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1. Voorwoord  
 
De gemeente Muiden is volop in ontwikkeling. Woningbouwopgaven en maatschappelijke 
ontwikkelingen leiden tot veranderingen in de voorzieningenbehoefte voor Muiden en 
Muiderberg. Ook op het gebied van sport. 
 
In 2009 is een ‘Quickscan sportvoorzieningen’ opgesteld. Hierin zijn de sportbehoeften van 
alle sporten berekend voor 2015 en 2020. De sportrapportage uitgevoerd door bureau 
Middelkoop is een actualisatie en verdere uitwerking van de Quickscan, waarbij er 
rekening wordt gehouden met de nieuwe woningbouwcijfers. Het onderzoek richt zich op 
voetbal (SC Muiden en SC Muiderberg), hockey (MHC Muiderberg) en tennis (TV 
Hakkelaar) en de binnensport. Met het onderzoek kan de gemeente zorgen dat goed wordt 
ingespeeld op deze veranderende behoefte, en dat inwoners van de gemeente nu en in de 
toekomst kunnen blijven sporten binnen de gemeentegrenzen.  
 
Voor het onderzoek zijn demografische ontwikkelingen in kaart gebracht, is relatie gelegd 
met andere (ruimtelijke) projecten en zijn gesprekken gevoerd met diverse 
sportverenigingen. De opbrengsten van deze gesprekken zijn verwerkt in deze nota. De 
nota bevat tevens conclusies en aanbevelingen. Het is wenselijk deze naar de fusie toe 
vast te leggen.  
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2. Onderzoek en behoefte 
 
Er vinden twee grote woningbouwprojecten plaats in en nabij de gemeente Muiden, die  
invloed hebben op de toekomstige sportbehoefte binnen de gemeente. Met de  
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder (ca. 1150 woningen voor de gemeente Muiden)  
en de Krijgsman (ca. 1300 woningen) in het vooruitzicht is een rapportage opgesteld door  
bureau Middelkoop met betrekking tot de toekomstige behoeftebepaling voor 2  
voetbalverenigingen, 1 hockeyvereniging en 1 tennisvereniging in de gemeente Muiden.  
Het gaat hierbij om de volgende verenigingen: 
 

• Sc Muiderberg (voetbal) 

• T.V. Hakkelaars (tennis) 

• S.C. Muiden (voetbal) 

• MHC Muiderberg (hockey) 
 
De afgelopen maanden hebben de clubs en verenigingen gereageerd op de prognoses.  
 

2.1 SC Muiderberg 

Volgens de rapportage komt de voetbalvereniging SC Muiderberg op dit moment officieel  
één wedstrijdveld te kort, dit is organisatorisch goed op te lossen door de brutospeeltijd te  
vergroten van 7,5 naar 9 uur. Oftewel door eerder beginnen met spelen en/of later te  
eindigen. Voetbalvereniging SC Muiderberg komt in 2027 organisatorisch 1 wedstrijdveld  
tekort. Als het aanwezige kunstgrasveld wordt gebruikt voor wedstrijden van de pupillen,  
dan komt het organisatorisch en wat betreft de belasting van het veld (net) uit. SC  
Muiderberg komt in 2027 organisatorisch geen trainingsvelden tekort.  
 
Reactie club 
Het bestuur van SC Muiderberg ervaart de rapportage en het gesprek als vooruitstrevend  
en prettig dat dit voor de fusie is uitgevoerd. Het advies vanuit de rapportage dat er in 2027  
een extra kunstgrasveld dient te worden aangelegd, daar kan de club zich in vinden.  
Kanttekening van de rapportage is volgens SC Muiderberg het aanzienlijke aantal  
trainingsleden, waaronder senioren. Dit aantal heeft invloed op het huidige gebruik van de  
velden. Er is sprake van een grote trainingsdruk op de velden. SC Muiderberg op dit  
moment al moeite met de planning van de wedstrijden. Er is een behoorlijke ‘zondagtak’  
met o.a. seniorenleden (50-60 –plussers) die lid blijven en niet naar andere clubs gaan.   
 

 
 
Voorkeur van de club is om in de toekomst één veld met verlichting te veranderen in een  
kunstgrasveld. De club probeert de trends van de KNVB te volgen door bijvoorbeeld te  
kijken naar mogelijkheden van meer junioren naar de zondag te verplaatsen en de  
senioren naar de vrijdagavond. Zo probeert de club mee te denken in de huidige en  
toekomstige gebruik van de velden. 
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Conclusie en aanbeveling  

Voor voetbalvereniging SC Muiderberg is er voor de fusie geen uitbreiding noodzakelijk en 
kunnen zij op dit moment volstaan met hun huidige velden. Zij onderschrijven de 
toekomstige groeiprognoses.  
 

2.2 TV Hakkelaars 

Het huidige sportpark aan de Naarderstraatweg 4 te Muiderberg telt 7 volledige 
smashcourtbanen voorzien van verlichting. Tennisvereniging Hakkelaars kan in de huidige  
situatie goed voorzien in haar behoefte. Na realisatie van de Krijgsman en de  
Bloemendalerpolder in 2027 is er behoefte aan drie extra velden met verlichting.  
 

 

 
 
Reactie club 
Het bestuur van tennisvereniging de Hakkelaars vindt het prettig dat er een lange termijn  
visie is opgesteld waarin de groei van de vereniging duidelijk wordt. Op dit moment heeft 
de vereniging een terugloop van leden. Bij een groei van het aantal leden is er voor de 
komende jaren voldoende ruimte op de huidige locatie. De kwaliteit van de huidige banen 
is zeer goed en de vereniging ziet ook groeimogelijkheden op het huidige perceel. In de 
wintermaanden wordt er door leden binnen getennist bij Centerpoint in Almere, maar de 
vereniging wil graag betrokken worden in een mogelijk sporthal.  

Conclusie en aanbeveling  

Voor TV Hakkelaars is er voor de fusie geen uitbreiding noodzakelijk en kunnen zij op dit 
moment ruim volstaan met hun huidige velden. De toekomstige groeiprognoses uit het 
onderzoek geven de verenigingen inzicht in hun groeicapaciteit.  
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2.3 SC Muiden 

Uit de sportrapportage blijkt dat (na realisatie van de Krijgsman en de Bloemendalerpolder) 
in 2023 de behoefte gaat ontstaan aan een extra (3e) veld. In 2027 is een maximum van 
drie velden, waarvan minimaal één van kunstgras en voorzien van verlichting, 
noodzakelijk. Zoals bekend is het college in overleg met SC Muiden voor een passende 
oplossing op korte termijn voor het voortbestaan van de vereniging in de huidige omvang.  
 
De aanleg van de sportvelden wordt vooruit getrokken op de verdere ontwikkeling van de 
Bredius. Er is budget gereserveerd voor de verplaatsing van de velden op basis van de 
VOK (Vaststellingsovereenkomst Krijgsman). De gemeente kan op basis van de 
overeenkomst met Rijkswaterstaat op dit moment aanspraak doen op twee velden (2,5 
ha). In de ontwerpen van de Bredius wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van de 
aanleg van een derde veld.  

Reactie club: 
De club onderschrift de conclusie dat na voltooiing van de 
nieuwe woonwijken zijn er drie velden nodig om aan verwachte 
behoefte voor het voetbal in Muiden te voldoen. Muiden ontbeert 
een sporthal, die ook geschikt is voor het beoefenen van 
zaalvoetbal. SC Muiden en de gemeente verschillen van mening 
over de snelheid van de groei van de club. In het rapport is 
uitgegaan van het huidige aantal leden en is geen rekening 
gehouden met de terugkeer van indertijd vanwege de 
onduidelijke toekomst weggelopen teams. Het aantal leden is op 
dit moment 190 (16 wedstrijdteams). Vijf jaar geleden was dat nog 450.  
 
De rapportage gaat uit van een toename van het aantal teams met 13 (in 2023 na 
voltooiing Krijgsman) en 24 teams in 2027 (na voltooiing Krijgsman én 
Bloemendalerpolder). SC Muiden voorziet dat die groei veel sneller gaat en vooral bestaat 
uit eerder naar elders uitgeweken leden. Vanaf het seizoen 2015/2016 beschikt SC Muiden 
weer over een Heren 1 prestatie/wedstrijdteam. Het team dat eerder uitweek naar een 
andere locatie wil graag zo snel mogelijk terugkeren (15 leden). Vanaf het seizoen 
2016/2017 zijn al aanmeldingen bij de club voor nog eens 2 prestatieteams senioren en 2 
juniorenteams (4x15 leden) en 3 pupillenteams (3x10 leden). Dan zou het aantal leden dus 
circa 295 bedragen (24 teams).  
 
Volgens SC Muiden zijn op dit moment drie velden nodig. Daarbij gaat het om 
natuurgrasvelden. Deze kunnen niet continue worden bespeeld, gezien de benodigde 
hersteltijd van het gras. Een dichtere programmering/intensievere benutting is daardoor 
niet mogelijk. Er zouden meer dan op dit moment scholen van de velden gebruik kunnen 
maken voor sportlessen. Wat betreft de binnenlocatie voor het voetbal, onderschrijft SC 
Muiden de noodzaak van een sporthal, waar ook zaalvoetbal kan worden gespeeld. Dat 
ontbeert de club (en Muiden) nu. Dat stelt wel eisen aan de afmetingen (min. 28 x40 m).  
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Uit de rapportage is gebleken dat SC Muiden op dit moment volstaat met twee velden op  
basis van de leden via de KNVB. SC Muiden heeft recent een onderbouwing aangeleverd  
met een verwachte ledentalontwikkeling. Hierin staat dat men verwacht dat een aantal  
teams terug zullen keren naar de vereniging. Na verifiëring bij het onderzoeksbureau is  
gebleken dat deze cijfers niet worden onderbouwd met feiten- of duidelijke uitgangspunten.  
De veronderstelde ledenontwikkeling is suggestief en er wordt sterk ingezet op extra  
Velden. SC Muiden neemt als uitgangspunt dat in 2014-2015 er behoefte is aan 2 velden 
en in 2016-2017 aan 4 velden. Ook dit is suggestief en arbitrair aangezien wordt er niet 
dieper wordt ingegaan op het type velden en de gebruiksbelasting. Verder wordt er in de 
brieven verwezen naar extreme weersomstandigheden en perioden van veel neerslag. Dit 
is totaal niet relevant voor het bepalen van de gebruiksbehoefte en heeft alleen invloed op 
de gebruiksmogelijkheden. In de normering van NOC*NSF is vastgelegd hoe lang een veld 
hinder mag ondervinden van neerslag. Bij een periode van veel neerslag kan het 
voorkomen dat een veld niet bruikbaar is. Dat is de consequentie van een natuurgrasveld.  

Conclusie en aanbevelingen 

Er bestaat verschil van inzicht tussen de gemeente en SC Muiden over de snelheid 
waarop het ledenaantal zich zal ontwikkelen. De gemeente gaat hierbij uit van de 
verwachte groei van het aantal inwoners en de landelijke normen. SC Muiden baseert zich 
op eigen prognoses. Op dit moment wordt in de huidige behoefte voldaan door deze 
velden planologisch mogelijk te maken op de Brediusgronden.  
 
Beheer en Onderhoud  
Het is noodzakelijk dat in 2015 afspraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud 
van een gemeentelijke sportvoorziening op de Brediusgronden. Er moeten afspraken 
worden gemaakt over de huur van de gronden en de onderhoudswerkzaamheden van de 
gemeente en de huurder. Er wordt aansluiting gezocht bij de fusiepartners ten aanzien van 
vergelijkbare voorzieningen.  
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2.4 MHC Muiderberg 

In het Kocherbos is één kunstgrasveld waar trainingen worden gehouden. Daarnaast  
maakt de vereniging gebruik van het kunstgrasveld op de Negenmorgen. De hockeyclub  
komt in de huidige situatie één hockeyveld te kort. In de wintermaanden speelt en traint de  
club binnen. Voorheen in RCM en op dit moment in Almere.  
 
Uit de rapportage bleek dat na realisatie van de Krijgsman en de Bloemendalerpolder in  
2027 er voor MHC Muiderberg twee volledige wedstrijdvelden benodigd zijn. Dit geldt  
zowel voor de wedstrijden als voor de trainingen. Wanneer er een extra veld wordt  
aangelegd zodat het kunstgrasveld op de Negenmorgen niet meer gebruikt hoeft te  
worden, wordt de voetbalvereniging ontlast.  
  
Reactie club 
Bestuurleden van MHC Muiderberg vinden het prettig te lezen in de rapportage dat de  
behoefte van een extra veld ook daadwerkelijk onderbouwd word. De club heeft op dit  
moment 451 leden. In de afgelopen jaren heeft het ledenaantal tussen de 400 en de 500  
geschommeld, met name veroorzaakt door in- en uittredende senioren teams. Dit levert  
met name wisselingen in de bezetting van de zondag op. Op zaterdagen spelen ze nu voor  
het tweede jaar met een zeer hoge bezetting van 15 jeugd elftallen. 
Gezien de situatie rondom het tweede veld hebben we de afgelopen twee jaar niet volop  
ingezet om nieuwe jeugdleden aan te zetten tot sporten in teamverband. Zodra hierover  
duidelijkheid is kunnen we hier weer mee starten en verwachten dat we de komende jaren  
stabiel op 450 uit zullen komen. 

 
Vanaf 2018/2019 staat nieuwe woningbouw in Muiden gepland. Het inwonertal van Muiden  
(3100) gaat hierdoor in de komende 10 tot 15 jaar wellicht verdubbelen. Als gevolg  
hiervan verwachten we dat het ledental van de club toe kan gaan toenemen met zo'n 100  
leden ( = huidige aantal hockeyende Muidenaren) tot +/- 570 leden.  
 
Kijken we dan naar de veldbehoefte dan betekent dit dat -met de globale richtlijn van de  
bond van 300 spelers per veld- een tweede veld ons ruim voldoende capaciteit voor de  
komende vijf jaar geeft en ook voldoende zal zijn om over tien tot vijftien jaar. 
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Conclusie en aanbeveling  

 
In de rapportage wordt geconcludeerd dat de hockeyvereniging op dit moment al één  
hockeyveld tekort komt. Met twee hockeyvelden kan de vereniging ook voorzien in de  
verwachte groei, die ontstaat door realisatie van de Krijgsman en Bloemendaalpolder. Op  
dit moment is de behoefte 1.5 veld (afgerond 2 velden) en in de toekomst zal dit uit 1.9 
veld, afgerond 2 velden, bestaan. Zoals ook blijkt uit de reactie van de club is het volkomen  
duidelijk dat de hockeyvereniging behoefte heeft aan een 2e veld.  
 
Door een uitspraak van de Raad van State over de samenloop van twee  
bestemmingsplannen, zal op korte termijn het bestemmingsplan ten behoeve van het  
Hockeyveld opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2015 zal de Raad van  
State inhoudelijk uitspraak doen over de aanleg van een tweede Hockeyveld nabij het  
Kocherbos.  
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2.5 Sporthal  

In het onderzoek is geconstateerd dat het opmerkelijk is dat Muiden met haar 6.400 
inwoners niet de beschikking heeft over een sporthal. Hiervoor moeten alle sporten op het 
grootste binnensportveld (ofwel het combiveld) buiten Muiden worden beoefend. Ook de  
gymnastiekzalen zijn niet geschikt voor competitiesporten. Al deze sporten (die toch veel  
voorkomen onder de 90% van de sporters) zullen buiten de gemeentegrenzen moeten  
worden beoefend, hetgeen verre van optimaal is vanwege de vele extra  
verkeersbewegingen. En de courante uren zullen in de andere gemeente altijd worden 
vergeven aan de inwoners van die gemeente.  
 
Indien de nieuwe inwoners zich ook nog aandienen vanaf 2017 tot en met 2027 wordt de  
vraag om een nieuwe binnensportvoorziening groter. 
 

Conclusie en aanbevelingen 

Er moet in 2015 nader worden onderzocht of een nieuwe binnensport locatie zowel  
ruimtelijk als financieel haalbaar is. Het college is nader aan het onderzoeken of de  
Brediusgronden geschikt zijn voor een sporthal. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht met 
een toekomstige hotelfunctie. Aanvullend onderzoek is wenselijk. 
 
Afmeting sporthal  
In het onderzoek wordt geadviseerd als er een nieuwe binnensportvoorziening mogelijk is, 
dat een minimale afmeting van 44,2 x 24 meter en een hoogte van 7 meter, geschikt is  
voor lokale en regionale wedstrijden en trainingen in de breedtesport. Deze sporthal is  
geschikt voor: 1x combiveld (voetbal, hockey, korfbal, handbal, gymnastiek), 1x tennisveld,  
20 tafeltennistafels en gymnastiek, een centre court basketbalveld en twee trainingsvelden  
basketbal, drie volleybalvelden en centre court volleybalveld, 9x badmintonvelden. 
 
Onderwijs 
Met de realisatie van de Krijgsman is de verwachting dat er 30 schoolklassen gebruik  
willen maken van sporthal of kleinere sportzalen in Muiden. Of dit plaats kan vinden in  
bestaande locaties, nabij een Brede School in Muiden of in een nieuwe sporthal (in 
haldelen) zal nader moeten worden bepaald.  
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3. Conclusies & aanbevelingen  
 
De onderzoeken en de gesprekken met de verenigingen en clubs,  hebben tot de volgende 
conclusies geleid: 
 

1. SC Muiderberg en TV Hakkelaars kunnen op dit moment volstaan met hun huidige 
velden. De toekomstige groeiprognoses uit het onderzoek geven de verenigingen 
inzicht in hun groeicapaciteit;  

2. SC Muiden wordt verplaatst op basis van de VOK (Vaststellingsovereenkomst 
Krijgsman). De gemeente kan op basis van de overeenkomst met Rijkswaterstaat 
op dit moment aanspraak doen op twee velden (2,5 ha). Dit is voldoende voor de 
huidige behoefte van de club; 

3. In de ontwerpen van de Bredius wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van 
de aanleg van een derde veld; 

4. In 2015 moeten er afspraken zijn gemaakt over het beheer en onderhoud van een 
gemeentelijke sportvoorziening op de Brediusgronden. 

5. Voor MHC Muiderberg wordt de behoefte van een extra veld onderbouwd in het 
onderzoek; 

6. Op korte termijn wordt het bestemmingsplan ten behoeve van het tweede 
Hockeyveld opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. 

7. Er moet in 2015 nader worden onderzocht of een nieuwe binnensport locatie zowel 
ruimtelijk als financieel haalbaar is;  

8. Het college is nader aan het onderzoeken of de Brediusgronden geschikt zijn voor 
een sporthal. Daarbij wordt aansluiting gezocht met een toekomstige hotelfunctie.  

9. Behoeftepalingen en conclusies worden meegenomen naar de nieuwe gemeente.  
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4. Bijlagen 

 

4.1 Sportrapportage: Behoeftebepaling voetbal, hockey en tennis in de gemeente  

Muiden- 4 september 2014 
 

4.2 Binnensport analyse: 2 september 2014  
 
 


