelijks gebruikt;
• Er is sprake van piekmaanden en -tijden in de bezetting van de sportcomplexen. Gedurende het
winterseizoen van 17:00 - 22:00 uur is de bezetting op zijn hoogst. Ondanks de hoge bezetting in
de maanden december tot en met februari (8 weken per jaar) zijn er doordeweeks her en der
nog zaaldelen in de sportcomplexen beschikbaar. Tevens zijn er in de weekenden in de
sportcomplexen nog zaaldelen in te roosteren;
• De gymzalen in Twello zijn in de avonduren goed bezet. De overige gymzalen in de gemeente
Voorst worden onvoldoende benut;
• Binnen de huidige roosters ervaart één vereniging (VHC) gedurende het winterseizoen en een
drietal verenigingen gedurende het gehele seizoen een structureel tekort aan zaalcapaciteit. Dit
tekort wordt ervaren binnen de voorzieningen in de kern Twello gedurende de piekuren (17:00 22:00 uur) in de wintermaanden. De totale aanvullende vraag bedraagt 15 uur per week in een
hele hal en 8 uur in 1/3e en 2/3e zaaldeel of multifunctionele zaal;
• Vanuit het onderwijs zijn er geen capaciteitsproblemen.

5.3 Toekomstige vraag
• Woningbouwontwikkelingen resulteren mogelijk in het afstoten van twee gymzalen in Twello.
Indien de plannen concreet worden dient er permanent te worden voorzien in vervangende
huisvesting voor bewegingsonderwijs en verenigingen;
• De leerlingenprognoses van het primair onderwijs tonen aan dat met name in de kern Twello de
normatieve behoefte aan klokuren gym met 15 uur per week zal toenemen;
• De verwachting is dat de normatieve behoefte aan klokuren gym vanuit het voortgezet onderwijs
de komende jaren met maximaal 6 uur per week zal afnemen;
• De demografische ontwikkeling laat zien dat met name de populatie ouderen (65 plussers) zal
toenemen. Het aantal 0–20-jarigen, de grootste groep sporters binnen de sportverenigingen, zal
de komende jaren juist gaan afnemen;
• De totale sportdeelname in de gemeente is in relatie tot de landelijke sportdeelname
bovengemiddeld;
• Er is een verdere landelijke afname van deelname aan binnensporten te verwachten;
• Acht (binnen)sportverenigingen in de gemeente geven aan dat het toekomstig ledenaantal stijgt
(voornamelijk in relatie tot gymnastiek) en zes verenigingen geven aan dat het ledenaantal
daalt;
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• Er is een toename in het sporten en bewegen in de buitenruimte te verwachten, wat
waarschijnlijk een negatief effect zal hebben op de deelname aan het sporten in
verenigingsverband (zowel binnen- alsook buitensporten);
• Gezien de vorenstaande ontwikkelingen zal de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties
nog een aantal jaar aanhouden, maar op de langere termijn zal deze afnemen.
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Gymzaal, Wilp

6 Oplossingsrichtingen
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de huidige behoefte aan behoefte aan
binnensportaccommodaties nog zal aanhouden. Maar op lange termijn is dit onzeker en is de
verwachting dat dit af zal nemen. Echter het is vrijwel onmogelijk om dit te kwantificeren. Maar op
basis van het geschetste capaciteitsprobleem wat er nu is, goed om een aantal oplossingsrichtingen
aan te dragen. Verdere stappen in samenspraak met direct betrokkenen moet uitwijzen in hoeverre
dit haalbaar is. In relatie tot deze oplossingsrichtingen wordt onderscheid gemaakt in korte- en
lange-termijnoplossingsrichtingen.

6.1 Korte-termijnoplossingsrichtingen
Het geconstateerde capaciteitsprobleem zal gezien de ontwikkelingen mogelijk een aantal jaren
aanhouden. Aangezien het probleem zich ook in het huidige en het komende seizoen zal voordoen is
het van belang om op de korte termijn naar oplossingen te zoeken. Hierin zijn twee varianten
denkbaar:
1. Optimaliseren zaalbezetting binnen de huidige voorzieningen
Kijkend naar de bezetting zien we dat er binnen de huidige voorzieningen optimalisaties mogelijk
zijn. De bezettingsroosters tonen aan dat er in de wintermaanden zowel doordeweeks als in het
weekend ruimte beschikbaar is. Doordeweeks zijn er voor enkele uren zaaldelen in de
sportcomplexen en gymzalen beschikbaar. In het weekend zijn er ook volledige sporthallen
beschikbaar. Voor VHC die een aanvullende capaciteitsvraag in de wintermaanden heeft, is het van
belang zich af te vragen van welke voorziening gebruik te maken is, waarbij de gebruikelijke
trainingsvoorzieningen en -tijden voor 8 weken per jaar losgelaten worden. Gelet op de aanvullende
behoefte per vereniging zien we de volgende mogelijkheden:
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Gymnastiek
Wanneer we uitgaan van de aanvullende behoefte voor S.V. Voorwaarts (6 uur) en S.V. Twello (2 uur)
dan zijn er mogelijkheden om op de zondagen zowel in de Jachtlust als in de turnhal in Twello te
sporten. Verder is het advies om te kijken in hoeverre beide verenigingen onderling roosters beter op
elkaar af kunnen stemmen en mogelijk zelfs gelijktijdig gezamenlijk kunnen sporten (combineren van
groepen). Naast Jachtlust en de turnhal in Twello is in de gymzalen van het AOC op vrijdagavonden
en in de weekenden nog volop plek.
S.V. Twello
S.V. Twello heeft een aanvullende behoefte van 4 uur, welke bij voorkeur plaatsvinden in de
sporthal op het Sportcomplex Zuiderlaan. Hier geldt dat er geen passende oplossingen zijn binnen
de gemeente.
VHC
Voor wat betreft de trainingsbehoefte doordeweeks is onderscheid te maken tussen jeugd en
senioren; voor de jeugd zijn er doordeweeks gymzalen beschikbaar (Wassenaar Obdam en Veluws
College). De mogelijkheid bestaat eveneens om voor meerdere uren in te kopen, zodat het
interessant is om zaalbalken te plaatsen (het leggen kost namelijk relatief veel tijd). Voor senioren
is er echter in Twello geen ruimte om te trainen op de avonden (doordeweeks) Zij zullen dan, zoals
dat nu ook het geval is, in de weekenden moeten blijven trainen. Praktijk wijst echter uit dat zij
toch liever doordeweeks blijven trainen en dit dan buiten op de velden doen. De vereniging vindt
deze situatie verre van ideaal.
Voor wat betreft de wedstrijdbehoefte is er een capaciteitstekort in de sporthal aan de Zuiderlaan.
Dit wordt nu opgelost door het merendeel van de wedstrijden te spelen in de sporthal in
Klarenbeek.
De voor- en nadelen zijn als volgt:
+ Optimalere benutting van de huidige voorzieningen, met name de gymzalen;
- Niet de gehele extra vraag kan ingevuld worden;
- Onvoldoende draagvlak verenigingen voor het invullen van de uren vóór 17:00 en na
22:00 uur en het invulling geven van trainingsuren buiten de eigen kern;
- VHC heeft op verschillende locaties wedstrijden en trainingen (versnippering);
- Organisatorische (on)mogelijkheden van de verenigingen.
2. Realiseren van een overkapping
Om niet alleen het (geringe) capaciteitsprobleem op te lossen voor S.V. Twello en VHC, maar ook de
piekbelasting van de sporthal in de Jachtlust te reduceren, en de beide verenigingen al haar
trainingen en wedstrijden te faciliteren op de eigen locatie, is het realiseren van een voorziening op
het Sportcomplex Zuiderlaan een optie. Hierbij is een overkapping van één van de bestaande
hockeyvelden de meest voor de hand liggende voorziening. Dit kan niet alleen tijdelijk, maar ook
structureel een oplossing bieden. Door deze overkapping vervolgens te voorzien van een
multifunctionele vloer kunnen ook andere verenigingen gebruikmaken van deze voorziening. Hierbij
kan gedacht worden aan een opblaashal die zowel voor trainingen als wedstrijden geschikt is.
De voor- en nadelen zijn als volgt:
+ S.V. Twello en VHC kunnen al haar wedstrijden en trainingen laten plaatsvinden op het
sportcomplex (geen versnippering);
+ De opblaashal realiseert een uitbreiding van het aanbod (40 uur per week) welke geschikt is
voor alle zaalsporten (ook andere binnensportverenigingen kunnen hiervan gebruikmaken);
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+
+
+
-

Extra faciliteiten zijn niet benodigd, omdat er gebruikgemaakt kan worden van de
faciliteiten van het sportcomplex;
In de sporthallen ontstaat meer ruimte voor de huidige gebruikers (groeipotentieel);
Snelle (de)montage welke door verenigingen grotendeels zelf gedaan kan worden;
De bezetting overdag is een aandachtspunt, vanuit het onderwijs is er geen
capaciteitsvraag.
Er ontstaat een extra exploitatievraagstuk in de wintermaanden en mogelijk heeft het
gebruik van de opblaashal een negatief effect op de exploitatie van Koepel Voorst.

6.2 Lange-termijnoplossingsrichtingen
Om te komen tot lange-termijnoplossingsrichtingen adviseren wij, naast het realiseren van een
opblaashal, de volgende oplossingsvarianten:
1. Vervangende centrale voorzieningen; gymzalen of multifunctionele zaal
Indien de verwachte woningbouwontwikkelingen doorzetten is het aannemelijk dat er op de lange
termijn twee bestaande gymzalen (Wassenaar Obdam en Veluws College) verdwijnen. Op dat
moment is er niet alleen vanuit de verenigingen, maar ook vanuit het onderwijs een
capaciteitsvraagstuk. Op de lange termijn is, indien de gymzalen verdwijnen, vervanging benodigd.
Het meest gangbare is dan om een tweetal nieuwe gymzalen te bouwen, maar de wens vanuit de
verenigingen is om een vernieuwend en gevarieerder aanbod (in de toekomst) aan te kunnen
bieden. Om aan deze wens tegemoet te komen, is het mogelijk om een sporthal te realiseren.
Echter, het is de vraag in hoeverre dit wat betreft exploitatie realistisch is. Het is daarbij het advies
om te opteren voor een multifunctionele zaal voor dans en diverse beweegmogelijkheden. Hierbij
gaat het om een multifunctionele zaal van bijvoorbeeld 22 * 28 * 7 meter. Verder is er vanuit de
verenigingen een wens om voorzieningen zoveel mogelijk te clusteren. Bijkomend voordeel bij
clustering is dat er gebruikgemaakt kan worden van de bestaande faciliteiten zoals kleedruimte,
horeca en parkeerplaatsen. We kijken daarom in de eerste plaats naar bestaande voorzieningen
waar uitbreiding mogelijk is. Er zijn dan twee varianten denkbaar:
a. Interne aanpassingen Kulturhus Jachtlust
Het Kulturhus Jachtlust in Twello bestaat uit 11 vergaderruimten. De roosters laten zien dat niet
alle ruimten in het Kulturhus optimaal gebruikt worden. Een aantal gebruikers van het Kulturhus is
gebaat bij vergaderruimte. Ook worden ruimten in het Kulturhus gebruikt voor dans, muziek, yoga
en gymnastiek. Door het Kulturhus intern te verbouwen en een multifunctionele sportzaal te
realiseren, naast een aantal vergaderruimten, wordt het gebruik van de voorziening
geoptimaliseerd. Deze oplossingsrichting vraagt wel om een nadere verkenning; in hoeverre past dit
binnen de ambities en uitgangspunten van de organisatie en in hoeverre zijn er voldoende
mogelijkheden voor verbouw? Een inpassingsstudie moet aantonen of de inpassing van een
multifunctionele zaal gerealiseerd kan worden.
De voor- en nadelen zijn:
+ Er ontstaat meer diversiteit in het voorzieningenaanbod;
+ De multifunctionele zaal is geschikt voor een divers sportaanbod;
+ Het onderwijs kan gebruikmaken van de nieuwe voorziening (past o.a. binnen de
onderwijsverordening);
+ In de bestaande voorzieningen ontstaat meer ruimte voor de overige verenigingen
(groeipotentieel);
+ Bij het realiseren van centrale voorzieningen kan er gebruikgemaakt worden van bestaande
faciliteiten (kleedkamer, horeca, parkeerplaatsen);
- Het is ongewis binnen welk tijdsbestek de beide gymzalen (Wassenaar Obdam en Veluws
College) verdwijnen;
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-

Verder centraliseren van de voorzieningen, zorgt voor méér verkeersdrukte rondom het
Sportcomplex De Jachtlust (veiligheid en toegankelijkheid mogelijk in het geding);
Hoge investeringskosten voor een interne verbouwing;
Het is ongewis in hoeverre het Kulturhus/de gemeente openstaat voor deze optie.

b. Uitbreiding op Sportcomplex Zuiderlaan
Het Sportcomplex Zuiderlaan beschikt over een sporthal en een turnhal. In het kader van het
clusteren van de binnensportaccommodaties kan het Sportcomplex Zuiderlaan uitgebreid worden
met een multifunctionele zaal. Dit is de minst verregaande oplossingsrichting. Onderstaande
afbeelding laat zien waar de uitbreiding mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook hier is verder
onderzoek nodig naar de uitbreidingsmogelijkheden.

De voor- en nadelen zijn:
+ Er ontstaat meer diversiteit in het voorzieningenaanbod;
+ De multifunctionele zaal is geschikt voor een divers sportaanbod;
+ In de bestaande voorzieningen ontstaat meer ruimte voor de overige verenigingen
(groeipotentieel);
+ Gebruikmaking van bestaande faciliteiten op het sportcomplex (kleedkamers, horeca,
parkeerplaatsen);
- Voor het onderwijs is de voorziening decentraal en in hoeverre is de route vanuit de scholen
voldoende veilig en toegankelijk;
- Het is ongewis binnen welk tijdsbestek de beide gymzalen (Wassenaar Obdam en Veluws
College) verdwijnen.
c. Locatie Veluws College
Een derde oplossingsrichting is het realiseren van een voorziening op de huidige locatie van het
Veluws College. Ten oosten van de school is namelijk ruimte. Hier ligt een terrein wat benut kan
worden voor een voorziening.
De voor- en nadelen zijn:
+ Er ontstaat meer diversiteit in het voorzieningenaanbod;
+ De multifunctionele zaal is geschikt voor een divers sportaanbod;
+ Het onderwijs kan gebruikmaken van de nieuwe voorziening;
+ In de bestaande voorzieningen ontstaat meer ruimte voor de overige verenigingen
(groeipotentieel);
+ Bij het realiseren van centrale voorzieningen kan er mogelijkerwijs gebruikgemaakt worden
van bestaande faciliteiten (kleedkamer, horeca, parkeerplaatsen) op het sportcomplex;
- Het is ongewis binnen welk tijdsbestek de beide gymzalen (Wassenaar Obdam en Veluws
College) verdwijnen;
- Voor de verenigingen is de voorziening decentraal.
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2. Vervangende decentrale voorziening
Het realiseren van een multifunctionele zaal op een decentrale plek in de gemeente is eveneens
optie. Enerzijds in ruimten die vrij komen in leegstaande gebouwen of op een plek waar
leegstaande gebouwen verdwijnen. Hierbij zijn verschillende denkrichtingen mogelijk, zoals het
bestaande gemeentehuis en voormalige winkels als Aldi en Scapino.
De voor- en nadelen zijn:
+ Er ontstaat meer diversiteit in het voorzieningenaanbod;
+ De multifunctionele zaal is geschikt voor een divers sportaanbod;
+ In de bestaande voorzieningen ontstaat meer ruimte voor de overige verenigingen
(groeipotentieel);
- Bij het realiseren van een decentrale voorziening kan geen gebruikgemaakt worden van
bestaande faciliteiten (kleedkamer, horeca, parkeerplaatsen), er dienen extra faciliteiten
gerealiseerd te worden;
- Het is ongewis binnen welk tijdsbestek de beide gymzalen (Wassenaar Obdam en Veluws
College) verdwijnen;
- Het decentraliseren van binnensportvoorzieningen is niet in lijn met de wensen die er zijn
bij de verenigingen.
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7 Financieel perspectief
De genoemde oplossingsrichtingen om in de behoeften van de verenigingen te kunnen voorzien, zijn
zeer uiteenlopend van aard. In bouwkundig opzicht zijn een aantal oplossingsrichtingen dusdanig
complex dat er bij benadering een kostenraming is gemaakt. Verdiepend onderzoek zal moeten
uitwijzen welke investeringen er daadwerkelijk gedaan moeten worden. Verder vragen de
oplossingsrichtingen niet alleen (forse) investeringen, maar ook om flexibiliteit van mensen en
organisaties.

7.1 Korte-termijn oplossingsrichtingen
Naast de optimalisering (welke vanzelfsprekend geen investering met zich meebrengt) is het
plaatsen van opblaashal op een hockey of voetbalveld een oplossingsrichting. Hier gaat het om een
globale investeringssom van € 300.000,00 tot € 400.000,00 exclusief BTW. Dit is onder andere
afhankelijk van welke vloer binnen de opblaashal geplaatst dient te worden. Het is binnen deze
oplossingsrichting aan te bevelen te kiezen voor een multifunctionele vloer waarop iedere zaalsport
beoefend kan worden. Deze vloer is zowel geschikt voor trainingen als ook wedstrijden. Hierbij
dient rekening gehouden te worden met € 45,00 per m2 exclusief BTW.

7.2 Lange-termijn oplossingsrichtingen
Vervangende centrale voorzieningen
In relatie tot de lange termijn oplossingsrichtingen is het voor het realiseren van een
multifunctionele sportzaal in het Kulturhus en de opbouw van de multifunctionele zaal
Sportcomplex de Jachtlust verder (bouwkundig) onderzoek nodig om een gedegen kostenraming te
maken. Globaal is de kostenraming als volgt:
Multifunctionele zaal

Kulturhus
€ 1.200,000,00

Sportpark Zuiderlaan/ Veluws College
€ 1.750.000,00

Het gaat hierbij om bedragen inclusief BTW, ontwerp en bijkomende kosten en exclusief grond,
terrein en procedure kosten.
Vervangende decentrale voorzieningen
In relatie tot het realiseren van een vervangende voorziening decentraal in de gemeente is het
afhankelijk van de locatiekeuze welke (verbouw) kosten hiermee gepaard gaan.
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Bijlage 1 - Gemiddelde weekendbezetting gemeentelijke sporthallen
in het reguliere en winterseizoen

(Bron: Rooster Koepel Voorst 2017-2018)
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Bijlage 2 - Gemiddelde doordeweekse avondbezetting in het
winterseizoen

(Bron: Rooster Koepel Voorst 2017-2018)
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