
Memo 
 
Aan: Gemeenteraad Leusden

Cc:

Van: Het College

Datum: 18-09-2018

Betreft : vraag bezettingsgraad de Korf d.d. 6 september (L189443)

Geachte raad,

In de Uitwisseling is de toezegging gedaan de raad te informeren over de bezettingsgraden van de 

sporthallen. 

In Leusden zijn er voor het bewegingsonderwijs en sport verschillende accommodaties beschikbaar: 

sporthallen, sportzalen en gymzalen. Sporthallen zijn op te splitsen in 3 zaaldelen, sportzalen in 2 

zaaldelen en een gymzaal in een zaaldeel. Bewegingsonderwijs vindt plaats in een zaaldeel wat 

specifiek voor onderwijs ingericht moet worden. Hoeveel zaaldelen er voor een sport gebruikt 

moeten worden is afhankelijk van het de soort sportbeoefening. 

In 2018 is sportcentrum burgemeester Buiningpark opgeleverd om te kunnen voorzien aan de 

binnensportbehoefte van met name de grote zaalsporten zoals Korfbal, Handbal en Hockey en de 

verenigingsbehoefte van de sporten volleybal en badminton om gezamenlijk met veel leden 

tegelijkertijd te kunnen sporten. Ook is een gedeelte van de nieuwe sporthal geschikt gemaakt om te 

kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte. 

Het binnensportseizoen staat op het punt te beginnen en er is voor de binnensportaccommodaties 
een planning gemaakt. Echter is de planning nog niet definitief temeer competities nog definitief 
vastgesteld moeten worden en er nog een aantal aanvragen (zoals van de hockeybond) volgen. 
Omdat niet alles is gepland en plaatsgevonden heeft kunnen wij nog geen bezettingsgraden geven, 
de daadwerkelijke bezettingsgraden van binnensportaccommodaties kunnen pas achteraf, na 
afloop van een seizoen, worden gepubliceerd.  

Even terug

Vanaf 2008 hebben sportverenigingen verzocht om een 2e sporthal in Leusden. Dit met name 

ingegeven door Leusdense  verenigingen die trainingen en of competities buiten Leusden 

organiseerden. In 2009 heeft er een uitgebreid behoefte onderzoek aan binnensportcapaciteit 

plaatsgevonden welke in 2011 en 2014/2015 zijn  geactualiseerd. De uitkomsten van het laatste 

onderzoek hebben bijgedragen aan de onderbouwing van de argumenten om een 2e sporthal in 

Leusden te realiseren.

Om de exploitatie van de Leusdense binnensport te optimaliseren en vraag en aanbod optimaal op 

elkaar af te stemmen worden de gymzaal Berkelwijk en sportzaal de Meent gesloopt.

Naast een extra sporthal heeft de hockeyvereniging een blaashal aangeschaft omdat gezien de 

ambities van de vereniging het gewenste aantal uren door de vereniging, ook met een tweede 

sporthal, niet ingevuld kon worden.



Behoefte onderzoek

Een sporthal wordt zelden het hele jaar goed gebruikt. In de zomermaanden staat een hal vaak leeg 

omdat binnensporten dan een seizoen stop kennen. Uit het behoefte onderzoek bleek dat er in de 

zes drukste maanden een capaciteitstekort van ruim één sporthal was. Op het moment van 

onderzoek was er nog geen sprake van een hockey blaashal. In de drukste periode is er een capaciteit 

van 966 uur in een sporthal terwijl er een behoefte was van 1984 uur in die periode. Zells met een 2e 

sporthal was eer een tekort van 52 uur om aan de behoefte te kunnen voldoen. Bij het bepalen van 

de behoefte is er rekening gehouden met 326 uur voor de hockeysport. Ook wanneer de hockey al 

deze uren in de blaashal zou laten plaatsvinden (1984 uur -326 uur= 1658 uur) is er met één sporthal 

in de drukste zes maanden van het seizoen nog een tekort van 692 uur (1658-966) om aan de 

behoefte te kunnen voldoen.

 Onderstaande tabel is uit de presentatie aan de raad november 2014.

Tabel 1

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Vanaf medio 2019 beschikt de gemeente Leusden over:

Accommodatie Aantal zaaldelen Aantal zaaldelen 



geschikt voor het 
onderwijs

Sporthal de Korf 3 1

Sporthal BB park 3 1

Atria 1 1

Atlas 1 1

Sportzaal Antares 2 1

Sportzaal Achterveld 2 1
Tabel 2

Zaalbehoefte en Bewegingsonderwijs

In 2019 beschikt Leusden over 6 zaaldelen die geschikt zijn voor het bewegingsonderwijs. De 

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Leusden geeft aan dat normaliter een 

locatie voor het beweegonderwijs op maximaal 1 km van de schoollocatie mag liggen. Rekening 

houdend met het gegeven afstand is gekeken naar het toekomstig moment wanneer in Leusden het 

aantal basisschoolleerlingen het laagst is volgens de leerlingen prognose. De behoefte aan zaaldelen 

is dan nog zo groot dat er nog een zaaldeel voor bewegingsonderwijs in de Korf beschikbaar moet zijn 

(zie tabel 3).

In of in de buurt van de Korf (omgeving Berkelwijk) moet ook in de toekomst minimaal een zaaldeel 

beschikbaar zijn.  Anders gezegd voor het bewegingsonderwijs is een zaal ter grootte van de huidige 

sporthal  de Korf niet noodzakelijk. Een gymzaal of sportzaal kan ook voldoen.  

Accommodatie Aantal 
zaaldelen 
geschikt 
voor het 
onderwijs

In 2024 minst aantal uren 
bewegingsonderwijs  op 
basis van leerlingen 
prognose (max 26 uur per 
week)

Scholen die in 
aanmerking komen voor:

Sporthal de Korf 1 16.5 De Holm, De Heerd en ‘t 
Ronde Hobbit en het 
Kompas; Taalschool

Sporthal BB park 1 13.5 Hobbit en het Kompas

Atria 1 12 Bongerd Kl4

Atlas 1 15 Brink, Rossenberg, 
Christal

Sportzaal Antares 1 15 ’t Palet, Loysderhoek

Sportzaal 
Achterveld

1 10-15 Startblok en sint Jozef

Tabel 3

Gezien de maximale loopafstand van 1 kilometer kan er niet/beperkt geschoven worden en zijn 

scholen min of meer gebonden aan de genoemde locaties. 

Zaalbehoefte en de (Grote) zaalsporten

Leusden heeft 2 sporthallen om in de behoefte van sportverenigingen die een grote zaalsport 

aanbieden te kunnen voorzien.  Of dit aanbod van 2 grote sporthallen in de toekomst nog nodig is 

afhankelijk van veel factoren. Onderstaand wordt kort ingegaan op een aantal voorname factoren.



Ontwikkeling van ledenaantallen sportverenigingen/sportbonden:

Onderstaande quote komt van de website van NOC*NSF:

“Bij een aantal sportbonden daalt het ledental, bij andere bonden blijft het aantal lidmaatschappen 

hetzelfde of is er sprake van een stijging. Kunnen sporten waar en wanneer het de sporter uitkomt 

wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien we dat steeds meer sportclubs meer gedifferentieerde 

lidmaatschappen aanbieden. Bijvoorbeeld tennissen op korfbalvelden bij korfbalverenigingen of 

wandelclubs bij voetbalverenigingen. Zo hebben ogenschijnlijk traditionele clubs aanwas van nieuwe 

leden en daarmee ook nieuwe vrijwilligers. Sportbonden zijn samen met sportclubs en met steun van 

NOC*NSF al volop bezig om nog meer flexibel aanbod bij sportclubs te creëren. Want sterke 

sportclubs met een stevige achterban leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van wijken 

en dorpen en de vitaliteit van de inwoners.”

Demografische ontwikkelingen:

Het inwonersaantal van Leusden zal de komende jaren toenemen en uiteindelijk stijgen naar 30.000. 

Vereniging sport en gemeente hanteert de volgende planologische kerngetallen voor sporthallen: 

draagvlak van 15.000 tot 20.000 inwoners D.w.z. 1 sporthal per 15.000-20.000 inwoners

Leusden heeft bijna 30.000 inwoners op basis van bovenstaande zijn 2 sporthallen te rechtvaardigen. 

Trends:

Individuele sporten (fitness, hardlopen, wielrenen) hebben de laatste jaren een enorme vlucht 

genomen. Ook in Leusden is dit merkbaar geweest en hebben een aantal verenigingen, ook 

binnensportverenigingen, te maken gehad met een daling van het aantal leden.  De aanbieders van 

de grote zaalsporten (handbal, hockey en korfbal) zijn in Leusden echter in ledenaantal gelijk 

gebleven of gestegen. De verenigingen die minder ruimte nodig hebben zoals volleybal, basketbal en 

badminton kenden een daling in het aantal leden.  Daarentegen heeft gymnastiekvereniging Impala 

juist weer een stijging van het aantal leden omdat zij met een gedifferentieerd aanbod, zoals free 

running, zijn gaan werken. 

Gezien het feit dat met name bij de aanbieders grotere zaalsporten, ondanks de individualisering, het 

ledenaantal stabiel is gebleven, is aannemelijk dat de komende jaren de vraag naar sporthalruimte 

stabiel blijft. 

Conclusie

Met 2 sporthallen, 2 sportzalen en 2 gymzalen en een turnzaal heeft de gemeente Leusden de 

afgelopen jaren een aanbod gecreëerd dat passend is bij de vraag. Verenigingen hoeven niet meer 

buiten Leusden te trainen of competitie te spelen.  Door het blaashal initiatief is er enige ruimte om 

andere zaalsporten zoals zaalvoetbal ook te faciliteren. Het college adviseert om 2 sporthallen in 

Leusden te behouden. 2 sporthallen op 30.000 inwoners is ook passend bij de  planologische 

kerngetallen. Voor het bewegingsonderwijs is het in stand houden van sporthal de Korf niet 

noodzakelijk. Echter bij het amoveren van de Korf moet er wel een gym- of sportzaal in de nabije 

omgeving gerealiseerd worden. 


