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REACTIE 02092014:
Bureau Middelkoop Advies (sport, groen en civiel), uit Dieren, heeft Odin Wenting Bouwadvies B.V.
benaderd om een check uit te voeren op het gedateerde rapport van de Accommodatie Regisseurs uit
2009. In deze Quick Scan rapportage over de sportvoorzieningen in de twee gemeenten Muiden en Weesp
zijn in 2009 alle binnen- en buitensportverenigingen onder de loep genomen. Tevens is er een doorzicht in
dit rapport gemaakt naar de toekomst (tot het jaar 2020) op demografisch vlak én zijn trends en daarnaast
ook marktontwikkelingen geanalyseerd; in combinatie met de ontwikkelingen van nieuw te bouwen huizen
in de twee grote nieuwbouwprojecten (Bloemerdalerpolder en De Krijgsman/KNSF).

Gemeente Muiden heeft Bureau Middelkoop Advies gevraagd om anno medio 2014 opnieuw naar dit
rapport te kijken en te bezien of de gegevens nog steeds actueel zijn, voor Muiden. Als gevolg van het
specialisme van bureau Middelkoop (buitensport) heeft zij eveneens Odin Wenting Bouwadvies  B.V.
ingehuurd om de binnensport cijfers te analyseren. Eigenaar Odin Wenting is al bijna 20 jaar actief in deze
niche markt van de binnensportaccommodaties bij zowel NOC*NSF / ISA Sport als bij zijn eigen bureau.

Bevolkingscijfers
Voor wat betreft de bevolkingsprognose zijn er geen recentere cijfers aangeboden, dus laten we die even
voor wat ze zijn. In 2010 zijn er circa 6.450 inwoners in Muiden. Dit neemt gering af, en als er nieuwe huizen
extra gebouwd gaan worden zal dit weer gaan toenemen.

Woningbouw
Voor beide woningbouwplannen zijn in dit jaar de bestemmingsplanprocedures opgestart, waarmee de
geprognosticeerde bevolkingsgroei (pagina 9 van 37, tabel 6) niet loopt als hier gesteld. De geplande
woningen in Bloemdalerpolder (1.150 stuks) en De Krijgsman/KNSF-terrein (maximaal 1.300 stuks) in
combinatie met de rekenfactor van 2,1 personen per woning maakt dat er (2.450 woningen x 2,1 =
afgerond) 5.150 personen in deze woningen bij gaan komen in de gemeente Muiden. Dit in de komende
dertien jaar tot en met 2027, hetgeen hieronder in de tabel bij elkaar staat weergegeven.

Jaartal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Woningaantallen
Muiden+Krijgsman - 130 260 390 520 650 780 910 1.040 1.170 1.300
Bloemerdalerpolder - 115 230 345 460 575 690 805 920 1.035 1.150
Totaal woning-
aantallen: Muiden
+Krijgsman+Bloem.

- 245 490 735 980 1.225 1.470 1.715 1.960 2.205 2.450

Onderzoek bij sportverenigingen
Het enquête-onderzoek had in gemeente Muiden een goede respons voor wat betreft het aantal sportende
leden bij deze verenigingen. Namelijk hierdoor was er circa 90% van de sportende leden betrokken bij deze
enquête. Namelijk de vooraanstaande sportverenigingen hadden gereageerd. Dit zijn de volgende
verenigingen; namelijk: hockey, voetbal, tennis en gymnastiek.

Als reactie hierop heb ik, dat dit met name buitensporten zijn, die incidenteel gebruik maken van deze
binnensportaccommodaties in Muiden. Voor zaalvoetbal en zaalhockey zijn dit soms leden die alleen maar
binnen sporten of dat men jeugd in de wintermaanden extra trainingen geeft in ruimten met constantere
(en prettigere) omstandigheden. Tennis is heden ten dage een sport die 365 dagen per jaar buiten gespeeld
wordt op allweather tennisbanen. Gymnastiek is wel echt een specifieke binnensport, zelfs zodanig dat hier
de landelijke trend is dat ze graag een permanente turn trainingszaal zouden willen.
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Sportparticipatie
Of deze hoeveelheid extra mensen (5.150 in getal als gevolg van de extra 2.450 woningen) tot extra stijging
van de ledenaantallen zal leiden bij de binnensportverenigingen in Muiden zal waarschijnlijk wel het geval
zijn. Het is een toename van circa 80%. In deze nieuwe woningen zullen grofweg personen komen tussen
de 20 en 64 jaar. Van deze doelgroep zal gemiddeld 70% lid worden van een sportvereniging is de trend in
Nederland (o.b.v. tabel 1 pagina 4 van 37). Dit zijn dan in 2027 circa 3.600 nieuwe leden, o.b.v. landelijke
trend. De sportparticipatiecijfers  in Muiden zijn (mij) onbekend.

De binnen tennis activiteiten zijn niet geschikt voor in een sporthal (allen voor kennismakingsactiviteiten
met deze sport). Boven het tennisnet is er namelijk geen negen meter vrije hoogte aanwezig en de indoor
sportvloer in een sporthal is te glad voor indoor tennis.
Basketbal is nu niet aanwezig in Muiden.
Badmintonvereniging in Muiden is onduidelijk hoe groot deze is, maar in een sporthal kunnen negen
badmintonvelden worden aangelegd voor zowel onderwijs als voor een sportvereniging waar dan
gelijktijdig 36 personen op kunnen sporten.
Volleybal is nu niet of beperkt aanwezig in Muiden. In een sporthal kan men op minimaal drie (of zelfs vier)
volleybalvelden spelen met zes (of acht teams).
Zaalvoetbal heeft in Muiden 35 leden hetgeen ongeveer vier of vijf teams zijn. En de KNVB heeft richting
gemeente Muiden ook al aangegeven dat zij door de weeks (maandag, dinsdag vrijdag) hiervoor 12 haluren
(per week) willen afnemen.
Zaalhockey heeft de behoefte om in Muiden in de sporthal op alle doordeweekse dagen te trainen.
Hiervoor zijn bij de gemeente al bekend dat dit 13,5 haluren zijn (per week). Daarnaast heeft de KNHB ook
aangegeven dat zij in de weekenden minimaal 3,5 maanden of 10 of 12 haluren op zaterdag en/of zondag
willen afnemen voor competities.
Zaalhandbal heeft in Muiden twaalf leden. Dit is maar 1 team dat speelt op een combiveld in een sporthal.
Zaalkorfbal is nu niet aanwezig in Muiden.

Er zijn nu twee gymzalen en als deze worden afgestoten en de nieuwe woningen in de Krijgsman gebouwd
gaan worden, is een sporthal gewenst. Maximaal 30 schoolgroepen per week voor 1,5 uur per week met een
beschikbaar gebruik van 26 uur per week. Dit komt neer op 45 uur gymnastieklessen overdag ingevuld door
de scholen in Muiden. Hetgeen overeenkomt met 22,5 uren bezetting in twee sporthaldelen ofwel twee
grote gymnastiekzalen. Dit is gemiddeld 4,5uur per dag in 2 haldelen. Dit kan van 08.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 15.30 uur, ofwel 6 uur onderwijs beschikking per dag. Dit maal 4,5 dagen per week is 27 uur als de
woensdagmiddag niet wordt meegenomen.

Kortom de avonden en weekenden zitten al behoorlijk vol, voor wat betreft de nieuwe sporthal met
zaalvoetbal en zaalhockey. Naast er overdag ook onderwijs in komt.

Bestaande binnensportaccommodaties
In Muiden zijn nog drie gymnastiekzalen (van de afmetingen 12x21 meter en 5 meter vrije hoogte),
waarvan gymzaal De Rijver recent is gerenoveerd. De afmetingen van deze gymnastiekzalen zijn gedateerd.
Namelijk als gevolg van dat men alle leerlingen uit een klas gelijktijdig actief wil laten zijn in een
gymnastiekzaal ten tijde van de lessen lichamelijke oefening is een grotere oppervlakte noodzakelijk;
namelijk 14 meter breedte en met een voorkeur (van KVLO – de band van sportdocenten) 26 meter lengte.
Indien er minder geld voor over is worden er ook 24 of 22 meter lange gymnastiekzalen gerealiseerd. Dit
met een  vrije hoogte van 7 meter.

Er was ten tijde van het onderzoek in 2009 ook nog een sporthal (met de afmetingen: 34x48 meter en 7
meter vrije hoogte) in Muiden aanwezig. Deze is enkele jaren geleden geamoveerd en men denkt er sterk
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over na om binnenkort weer een nieuwe sporthal te realiseren in Muiden. Dit om de sporten zaalvoetbal,
zaalhandbal, zaalhockey en zaalkorfbal (op het combiveld) te kunnen faciliteren.

Als ik zie en lees dat er geen basketbal werd en wordt gespeeld in Muiden (en/of Weesp) zou een
overspanning van de wedstrijdruimte in de sporthal niet direct 28 of 30 meter moeten worden. De oude
afmeting van 34 meter overspanning doet mij denken aan 6 meter (uitschuifbare) tribuneruimte en 28
meter wedstrijdruimte voor de veldsporten (basketbal, volleybal, badminton, zaalkorfbal, zaalhockey,
zaalhandbal, zaalvoetbal en tennis). Maar dit laatste is echt een aanname.

Daarentegen komt tennis in nieuwe sporthallen (bijna) niet meer voor omdat deze sport nu zelfs 365 dagen
per jaar buiten gespeeld kan worden. Tevens zijn er een paar sporttechnische redenen waarom je als
eigenaar van de sporthal tennis ook niet meer zou willen aanbieden, namelijk: de binnensportvloer in de
wedstrijdruimte is te glad voor tennis! En de vrije hoogte boven het net zou minimaal 9 meter moeten zijn
voor deze sport. Eveneens is het huren van de gehele wedstrijdruimte met 4 personen een kostbare zaak.

Behoefte
Opmerkelijk is dat Muiden met haar 6.400 inwoners ongeveer 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 competitiesport volleybal, hiervoor is
minimaal 13 x 22 x 7 meter benodigd. Deze minimale gymnastiekzalen zijn er eveneens niet. Kortom:
al deze sporten (die toch veel voorkomen onder de 90% van de responderende sporters) zullen buiten de
gemeentegrenzen moeten worden beoefend, hetgeen verre van optimaal is vanwege de vele extra
verkeersbewegingen die erbij komen. En de courante uren zullen in de andere gemeente altijd worden
vergeven aan de inwoners van die gemeente.

Indien de extra inwoners zich ook nog aandienen vanaf 2017 tot en met 2027 wordt de druk op het
aanwezig zijn van een sporthal in de eigen gemeente alleen maar meer.
Mogelijkerwijs zou te zijner tijd ook een kleinere sportzaal  van 22 x 30 x 7 meter voldoende extra invulling
geven naast een nieuwe sporthal in plaats van een bestaande (te) kleine gymnastiekzaal.

Anderzijds zou er zich ook nog een wens kunnen voordoen voor een vaste trainingsaccommodatie voor
turnen / gymnastiek. Dit is namelijk nu al een redelijk grote afvaardiging in Muiden (zie ook bijlage III op
pagina 37 van 37), namelijk 116 en 200 leden die van twee gymnastiekzalen gebruik maken.

Nieuwe binnensportaccommodatie
In een sporthal van minimaal 24 x 44,2 meter en 7 meter vrije hoogte kunnen alle reguliere binnensporten
worden gespeeld op 9 badmintonvelden, 3 volleybalvelden (en/of nog 1 centre court veld erbij) en één
combiveld (van 20 x 40 meter met 2 meter vrije uitloop) voor zaalvoetbal, -handbal, -hockey en -korfbal.
Uiteraard conform de sporttechnische normen van NOC*NSF en de sportbonden. Dit is dan vooral in de
avonden en de weekenden voor zowel de trainingen als de competitiewedstrijden geschikt voor de
verschillende sportverenigingen.

De wedstrijdruimte kan uitbreidbaar worden naar 26 of 28 meter overspanning als je naar vier
volleybalvelden zou willen of wel basketbalcompetitie mogelijk wilt maken voor in de nabije toekomst.

Eveneens is dan verlengen van deze wedstrijdruimte naar 46 of 48 meter ook een keuze omwille van het
aantal volleybalvelden en/of basketbalvelden. Indien je kiest voor een oppervlakte van de wedstrijdruimte
van de afmetingen: 28 x 48 meter, kan er altijd alles in geprogrammeerd worden. Nader onderzoek en
overleg met gemeente en verenigingen maakt uiteindelijk een bepaalde afmeting die geschikt is voor
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Muiden. In de bijlage ziet u een opzet van een gehele binnensportaccommodatie c.q. sporthal en haar
bijbehorende m2 verdeling over de andere ruimten als indicatie.

Ten behoeve van het onderwijs overdag is een wedstrijdruimte van 24 x 44,2 of 28 x 48 meter prima in
delen te splitsen zodat er drie haldelen naast elkaar ontstaan. Dit zijn dus haldelen van ongeveer 14,5 meter
tot 15,7 meter breedte en daarbij een lengte van 24 tot 28 meter. Hetgeen stuk voor stuk prima haldelen
en/of gymnastiekzalen zijn. In Nederland gebeurd het scheiden van een wedstrijdruimte overwegend met
ophijsbare flexibele kunststof wanden die halbreed zijn. In eerste instantie zullen de twee buitenste
haldelen ingezet worden voor onderwijs gebruik. Dit vanwege het aanwezig zijn van drie harde wanden
waar sportinventaris direct aan én in kan worden gemonteerd. Denk aan basketbalborden op de wanden,
maar ook aan wandrekken, touwen- en ringeninstallaties (allen opgenomen in deze wanden). Daarnaast
zijn de buitenste haldelen eenvoudiger te laten voldoen aan de geldende akoestieknormen. Eveneens heeft
men dan het middelste haldeel als luchtbuffer tussen de buitenste haldelen en daardoor minder
geluidshinder van elkaar. In het middelste haldeel, dat doorgaans is opgedeeld met twee zachte ophijsbare
scheidingswanden, heeft men minder harde wanden ter beschikking waardoor er hier meer grondspelen,
bal- en zelfverdedigingsporten kunnen worden beoefend. Voor het bouwteam is het een iets lastigere
opgave om eveneens dit middelste haldeel aan de geldende akoestieknormen te laten voldoen; hetgeen
uiteraard wel mogelijk is maar dan moet er hiervoor gedurende het bouwproces wel continu op gestuurd
worden door een (sporttechnisch en akoestisch) specialist.

Tot zover de reactie op het aangeboden stuk van de Accommodatie Regisseurs d.d. 21 december 2009. Zijn
er vragen of opmerkingen, went u zich dan tot onderstaande contactpersoon of projectleider de heer
Jacques van Middelkoop van Middelkoop Advies te Dieren.

ing. Odin Wenting
senior adviseur binnensportaccommodaties

Odin Wenting Bouwadvies B.V.
Van der Waalsstraat 21
6706 JL Wageningen
M 0031 (0) 6 22 44 42 40
E info@odinwenting.nl
W www.odinwenting.nl


