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Aanleiding 

Door de overweging van het d’Oultremontcollege om hun gymzaal af te stoten, het buiten gebruik 

stellen van gymzaal De Wegwijzer en door de mogelijke verplaatsing van basisschool De Bussel, 

inclusief gymzaal, naar nieuwbouwwijk De Grassen ontstond de behoefte om een hernieuwd inzicht in 

de beschikbare capaciteit en de toekomstbestendigheid van de binnensportaccommodaties in relatie 

tot de vraag vanuit onderwijs en sport.  

 

Informatie 

Synarchis is gevraagd een brede analyse te maken van vraag en aanbod van binnensportruimte. De 

rapportage treft u als bijlage aan.  

Het rapport is mede tot stand gekomen door interviews met gebruikers van de (gemeentelijke) 

binnensportaccommodaties. Verder is gekeken naar algemene trends en ontwikkelingen. Daarbij is 

zowel gekeken naar de capaciteit van gemeentelijke accommodaties als naar andere 

binnensportaccommodaties (Inmotion, lokalen voor bewegingsonderwijs, soccerhome). In het rapport 

wordt ook de nieuwbouw van zwembad-west in Den Bosch genoemd, maar deze ontwikkeling is 

inmiddels van de baan.  

Het rapport maakt inzichtelijk wat de vraag en het aanbod aan binnensportruimte in de gemeente is en 

het bevat een weergave van ontwikkelingen, ambities en wensen van de verenigingen. Daarnaast 

geeft het rapport over het toekomstperspectief van de binnensportaccommodaties in onze gemeente 

enkele knelpunten aan en mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

Knelpunten en wensen 

Uit het rapport komen vier knelpunten c.q. wensen naar voren: 

 capaciteitsgebrek door het mogelijk buiten gebruik stellen van gymzaal De Wegwijzer en de 

gymzaal van het d’Oultremontcollege; 

 groeiambities van binnensportverenigingen; 

 capaciteitsgebrek hockeyverenigingen MHCD en VMHC tijdens het winterseizoen; 

 ontbreken van faciliteiten voor optimale accommodatie gymnastiekvereniging Inion. 

 

Mogelijke oplossingsrichtingen  

 

Korte termijn 

De meest urgente capaciteitsproblemen worden veroorzaakt door de overweging van het 

d’Oultremontcollege om haar gymzaal te sluiten. Deze gymzaal wordt in de avonduren gebruikt door 

verschillende verenigingen. Hiervoor is er geen vervangende ruimte beschikbaar. Om dit probleem op 

korte termijn op te lossen zijn we in gesprek met het d’Oultremontcollege om te kijken onder welke 

condities de gymzaal open kan blijven voor een beperkt aantal jaren.  

 

 

 



 

Lange termijn 

De oplossing op lange termijn kan worden gevonden in het bouwen van een sportzaal of sporthal in 

plaats van een gymzaal. De mogelijke verplaatsing van basisschool De Bussel, inclusief gymzaal naar 

nieuwbouwwijk De Grassen in Vlijmen en de mogelijke verplaatsing van basisschool Jongleren en 

basisschool Wereldwijs, inclusief gymzaal, naar de locatie aan de Prins Hendrikstraat in Drunen geeft 

ons de kans om een sportzaal of sporthal te bouwen in plaats van een gymzaal.  

 

Ontbreken faciliteiten 

Beide hockeyverenigingen hebben een grote aanvullende behoefte aan zaalcapaciteit in het 

winterseizoen. Deze capaciteit is nu niet beschikbaar. De verenigingen hebben aangegeven dat een 

blaashal een oplossing zou kunnen zijn voor dit probleem.  

 

Gymnastiekvereniging Inion geeft aan dat een valkuil noodzakelijk is om hun turnactiviteiten goed 

vorm te kunnen geven. Sporthal De Kubus beschikt momenteel niet over een valkuil.   

 

Collegebesluit 

Het rapport geeft ons aanleiding om nu allereerst de mogelijkheid uit te werken om de gymzaal van 

het d’Oultremontcollege voor een beperkt aantal jaren open te houden. Voor een oplossing op de 

langere termijn zullen de genoemde knelpunten c.q. wensen integraal worden opgepakt. De financiële 

gevolgen worden dan, voor zover deze het bewegingsonderwijs betreffen, verwerkt in de actualisatie 

van het IHP.  

 

Wij sturen het rapport met vorenstaande informatie ook toe aan de betrokken verenigingen. 



 

Hakgriend 18 │3371 KA Hardinxveld-Giessendam │T. 0184 616544 │www.synarchis.nl │info@synarchis.nl 
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 Inleiding 

 Aanleiding 

In september 2011 is door Synarchis de rapportage ‘Onderzoek binnensportcapaciteit’ opgesteld. In 2017 is, 

ter vervanging van sporthal Onder de Bogen, sporthal Dillenburcht in gebruik genomen. De sporthal wordt 

zeer efficiënt benut door zowel sportverenigingen (met name volleybalvereniging Minerva en de handbalvere-

nigingen Avanti en Elshout) als overdag door het d’Oultremontcollege. Sporthal Dillenburcht beschikt verder 

over een aparte hal voor turn- & dansvereniging SHJ Drunen en judoclub Drunen.  

 

Het d’Oultremontcollege overweegt haar sportzaal (2 gymzalen) af te stoten nu zij gehuisvest is in sporthal 

Dillenburcht. Voor de verenigingen die gebruik maken van deze sportzaal is geen plek meer in sporthal Dil-

lenburcht (knelpunt). 

 

Een andere ontwikkeling is de realisatie van de woonwijken De Grassen en Geerpark in Vlijmen. In beide 

wijken worden circa 800 nieuwe woningen gebouwd. Ten behoeve van het bewegingsonderwijs en gegeven 

de afstand tot andere, beschikbare accommodaties geldt als aanname dat in deze nieuwe wijk ook een gym-

zaal nodig is. In een haalbaarheidsonderzoek is nieuwbouw voor basisschool De Bussel onderzocht en afge-

wogen ten opzichte van renovatie. Hierbij is geconcludeerd dat nieuwbouw ter vervanging van de bestaande 

schoolgebouwen (dus inclusief gymzaal) in het Van Greunsvenpark of op een locatie in De Grassen de beste 

optie is. Gelet op de behoefte aan instandhouding van de parkfunctie van het Van Greunsvenpark gaat de 

voorkeur van het college uit naar realisering van nieuwbouw op een nader te bepalen locatie in De Grassen. 

Deze conclusie is in het IHP 2017-2026 opgenomen. Afhankelijk van de behoefte aan ruimte voor sport ligt de 

vraag voor of het zinvol is deze nieuwe gymzaal op te waarderen tot een sportzaal dan wel sporthal. 

 

Op de langere termijn (10 tot 15 jaar) bestaat verder nog de mogelijkheid dat zwembad Die Heygrave wordt 

vervangen (al dan niet in afstemming met een nieuw zwembad in ’s-Hertogenbosch). In het kader van deze 

ontwikkeling kan ook vervanging van sporthal Die Heygrave in beeld komen.  

 

De ingebruikname van sporthal Dillenburcht en de hierboven geschetste ontwikkelingen vragen om hernieuwd 

inzicht in de beschikbare capaciteit en de toekomstbestendigheid van de binnensportaccommodaties in relatie 

tot de vraag vanuit onderwijs en sport. Dit inzicht is nodig om (strategische) besluiten te kunnen nemen over   

kwalitatief adequate, toekomstgerichte en juist bemeten en gesitueerde binnensportaccommodaties in (de 

kernen van) de gemeente Heusden.  

 Opdrachtformulering 

Voor de inventarisatie van de capaciteit, behoeften en knelpunten bij de binnensportaccommodaties stellen 

wij voor de volgende onderzoeksopdracht te hanteren: 

1. Stel vast wat de huidige capaciteit en het huidige gebruik van de beschikbare binnensportaccommo-

daties is met betrekking tot het bewegingsonderwijs en de sport in Heusden. Hierbij worden niet alleen 

de gemeentelijke accommodaties (sporthallen Die Heygrave en Dilleburcht en sportzalen De Brug, De 

Vennen, De Hoge Heide en De Kubus), maar ook de gymzalen van de onderwijsinstellingen betrok-

ken.  

2. Geef inzicht in de ontwikkeling in het gebruik van de binnensportaccommodaties tussen 2011 en 2018 

met onderscheid  tussen: 

a. Het gebruik door het bewegingsonderwijs. 

b. Het gebruik door sportverenigingen. 
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3. Geef inzicht in de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van: 

a. De behoefte aan bewegingsonderwijs voor de komende 10 tot 15 jaar (op basis van leerlin-

genprognoses, aangevuld met demografische ontwikkelingen). 

b. De sportparticipatie (verenigingsgebruik) op basis van informatie van verenigingen, de ge-

meente en lokale en landelijke trends en ontwikkelingen. 

c. De bouwkundige staat van de binnensportaccommodaties en de verwachte levensduur, als-

mede eventueel beoogde sloop- en nieuwbouwontwikkelingen met betrekking tot scholen en 

binnensportaccommodaties. 

4. Stel vast welke bestaande en te verwachten knelpunten (zullen) optreden in de afstemming van vraag 

naar en aanbod van binnensportaccommodaties. Dit met inachtneming van gemeentelijk sport- en 

onderwijshuisvestingsbeleid en de bouwkundige staat van de accommodaties.  

5. Doe voorstellen voor het structureel oplossen van gesignaleerde knelpunten, zo nodig met onder-

scheid tussen oplossingen in bestaande accommodaties en mogelijk op beschikbare locaties nieuw 

te realiseren accommodaties. 

 Verantwoording van de rapportage.  

Om bovenstaande opdracht adequaat uit te kunnen voeren zijn verschillende methodes gebruikt en is input 

gevraagd van diverse stakeholders. De volgende methode en informatiebronnen zijn gebruikt om te komen tot 

deze rapportage: 

• Documentenstudie van relevante beleidsdocumenten en overige informatie ten aanzien van sport, 

bewegingsonderwijs, leerlingenprognoses, demografische en ruimtelijke ontwikkelingen.  

• Eindrapportage onderzoek binnensportcapaciteit, gemeente Heusden 12 september 2011. 

• Voor de inventarisatie en analyse van het gebruik van de verschillende binnensportaccommodaties is 

gebruik gemaakt van de roosters van de tweede volle week van december 2017 (winterseizoen) en 

de tweede volle week van april 2018 (zomerseizoen). Dit zijn twee gemiddelde weken in het jaar zon-

der feestdagen of andere bijzondere gelegenheden. 

• Met vertegenwoordigers van de gemeente en van verenigingen die veelvuldig gebruik maken van de 

binnensportaccommodaties en daarbij knelpunten ervaren zijn interviews gehouden. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden augustus en september 2018. Tussentijds heeft door de onder-

zoekers/adviseurs van Synarchis afstemming met de gemeente plaatsgevonden door het terugkoppelen van 

onderzoeksbevindingen. 

 Opbouw rapportage 

De rapportage start in hoofdstuk 2 met een inventarisatie en analyse van het aanbod en het huidige gebruik 

van de binnensportaccommodaties. Hierin wordt ook een vergelijking gemaakt met het huidige gebruik van de 

binnensportaccommodaties ten opzichte van het jaar 2011. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste trends en ont-

wikkelingen weergegeven die van belang zijn voor de toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties 

in de gemeente Heusden. Dit betreffen zowel lokale als landelijke ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 worden de 

ambities van de verenigingen die geïnterviewd zijn nader belicht. In de hoofdstukken 5 en 6 worden achter-

eenvolgens de bestaande en de te verwachte knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven. De rapportage 

sluit af met een samenvatting in hoofdstuk 7. 
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 Inventarisatie binnensportaccommodaties 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige capaciteit en het gebruik van de beschikbare binnensportaccommo-

daties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke accommodaties en de accommodaties 

van de verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente Heusden. Naast deze accommodaties worden ook 

twee accommodaties benoemd die particulier geëxploiteerd worden. Deze laatstgenoemde worden niet be-

trokken in de analyses van het gebruik, dit mede omdat het monofunctionele accommodaties betreft. 

 Huidige binnensportaccommodaties 

Binnen de gemeente Heusden bevinden zich in totaal 13 sportaccommodaties (2 sporthallen, 4 sportzalen en 

7 gymzalen). Hiervan zijn 5 sportaccommodaties in eigendom en beheer van de gemeente. De overige 8 

sportaccommodaties zijn verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen en worden ook door de onder-

wijsinstellingen beheerd en geëxploiteerd.   

 

In onderstaand overzicht zijn de verschillende binnensportaccommodaties en hun specifieke kenmerken op-

genomen.  

 

 
*Bron: MJOP gemeente Heusden, binnensportaccommodaties SCALA. 

 

Naast bovengenoemde accommodaties zijn er nog twee accommodaties die een belangrijke waarde hebben 

in het sportaccommodatiebestand in de gemeente Heusden. Dit betreffen Inmotion en het soccerhome. Beide 

accommodaties zijn in eigendom en worden beheerd en geëxploiteerd door particuliere organisaties. Hieron-

der worden deze twee accommodaties nader beschreven. Zoals aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk 

worden deze accommodaties vanwege hun monofunctionele karakter verder niet betrokken in de analyse met 

betrekking tot de bezettingsgraden en het gebruik. 

 

Inmotion 

Sportaccommodatie Inmotion in Drunen is opgeleverd in 2016 en is in eigendom en beheer bij stichting Dil-

lenburg. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers en organiseert het beheer en de exploitatie van de sport-

accommodatie zonder jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente. Wel heeft de gemeente een gedeelte 

van de investering van de bouw van het gebouw gefinancierd. Het gebouw beschikt over de volgende vier 

ruimtes: 

• Een turnhal (begane grond, afgerond 32 bij 16 meter). 

• Een recreatiezaal (begane grond, afgerond 16 bij 9 meter). 

• Een danszaal (1e verdieping, afgerond 15 bij 12 meter). 

• Een dojo (1e verdieping, afgrond 15 bij 12 meter). 

 

De twee hoofdgebruikers van de sportaccommodatie zijn de initiatiefnemers voor de bouw van de accommo-

datie: turn- en dansvereniging SHJ en judoclub Drunen. Naast deze partijen maakt ook een fysiotherapeut 

Kern lxb m²
Onderhouds-

staat* Functionaliteit

1 Dillenburcht Drunen sporthal 30X48 1.440 2017 Goed Beschikking over combiveld

2 De Vennen Drunen sportzaal 16X28 448 1979 Voldoende

3 De Brug Drunen sportzaal 16X28 448 1991 Voldoende

4 Die Heygrave Vlijmen sporthal 32X48 1.536 1986 Voldoende Beschikking over combiveld

5 De Kubus Oud Heusden sportzaal 22X28 616 1976 Voldoende

6 d'Oultremontcollege Drunen sportzaal 22X25 538 nb onvoldoende

7 De Wegwijzer (Chopinstraat) Drunen gymzaal 12X21 252 nb onvoldoende

8 Wereldwijs (voormalig Bolster) Drunen gymzaal 12X21 252 1970 voldoende

9 De Bussel Vlijmen gymzaal 12X21 252 1975 onvoldoende

10 Caleidoscoop (basisschool het Palet) Vlijmen gymzaal 12X21 252 2010 nb

11 Lambertus Haarsteeg gymzaal 12X21 240 1960 voldoende

12 t Kompas Nieuwkuijk gymzaal 12X21 252 1969 goed

13 Th. J. Rijken Elshout gymzaal 12X21 252 1971 goed

Binnensportaccommodaties scholen

Nr. 

Gemeentelijke accommodatie

Accommodatie Type zaal

Afmeting

Bouwjaar

Kwaliteit
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regelmatig gebruik van de accommodatie. Daarnaast zijn er meerdere ad hoc gebruikers, bijvoorbeeld andere 

turn- en judoverenigingen, die voor trainingskampen gebruik maken van de accommodatie. De verschillende 

zalen in de accommodatie worden met name in de avonduren gebruikt (turnhal totaal 35,5 uur, recreatiezaal 

16 uur, dojo 11 uur, danszaal 26,25 uur). Overdag (tot ongeveer 16.00 uur) wordt er, met uitzondering van de 

recreatiezaal, niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de accommodatie. Gezien het monofunctionele karakter 

van de verschillende zalen (turnhal, danszaal, dojo) kunnen deze niet benut worden door andere verenigingen. 

De recreatiezaal biedt nog wel ruimte, maar kan gezien de grote van de zaal maar beperkt gebruikt worden 

door andere verenigingen. 

 

Soccerhome 

In Vlijmen staat het soccerhome. Een accommodatie die eigendom is van een commerciële exploitant. De 

accommodatie bestaat uit 2 kunstgrasvelden van elk 30 bij 15 meter die worden gebruik voor de organisatie 

van voetbaltoernooien, kinderfeestjes en andere activiteiten zoals bumperz (voetballen met een grote opblaas-

bare bal om je heen) en poolfootball. Naast particuliere gebruikers wordt het soccerhome in de winter gebruikt 

door voetbalverenigingen die in de winter binnen willen trainen of toernooien willen organiseren. Net als bij 

Inmotion betreft het een monofunctionele accommodatie die zich niet of nauwelijks leent voor gebruik door 

andersoortige sporten.  

 Spreiding binnensportaccommodaties 

De figuur op de volgende pagina toont de spreiding van de verschillende binnensportaccommodaties over de 

gemeente Heusden. De cijfers zoals weergegeven op de kaart corresponderen met de tabel zoals opgenomen 

in paragraaf 2.1. Ten aanzien van het figuur zijn de volgende drie aandachtspunten van belang: 

• In aanvulling op de tabel in paragraaf 2.1 zijn voor de volledigheid ook de twee accommodaties weer-

gegeven die in eigendom en beheer zijn bij particuliere organisaties.  

• In het figuur is ook de ontwikkellocatie van een nieuwe school opgenomen. Er moet nog een besluit 

genomen worden of bij deze school tevens een gymzaal wordt gerealiseerd.  

• Voor de volledigheid is ook gymzaal Wegwijzer (Chopinstraat) opgenomen. Deze gymzaal zal echter 

buiten gebruik worden gesteld. Het is nog onzeker of dit na het schooljaar 2018/2019 is of dat dit later 

zal zijn. 

 

De twee laatstgenoemde ontwikkelingen worden nader beschreven in paragraaf 3.3. 
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De gemeentelijke binnensportaccommodaties concentreren zich voornamelijk in de grootste kern: Drunen. De 

andere twee accommodaties zijn in respectievelijk Vlijmen en Oud Heusden gesitueerd. Opvallend is dat er in 

de kern Drunen drie sportaccommodaties binnen een straal van 500 meter zijn gepositioneerd. Sporthal Dil-

lenburcht, de sportzaal van het d’ Oultremontcollege en Inmotion. De gymaccommodaties van het onderwijs 

zijn dichtbij de scholen geplaatst, waardoor de loopafstand tussen de accommodaties beperkt is. In boven-

staande figuur  is ook de vervanging van de bestaande basisschool De Bussel en bijbehorende gymzaal in de 

wijk De Grassen (voorkeurslocatie) opgenomen.  

 Loopafstanden van het onderwijs 

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs en daarmee ook voor 

de huisvesting van het bewegingsonderwijs. De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn geschikt voor 

en worden ook gebruikt door zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn bij een 

groot aantal scholen gymzalen gerealiseerd waar de verschillende onderwijsinstellingen gebruik van kunnen 

maken. In de “Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Heusden 2010” is geen maximale 

loopafstand opgenomen van de school naar de gymaccommodatie. De gemeente streeft naar een optimaal 

gebruik van de aanwezige gymnastiekruimte. Waar nodig kan eventueel vervoer naar een verder weg gelegen 

gymnastiekruimte een goed alternatief zijn. Hiervan is echter op dit moment geen sprake. 

 

In het volgende overzicht zijn de afstanden weergegeven tussen de accommodaties voor bewegingsonderwijs 

en de onderwijsinstellingen in Heusden. 

 

 
Toelichting: 

• Alle scholen, met uitzondering van de Johannes Paulusschool, liggen minder dan 1.000 meter van de 

binnensportaccommodaties waar zij gebruik van maken. De spreiding van de binnensportaccommo-

daties is daarmee goed te noemen. 

• De sportzaal van het d’ Oultremontcollege wordt niet (meer) gebruikt voor bewegingsonderwijs. Om 

deze reden is deze binnensportaccommodatie niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Het d’ 

Oultremontcollege maakt gebruik van sporthal de Dillenburcht.   

• Zoals eerder aangegeven is het onzeker of de Chopinstraat na het jaar 2018/2019 nog in gebruik is. 

Indien dit niet het geval is, dan zal de Athenaschool gebruik gaan maken van een andere binnensport-

accommodatie. Hierbij is de initiële gedachte dat de school gebruik gaat maken van de Dillenburcht. 

Hierbij is de vraag of dit qua capaciteit mogelijk is.  

accommodatie onderwijsinstelling

loopafstand 

in meters

Dillenburcht d Oultremontcollege 500            

Openbare basisischool Jongleren 900            

De Vennen De Duinsprong 110            

De Brug Olof Palme 71              

Die Heygrave De Vijfhoeven 900            

Obs De Wilgen 800            

De Kubus S.B.O. De Leilinde 190            

De Dromenvanger 170            

Johannes Paulusschool 1.300          

De Wegwijzer* (Chopinstraat) Athena 600            

Wereldwijs (Bolster) Wereldwijs (Bolster) -

De Bussel De Bussel -

Caleidoscoop t Palet -

De Vlechter 350            

Lambertus Lambertus -

t Kompas t Kompas -

Th. J. Rijken Th. J. Rijken -

* school De Wegw ijzer is opgeheven. Het is nog onzeker of de gymzaal vanaf seizoen 2018/2019 

buiten gebruik w ordt gesteld.
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• Opvallend is dat er veel gymzalen binnen de gemeente Heusden zijn die direct aan een school liggen 

en waar alleen door die school gebruik van wordt gemaakt.  

 Bezetting binnensportaccommodaties  

Op basis van 2 gemiddelde weken in het jaar is het gebruik van de binnensportaccommodaties inzichtelijk 

gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de tweede volle week in december 2017 en de tweede volle week 

van april 2018. De week in december geeft een goed beeld van de bezetting in het winterseizoen en de week 

in april van het zomerseizoen. Door sporten als korfbal, handbal en (in toenemende mate) hockey die met 

name (en soms uitsluitend) in het winterseizoen gebruik maken van de binnensportaccommodaties, treden 

vaak grote verschillen op tussen de bezetting in het winter- en zomerseizoen. Belangrijke aandachtspunten 

bij de bezetting van de accommodaties zijn: 

• De bezetting is gebaseerd op het werkelijke gebruik in de geanalyseerde weken. In vergelijking met 

andere weken in beide seizoenen is gebleken dat sprake is van representatieve weken.  

• Naast het ‘standaard’ programma in de sportaccommodaties, worden de binnensportaccommodaties 

ook incidenteel gebruikt voor toernooien en dergelijke. Deze incidentele activiteiten zijn niet in de be-

zettingsschema’s opgenomen. 

 

In de tabellen in het vervolg van deze paragraaf is de bezetting van de accommodaties weergegeven voor het 

winter- en zomerseizoen. Bij het beoordelen van de bezettingsgraden van de verschillende binnensportac-

commodaties gelden de hierna beschreven uitgangspunten. 

 

Hoewel binnensportaccommodaties incidenteel vanaf 8.00 uur in gebruik zijn1, is voor een genuanceerde be-

oordeling van de bezettingsgraden voor de doordeweekse dagen gebruik gemaakt van de volgende realisti-

sche dagindeling:  

• 08:30-15:30 uur onderwijs (maximale bezetting van 7 uur). 

• 15:30-18:00 uur naschoolse activiteiten/ sportverenigingen (maximale bezetting van 2½ uur). 

• 18:00-23:00 uur sportverenigingen en andere particuliere sportbeoefenaren (maximale bezetting van 

5 uur). 

 

Voor zaterdagen en zondagen wordt gerekend met: 

• 08.30-18.00 uur bezetting overdag (maximale bezetting 9½ uur). 

• 18.00-23.00 uur bezetting avond (maximale bezetting 4½ uur). 

 

De bezettingsgraden zijn berekend door de gebruiksuren per week te delen door het maximaal aantal beschik-

bare uren. Voor de bezetting van de accommodaties met meerdere zaaldelen is gerekend met zaaldeeluren. 

Dit betekent dat 1 uur gebruik van een 1/3 zaal voor 0,33 klokuur wordt meegeteld. De in de volgende over-

zichten gehanteerde kleuren staan daarbij voor de volgende, op landelijke referenties gebaseerde, waarderin-

gen: 

• groen staat voor een goede bezetting (65% of meer); 

• oranje staat voor een redelijke bezetting (41%-65%); 

• rood staat voor een minimale tot beperkte bezetting (40% of minder).  

 

  

                                                      
1 Ter illustratie: in het winterseizoen en verdeeld over alle accommodaties wordt in totaal 7,5 uur gebruik gemaakt van de 

binnensportaccommodaties buiten de genoemde tijdsblokken. Dit betreft bewegingsonderwijs dat soms eerder start dan 

08:30 uur. 
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Gemeentelijke binnensportaccommodaties 

 

 
 

 
In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting per tijdblok. 

 

Tijdblok 08.30-15.30 uur (onderwijs) 

• Voor dit tijdblok is uitgegaan van een maximale bezetting van 7 uur (35 uur per week). In het primair 

onderwijs wordt als norm voor efficiënt gebruik gerekend met 26 klokuren per week, afhankelijk van 

het type rooster (traditioneel of continu). In het algemeen kan worden gesteld dat bij een bezetting van 

70% of meer de accommodatie optimaal wordt gebruikt en er niet of nauwelijks capaciteit resteert. In 

het voortgezet onderwijs wordt gerekend met 37,5 uur. Een bezetting van 95% betekent in de praktijk 

dat er geen capaciteit meer is in de accommodatie. 

• Sporthal Dillenburcht wordt voornamelijk door het voortgezet onderwijs gebruikt (91%).  

• In sporthal die Heygrave en sportzaal de Kubus is in dit tijdblok zowel in het winter als in het zomer-

seizoen nog mogelijkheid voor uitbreiding van activiteiten. 

• Sporthal die Heygrave wordt in het zomerseizoen net iets meer gebruikt.  

• De gemiddelde bezetting van de gemeentelijke accommodaties is in dit tijdsblok voor de winter en 

zomer respectievelijk 76% en 77%. Dit is een goede bezetting. 

 

Tijdblok 15.30-18.00 uur (naschoolse activiteiten/sport) 

• Landelijk blijkt dat dit tijdblok voor naschoolse activiteiten in de regel niet goed wordt bezet. Deze trend 

doet zich ook voor in de gemeente Heusden. 

• De redelijke bezetting van sporthal de Dillenburcht in de winter is voor het grootste gedeelte (60%) 

toe te schrijven aan het gebruik van de zaal door hockeyvereniging MHCD. Zij maken alleen in de 

wintermaanden gebruik van de hal. Het overige gebruik van de Dillenburcht in dit tijdsblok (zowel in 

de winter als in de zomer) betreft onderwijsgebruik door het d’ Oultremontcollege. 

• De gemiddelde bezetting in de gemeentelijke accommodaties is zowel in de winter als in de zomer 

met respectievelijk 33% en 19% minimaal. In dit tijdsblok zijn ruimschoots mogelijkheden voor de 

uitbreiding van activiteiten. 

 

 

08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00

01 Sporthal Dillenburcht 91% 64% 90% 95% 100% 95% 80%

02 Sportzaal De Vennen 87% 8% 84% 0% 0% 53% 0%

03 Sportzaal De Brug 96% 42% 70% 21% 0% 13% 0%

04 Sporthal Die Heygrave 41% 17% 86% 84% 75% 100% 0%

05 Sportzaal De Kubus 64% 32% 60% 8% 0% 0% 0%

Gemiddelde bezetting 

gemeentelijke 

accommodaties 76% 33% 78% 42% 35% 52% 16%

WINTERSEIZOEN - december 2017

Accommodatie
ma-vrij zaterdag zondag

08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00

01 Sporthal Dillenburcht 91% 7% 43% 68% 25% 68% 0%

02 Sportzaal De Vennen 87% 0% 42% 42% 0% 0% 0%

03 Sportzaal De Brug 96% 52% 54% 21% 0% 13% 0%

04 Sporthal Die Heygrave 45% 3% 69% 16% 75% 53% 15%

05 Sportzaal De Kubus 64% 32% 55% 8% 30% 0% 0%

Gemiddelde bezetting 

gemeentelijke 

accommodaties 77% 19% 53% 31% 26% 27% 3%

ZOMERSEIZOEN - april 2018

Accommodatie
ma-vrij zaterdag zondag
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Tijdblok 18.00-23.00 uur (sport) 

• Met uitzondering van de Kubus kennen de gemeentelijke binnensportaccommodaties in de winter in 

dit tijdblok door de week een zeer goede bezetting. In dit tijdblok maken met name de sportverenigin-

gen gebruik van de zalen. Er is niet of nauwelijks uitbreiding mogelijk in de zalen. 

• De lagere bezetting van de Kubus komt mede doordat deze accommodatie in een kleinere kern is 

gelegen en minder door verenigingen uit de grotere kernen Drunen en Vlijmen wordt gebruikt.  

• Alleen sporthal die Heygrave kent in de zomermaanden een goede bezetting. Deze zaal wordt met 

name gebruikt door de “traditionele” binnensporten zoals basketball en volleybal. 

• In het zomerseizoen is de gemiddelde bezetting van de gemeentelijke binnensportaccommodaties in 

de gemeente Heusden aanzienlijk lager (van 78% naar 53%). Dit is te verklaren doordat verenigingen 

zoals hockey, handbal en korfbal in de zomermaanden geen gebruik maken van de accommodaties.  

 

Tijdblok zaterdag en zondag 

• Naast de weken waarop de roosteranalyse betrekking heeft, is voor de weekenden ook gekeken naar 

andere weken in de betreffende maanden. Hierin is te zien dat het gebruik van de zalen door verschil-

lende competitieschema’s soms kan verschillen. De in de tabellen weergegeven bezettingspercenta-

ges zijn representatief. Voor de Dillenburcht en die Heygrave is voor het rooster in de winter gebruik 

gemaakt van andere weekenden dan de tweede volle week van december. Hierbij is sprake van een 

hoger gebruik (respectievelijk 1,5 en 3,5 uur). 

• De beide sporthallen kennen in de winter zowel op de zaterdag als de zondag een goede bezetting. 

Alleen op de zondagavond is de bezetting in die Heygrave minimaal. 

• De sportzalen worden zowel in de winter als de zomer minimaal/beperkt gebruikt in de weekenden. 

Reden hiervoor zijn de verminderde mogelijkheden voor de organisatie van wedstrijden in deze bin-

nensportaccommodaties.  

• Net als bij het eerdere tijdblok van 18.00-23.00 uur op werkdagen is het verschil in bezetting in de 

sporthallen tussen winter en zomer te verklaren doordat sporten als handbal, korfbal en hockey in de 

zomer geen gebruik maken van de binnensportaccommodaties.  

• In de sportzalen worden niet of nauwelijks wedstrijden georganiseerd en is er sprake van vaste ge-

bruikers. Hierdoor is er geen sprake van verschil in bezetting tussen het winter- en zomerseizoen. Dit 

met uitzondering van de Vennen. Hier is een verplaatsing van het aantal uren van de zondag naar de 

zaterdag en 1 uur minder gebruik door de betreffende vereniging. 

 

Binnensportaccommodaties scholen 

Onderstaand zijn de tabellen weergegeven voor de binnensportaccommodaties die bij de scholen behoren. In 

tegenstelling tot de gemeentelijke binnensportaccommodaties is hier gebruik gemaakt van de roosters voor 

het aankomende seizoen (tweede volle week december 2018 en tweede volle week april 2019). De roosters 

van het afgelopen seizoen konden niet beschikbaar worden gesteld.  

 

08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00

06 'd Oultremontcollege 1% 8% 56% 0% 0% 0% 0%

07 De Wegwijzer (Chopinstraat) 46% 0% 24% 0% 0% 0% 0%

08 Wereldwijs (voormalig Bolster) 82% 0% 28% 0% 0% 0% 0%

09 De Bussel 81% 16% 44% 0% 0% 0% 0%

10 Caleidoscoop ('t Palet) 69% 8% 9% 0% 0% 0% 0%

11 Lambertus 71% 0% 26% 0% 0% 0% 0%

12 't Kompas 49% 0% 33% 0% 0% 0% 0%

13 Th. J. Rijken 25% 0% 35% 0% 0% 16% 0%

Gemiddelde bezetting school 

accommodaties 53% 4% 32% 0% 0% 2% 0%

WINTERSEIZOEN - december 2018

Accommodatie
ma-vrij zaterdag zondag
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08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00 08:30-18:00 18:00-23:00

06 'd Oultremontcollege 1% 8% 12% 0% 0% 0% 0%

07 De Wegwijzer (Chopinstraat) 46% 14% 27% 0% 0% 0% 0%

08 Wereldwijs (voormalig Bolster) 82% 0% 28% 0% 0% 0% 0%

09 De Bussel 81% 16% 32% 0% 0% 0% 0%

10 Caleidoscoop ('t Palet) 69% 8% 9% 0% 0% 0% 0%

11 Lambertus 71% 0% 18% 0% 0% 11% 0%

12 't Kompas 49% 0% 23% 0% 0% 0% 0%

13 Th. J. Rijken 25% 0% 17% 0% 0% 0% 0%

Gemiddelde bezetting school 

accommodaties 53% 6% 21% 0% 0% 1% 0%

ZOMERSEIZOEN - april 2019

Accommodatie
ma-vrij zaterdag zondag

 
 

Hieronder volgt per tijdblok een toelichting. 

 

Tijdblok 08.30-15.30 uur (onderwijs) 

• Tijdens dit tijdblok is het merendeel van de scholen redelijk tot goed bezet. 

• Het d’ Oultremontcollege wordt overdag niet meer gebruikt voor onderwijs. Alle gymlessen van deze 

school worden volledig in de Dillenburcht gegeven. 

• Gymzaal Th. J. Rijken wordt enkel gebruikt door de naastgelegen school en kent een beperkte bezet-

ting. 

• De Wegwijzer wordt na dit seizoen buiten gebruik gesteld en om deze reden minimaal/beperkt ge-

bruikt. De Athena school maakt in de huidige situatie 13 uur gebruik van deze accommodatie.  

• Basisschool de Vlechter maakt ook gebruik van de Caleidoscoop. Omdat de exacte tijdstippen niet 

bekend zijn is hier een aanname gedaan op basis van het voorgaande gebruik. 

• Omdat tijdens dit tijdblok alleen de scholen gebruik maken van de binnensportaccommodaties is er 

geen verschil tussen het winter- en zomerseizoen. 

• Ook gedurende de pauzes zijn de accommodaties bezet en 50% van de vrijdagmiddagen in de Bolster 

wordt ingevuld met themaweken.  

 

Tijdblok 15.30-18.00 uur (buitenschoolse activiteiten/sport) 

• Net als bij de gemeentelijke accommodaties wordt in dit tijdblok minimaal gebruik gemaakt van de 

accommodaties. Sommige accommodaties worden helemaal niet gebruikt. 

 

Tijdblok 18.00-23:00 uur (sport) 

• De binnensportaccommodaties van de scholen kunnen gezien de configuratie (zaalafmetingen en 

sportspecifieke faciliteiten) minder goed gebruikt worden voor trainingen van sportverenigingen. Vaak 

worden deze accommodaties gebruikt door bijvoorbeeld de jongste jeugd van de verenigingen of ge-

organiseerde beweeggroepen.  

• Het d’ Oultremontcollege en de Bussel kennen beide een redelijke bezetting in de avonduren in de 

winter. De overige accommodaties kennen een minimale/beperkte bezetting.  

• Gymzaal De Wegwijzer wordt op termijn buiten gebruik gesteld. De verenigingen en beweeggroepen 

die gebruik maken van deze accommodatie moeten dan elders gaan trainen. In het winterseizoen 

betreft dit 6 uur.   

• Indien het d’ Oultremontcollege besluit om hun sportzaal buiten gebruik te stellen moeten de vereni-

gingen elders gaan trainen. Indien dit besluit genomen wordt, betreft dit 14 uur per week.  

• In de winterperiode worden de binnensportaccommodaties gebruikt voor trainingen van de handbal-

verenigingen en de korfbalvereniging (met uitzondering van Caleidoscoop, de Wegwijzer en Wereld-

wijs). In het zomerseizoen maken de verenigingen geen gebruik meer van de accommodaties. Mede 

om deze reden daalt de gemiddelde bezetting van  de accommodaties van 32% naar 21%. 

 

Tijdblok zaterdag en zondag 

• In het weekend worden de binnensportaccommodaties niet/ nauwelijks gebruikt. Zoals eerder aange-

geven komt dit door de beperkte mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten/wedstrijden voor 

de verenigingen.  
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 Gebruik buiten de gemeente en niet vervulbare behoefte van verenigingen 

Op basis van de 6 interviews op locatie en 3 telefonische interviews met verschillende verenigingen is inzicht 

verworven in het gebruik van binnensportaccommodaties buiten de gemeente vanwege het ontbreken van 

een geschikte binnensportaccommodatie en/of onvoldoende zaalcapaciteit in de gemeente Heusden.  

 

Jaarlijks speelt de discussie over de verdeling van de beschikbare zaaluren. In samenspraak worden de zaal-

uren verdeeld. Dit constructieve overleg voorkomt niet dat verenigingen jaarlijks structureel gebruik moeten 

maken van sportaccommodaties buiten de gemeente, omdat de benodigde capaciteit voor de trainingen en 

wedstrijden niet in de huidige sportaccommodaties binnen de gemeente aanwezig is. Ook in het aankomende 

seizoen wordt er door verschillende verenigingen gebruik gemaakt van zaalcapaciteit buiten de gemeente. In 

totaal betreft het voor de verenigingen waarmee gesproken is 15,5 uur per week voor trainingen en 7 uur voor 

wedstrijden.  

 

Naast het structurele gebruik van binnensportaccommodaties buiten de gemeente hebben een aantal vereni-

gingen te kennen gegeven dat zij met name voor trainingen extra behoefte hebben aan mogelijkheden voor 

het huren van zaalcapaciteit. In totaal betreft dit 39,75 uur. Het totale gebruik buiten de gemeente en de latente 

(niet vervulbare) behoefte van de verenigingen in Heusden is samengevat in de volgende tabel. 

 

 
 

Toelichting: 

• Basketballvereniging SHV Vlijmscherp maakt op dit moment in de winter 2 uur per week gebruik van 

een sportzaal in Den Bosch. Dit omdat de vereniging moet uitwijken voor de korfbalvereniging die 

vanuit historisch perspectief gedurende de winterperiode gebruik maakt van Die Heygrave. De vereni-

ging heeft op dit moment 18 teams, en men heeft de wens om alle teams in plaats van 2 keer per 

week 1 uur, 2 keer per week 1,5 uur te laten trainen. Van de 18 teams trainen 9 teams nu 2 keer 1 uur 

per week. Deze teams hebben een extra behoefte van 9 uur (2 keer 0,5 uur extra). Gezien het feit dat 

meerdere teams gelijktijdig van een sporthal gebruik kunnen maken voor hun trainingen, heeft de 

vereniging behoefte aan 3 hele sporthaluren. 

• Op dit moment heeft gymnastiekvereniging Inion 1 groep die niet op het gewenste tijdstip gebruik kan 

maken van de zaal. Om deze reden heeft de vereniging een latente behoefte van 1 uur per week. 

• Handbalvereniging Avanti maakt voor haar trainingen 1,5 uur gebruik van sporthal de Overlaat in 

Waalwijk. Daarnaast heeft men een niet vervulbare behoefte aan 7 uur extra trainingscapaciteit. De 

vereniging wil namelijk de selectieteams de kans geven om twee keer in de week te trainen (2 uur). 

Daarnaast zou de vereniging alle teams in een hele zaal willen laten trainen (5 uur). 

• Ook handbalvereniging Elshout maakt (2 uur per week) gebruik van de Overlaat in Waalwijk. Daar-

naast zijn er twee teams die op dit moment gezamenlijk trainen. Wenselijk is dat zij apart kunnen 

trainen. Op dit moment bestaat er om deze reden bij de vereniging een niet vervulbare behoefte van 

1,25 uur. 

Sportverenigingen Trainingen Wedstrijden Trainingen Wedstrijden

Badmintonclub Drunen 0 0 0 0

Basketbalvereniging SVH Vlijmscherp 2 0 3 0

Gymnastiek Inion 0 0 1 0

Handbalverenging Avanti 1,5 0 7 0

Handbalvereniging SC Elshout 2 0 1,25 0

MHCD 0 7 15 0

VMHC 10 0 12 5

Korfbalvereniging NDZW 0 0 0 0

Volleybalvereniging Minerva 0 0 0,5 0

Totaal inclusief hockey 15,50 7,0 39,75 5,00

Totaal exclusief hockey 5,50 0,00 12,75 0,00

Huidig gebruik buiten 

de gemeente

Huidige latente 

behoefte trainingen en 

wedstrijden per week
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• Hockeyvereniging MHCD maakt op dit moment gebruik van verschillende zalen in de gemeente Heus-

den. De trainingen kunnen zij allemaal binnen de gemeente Heusden organiseren. Echter, voor de 

organisatie van wedstrijden moet men uitwijken naar diverse accommodaties in de gemeente Waal-

wijk. Dit betreft gemiddeld genomen 7 uur in de week. Naast de uren die men op dit moment al heeft, 

wil de vereniging graag meer trainingen voor haar leden organiseren. In totaal betreft dit 15 uur per 

week. 

• Hockeyvereniging VMHC maakt gedurende het winterseizoen 10 uur per week gebruik van een school 

in Cromvoirt (gemeente Vught) om de trainingen van de huidige teams te organiseren. Gezien de 

beperkte zaalcapaciteit, heeft de vereniging ervoor gekozen om het aantal zaalhockeyers in de afge-

lopen jaren gelijk te houden en niet te laten groeien. Hierdoor kunnen op dit moment niet alle jeugdle-

den zaalhockey spelen. Deze behoefte heeft de vereniging echter wel. In totaal betreft dit een toename 

van 12 teams. 

• Voor 6,5 wedstrijduren in het gehele seizoen moet de korfbalvereniging NDZW uitwijken naar een 

accommodatie in Den Bosch. Het winterseizoen van de korfbalsport duurt circa 20 weken. Omdat het 

om een aantal wedstrijden in het seizoen gaat, zijn hier geen wekelijkse uren aan te koppelen. Deze 

uren zijn derhalve niet in het overzicht meegenomen. De vereniging zou het liefste zien dat alle uren 

in de gemeente Heusden kunnen worden ingeroosterd. 

• Zoals eerder aangegeven hebben drie grote binnensportverenigingen: handbalvereniging Avanti, 

handbalverenging Elshout en volleybalvereniging Minerva jaarlijks contact met elkaar voor het inroos-

teren van de uren en wie er gebruik gaat maken van zaalcapaciteit buiten de gemeente. Doordat de 

handbalverenigingen gebruik maken van zaalruimte buiten de gemeente maakt de volleybalvereniging 

dit jaar geen gebruik van zaalruimte buiten de gemeente2. Wel is er sprake van een latente behoefte 

van 0,5 uur per week. De vereniging is namelijk gedurende 0,5 uur per week genoodzaakt haar war-

ming-up te doen gelijktijdig met de training van de handbalvereniging. Dit is niet ideaal. 

 Functionaliteit en kwaliteit  

Tabel 1 ( in paragraaf 2.1) geeft aan dat de leeftijd van de verschillende gemeentelijke accommodaties divers 

is. De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke accommodaties bedraagt ruim 25 jaar. De kosten voor onder-

houd, renovatie en instandhouding lopen op naarmate accommodaties ouder zijn. Uitgaande van een gemid-

delde levensduur van 40 jaar, naderen twee accommodaties, sportzaal de Vennen en sportzaal de Kubus, het 

einde van hun economische levensduur of zijn deze al gepasseerd. Daarnaast is ook sporthal Die Heygrave 

reeds 32 jaar oud.  

 

Met betrekking tot het faciliteren van het bewegingsonderwijs zijn er twee normen die gehanteerd kunnen 

worden, die van de VNG3 en van de KVLO4. De VNG hanteert een norm van 12 x 21 x 5,5 meter. Zowel de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties als de binnensportaccommodaties van de verschillende onderwijs-

instellingen voldoen aan deze norm voor het geven van het bewegingsonderwijs. De KVLO stelt dat de maat-

voering die de VNG hanteert te klein is voor een adequate invulling van het bewegingsonderwijs. Om deze 

reden hanteert de KVLO een normstelling van 14 x 22 x 5,5 meter. Als de afmetingen van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties vergeleken worden met deze norm, kan gesteld worden dat deze hier ook aan 

voldoen. De afmetingen van de binnensportaccommodaties van de onderwijsinstellingen voldoen allen echter 

niet aan deze norm. Bij de bouw is ervoor gekozen om uit te gaan van de norm die gesteld is door de VNG. 

Deze gymzalen zijn volgens de KVLO minder geschikt voor het geven van het bewegingsonderwijs. Er is 

echter geen noodzaak voor het uitbreiden van het aantal vierkante meters. Dit is pas het geval als de opper-

vlakte van de zaal het effectief gebruik van het lokaal belemmerd (kleiner dan 140 m²) en dat is geen van de 

zalen het geval.  

 

Ondanks dat een aantal gemeentelijke binnensportaccommodaties meer dan 30 jaar oud is, zijn er nauwelijks 

klachten over de kwaliteit. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een MJOP5 dat jaarlijks wordt 

                                                      
2 De vereniging maakt wel gebruik van zaalruimte buiten de gemeente voor hun dependances in Den Bosch (6,5 uur), 

Waalwijk (1 uur) en in Uden (1 uur). Het is echter een bewuste keuzen om de sport in die gemeenten aan te bieden. Dit 

wordt om deze reden ook niet meegenomen als zijnde gebruik buiten de gemeente door het ontbreken van zaalcapaciteit.  
3 Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
4 Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. 
5 Meerjarenonderhoudsplan. 
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geactualiseerd. Mede hierdoor kan de staat van de gebouwen als goed (de Dillenburcht) en voldoende ge-

classificeerd worden. Deze constatering komt ook terug in de gesprekken met de verenigingen. Zij geven over 

het algemeen aan dat zij geen klachten hebben over de kwaliteit van de accommodaties en blij zijn met de 

huidige functionaliteiten en faciliteiten die de accommodaties bieden. Dit met uitzondering van de Kubus en 

de Vennen. Over de Kubus wordt aangegeven dat de kwaliteit en functionaliteit achteruit gaat. Zo zijn er geen 

wandrekken meer aanwezig en wordt de berging als te klein ervaren. In de Vennen wordt het ontbreken van 

een kantine/horeca als knelpunt ervaren. Hierdoor is het minder makkelijk/gezellig om na afloop van de sport-

activiteit een drankje te doen. Mede om deze reden verwacht hoofdgebruiker badmintonclub Drunen dat hun 

vraag naar zaalcapaciteit hetzelfde blijft. Verder geeft de vereniging aan dat de vloer van de zaal glad is en 

dat het door het intredende licht in de wit geblindeerde ramen, soms lastig is om de shuttle te zien.  

 

Zaalhockey is door hardheid van de bal  een sport waarvoor niet alle zalen geschikt zijn. In de Dillenburcht 

zijn al extra schermen aangevraagd bij de gemeente om schade te voorkomen. Verder wordt de opening-

stelling van de horeca/kantine van de Dillenburcht door MHCD als knelpunt ervaren. De horeca/kantine in 

deze accommodatie wordt geëxploiteerd door de drie hoofdgebruikers van de Dillenburcht en wordt alleen 

opengesteld bij voldoende omzet. Hierdoor is de horeca voor de hockeyvereniging op momenten gesloten 

terwijl er wel behoefte aan is. 

 

Er is geen informatie beschikbaar over de kwaliteit en de functionaliteit van de binnensportaccommodaties 

van de onderwijsinstellingen, met uitzondering van de sportzaal die bij het d’ Oultremontcollege aanwezig is. 

Door achterstallig onderhoud van deze binnensportaccommodatie is de kwaliteit en daarmee de bruikbaarheid 

van deze voorzienig onvoldoende gebleken.  

 Verschil bezetting 2011 en 2018 binnensportaccommodaties 

In 2011 is door Synarchis eveneens een capaciteitsonderzoek onder de binnensportaccommodaties in Heus-

den uitgevoerd. In de tussenliggende periode hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van in-

vloed zijn geweest op het aanbod van binnensportaccommodaties in de gemeente. De eerste belangrijke ont-

wikkeling is de vervanging van sporthal Onder de Bogen (Drunen) en sportzaal de Hoge Heide (Vlijmen) door 

sporthal Dillenburcht (Drunen) in 2017. Daarnaast wordt gymzaal Demer (Oud-Heusden) omgebouwd tot ap-

partementen. Hiervoor is geen vervangende accommodatie teruggeplaatst. De laatste belangrijke ontwikkeling 

is de oplevering van Inmotion. In 2011 maakten SHJ en Judo Drunen nog gebruik van gemeentelijke bin-

nensportaccommodaties, in 2018 is dat niet meer het geval. In bijlage 1 zijn de bezettingsgraden van 2011 en 

2018 tegen elkaar afgezet. Voor de volledigheid zijn hierbij ook de hallen die vervangen/gesloopt zijn in de 

tabel van 2011 meegenomen.  

 

Belangrijk aandachtspunt bij de tabellen is de verandering van de bezettingspercentages in het weekend ten 

opzichte van de eerder in dit document beschreven bezettingspercentages. In 2011 is het bezettingspercen-

tage berekend op basis van een opening  van 12 uur per dag. In 2018 zijn de percentages berekend op basis 

van verschillende tijdblokken en daarmee op basis van een opening van 14,5 uur. Om de verschillende jaren 

te kunnen vergelijken is in de tabellen uitgegaan van een openstelling van 14,5 uur per dag.  

 

Ten aanzien van de gemeentelijke sporthallen kan het volgende geconstateerd worden: 

• Door de bouw van sporthal Dillenburcht en Inmotion en het buiten gebruik stellen van Onder de Bogen 

en de Hoge Heide, is er een verschuiving opgetreden van de verenigingen naar de verschillende an-

dere zalen.  

• Door bovenstaande constatering is het gebruik bij alle zalen aangepast en veranderd en is een direct 

vergelijk binnen de binnensportaccommodaties lastig. Als gekeken wordt naar het huidig aantal uren 

en de uren zoals die in 2011 afgenomen werden door de verenigingen, kan geconstateerd worden dat 

het aantal verhuurde uren binnen de gemeente die in 2011 nog gebruik maakten van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties (exclusief SHJ en de Judovereniging) nagenoeg hetzelfde is gebleven.  

• Zoals aangegeven in het rapport van 2011 is volstaan met de bouw van één sporthal en is op doorde-

weekse avonden een hoge bezettingsgraad gerealiseerd in alle gemeentelijke binnensportaccommo-

daties. Tevens wordt als oplossing (zoals benoemd in het rapport van 2011) op doordeweekse avon-

den door de verenigingen extra gebruik gemaakt van het d’ Oultremontcollege.  

• Het onderwijsgebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties is in de afgelopen jaren gedaald. Dit 

is in lijn met de leerlingenprognoses zoals die in 2011 in het rapport beschreven zijn. 
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Ten aanzien van de gymzalen kan het volgende geconstateerd worden: 

• In 2011 waren er geen gegevens bekend van het gebruik van de binnensportaccommodaties van de 

scholen. Om deze reden is het niet mogelijk om een vergelijking te maken voor dit tijdblok.  

• Ten opzichte van 2011 wordt het d’ Oultremontcollege zowel in het tijdblok van 15.30 tot 18.00 uur als 

het tijdblok van 18.00 tot 23.00 uur meer gebruikt. Dit betreft ongeveer 5 uur. 

• Ten aanzien van het tijdblok van 18.00-23.00 uur kan gesteld worden dat er minder gebruik wordt 

gemaakt van de accommodaties. Alleen het d’ Oultremontcollege en de Caleidoscoop kennen in dit 

tijdblok in 2018 een hoger gebruik dan in 2011.  

• Net zoals in 2011 wordt in 2018 niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties 

bij de scholen in het weekend. Alleen in Th. J. Rijken is er één vereniging die gedurende het winter-

seizoen (nov-mrt) 1,5 uur per week gebruik maakt van de zaal op zondag.  
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 Trends en ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk zijn de trends en ontwikkelingen weergegeven die invloed hebben op de vraag en het aanbod  

van de binnensportaccommodaties in de aankomende 10 tot 15 jaar. Dit betreffen zowel ontwikkelingen op 

het gebied van demografie, landelijke en lokale ontwikkelingen 

 Demografische ontwikkelingen en leerlingenprognoses 

Demografische ontwikkelingen 

In 1997 is de gemeente Heusden ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Drunen, Heusden en 

Vlijmen. De gemeente bestaat in totaal uit 6 kernen: Drunen, Vlijmen, Heusden, Haarsteeg, Nieuwkuijk, Haar-

steeg en Elshout. Met respectievelijk ruim 18.000 en 14.000 inwoners zijn de kern Drunen en Vlijmen veruit 

de grootste kernen. Op 1 januari 2018 was het totale inwonersaantal van de gemeente 43.773. In de volgende 

tabel is de groeiprognose van de gemeente opgenomen. In deze prognosecijfers is rekening gehouden met 

de ontwikkeling van de nieuwe wijken de Grassen en Geerpark. 

 

 
 

Toelichting: 

• De prognoses van de bevolkingsontwikkeling worden eens in de 3 à 4 jaar berekend door de provincie 

Noord-Brabant. De laatste prognose is gemaakt in 2017. Ook de cijfers van het jaar 2018 zijn op basis 

van de prognoses die destijds zijn opgesteld door de provincie. Ten opzichte van het werkelijke inwo-

nersaantal in 2018 betreft het een verschil van 168 inwoners. Deze zijn verdeeld over de verschillende 

leeftijdscategorieën. 

• De verwachte groei zal zich voornamelijk voordoen binnen de groep 65 plussers en dan met name bij 

de groep 75 plussers. Net als in de meeste andere gemeenten in Nederland is sprake van een ver-

grijzing in Heusden. Door het aanbod van beweegactiviteiten aan te passen op deze groeiende doel-

groep, kan dit kansen bieden voor het verhogen van de bezettingsgraad tijdens daluren (tussen 15.30 

en 18.00 uur). 

• Opvallend is de daling van de groep 15-19 jarigen en de groep 45-64 jarigen in de tijd.  

• De leeftijdsgroep van 5-14 jaar is de belangrijkste doelgroep voor het bewegingsonderwijs. De ver-

wachting is dat deze tot het jaar 2025 daalt. Na 2025 is, mede door de eerdere groei in de groep van 

0-4 jarigen, de verwachting dat deze groep weer in omvang toe zal nemen. In de leerlingenprognoses 

in het vervolg van deze paragraaf wordt dit nader beschreven. 

 

Zoals eerder aangegeven bestaat de gemeente Heusden uit meerdere kernen. In de volgende tabel is de 

verdeling van het daadwerkelijk aantal inwoners over de kernen weergegeven. Hierbij is tevens onderscheid 

gemaakt in de verdeling van de verschillende leeftijdsgroepen binnen de kernen. 

2018 index 2020 index 2025 index 2030 index 2035 index

0-4 jaar 2.020 100 2.075 103 2.290 113 2.360 117 2.380 118

5-14 jaar 4.880 100 4.680 96 4.405 90 4.555 93 4.850 99

15-19 jaar 2.715 100 2.595 96 2.430 90 2.265 83 2.195 81

20-44 jaar 12.020 100 12.140 101 12.530 104 12.890 107 12.765 106

45-64 jaar 13.170 100 13.055 99 12.305 93 11.375 86 10.850 82

65-74 jaar 5.130 100 5.350 104 5.635 110 6.060 118 6.305 123

75 jaar en ouder 3.670 100 3.950 108 4.940 135 5.805 158 6.595 180

totaal 43.605 100 43.845 101 44.535 102 45.310 104 45.940 105

Bron: Provincie Noord-Brabant - Prognoses 2017
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Toelichting: 

• Drunen is met 18.278 inwoners de grootste kern van de gemeente. Logischerwijs telt deze kern dan 

ook de meeste sportaccommodaties. 

• Met 30% van de gehele bevolking is de groep van 45 tot 64 jaar de grootste groep in de gemeente 

Heusden. 

 

Leerlingenprognoses 

Naast de demografische gegevens zijn de leerlingenprognoses van de verschillende scholen in de gemeente 

van belang om meer inzicht te krijgen in de te verwachte ontwikkeling van de vraag naar bewegingsonderwijs. 

In onderstaande tabel zijn de leerlingenprognoses weergegeven van zowel het voortgezet, primair als het 

speciaal basisonderwijs. Er zijn geen leerlingenprognoses bekend van de Athena school in Drunen (school 

voor hoogbegaafde kinderen). Voor deze school is in de verdere analyses uitgegaan van een stabiel leerlin-

genaantal en een constant blijvende vraag naar bewegingsonderwijs. Naast het aantal leerlingen is ook in-

zichtelijk gemaakt wat de toekomstige behoefte is aan klokuren bewegingsonderwijs. 

 

 
 

  

2018 Drunen Vlijmen Heusden Haarsteeg Niewkuijk Elshout Totaal

0-4 jaar 911 5% 703 5% 225 4% 87 4% 84 4% 70 4% 2.080 5%

5-14 jaar 1.960 11% 1.567 11% 624 12% 275 13% 247 12% 207 12% 4.880 11%

15-19 jaar 1.110 6% 865 6% 335 6% 179 9% 120 6% 132 8% 2.741 6%

20-44 jaar 4.997 27% 4.021 28% 1.499 28% 540 26% 549 26% 446 27% 12.052 28%

45-64 jaar 5.519 30% 4.243 30% 1.689 31% 664 32% 653 31% 510 30% 13.278 30%

65-74 jaar 2.120 12% 1.654 12% 658 12% 214 10% 266 13% 203 12% 5.115 12%

75+ jaar 1.661 9% 1.172 8% 393 7% 131 6% 155 7% 115 7% 3.627 8%

totaal 18.278 100% 14.225 100% 5.423 100% 2.090 100% 2.074 100% 1.683 100% 43.773 100%

Bron: leeftijdsopbouw gemeente Heusden per 1 januari 2018
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d Oultremontcollege (VO) 1.119 87,5 1.077 84,2 1.046 81,8 1.017 79,5 1.016 79,4

Jongleren 201 9,0 225 10,5 234 10,5 224 9,0 221 9,0

De Bolster 123 4,5 132 4,5 132 6,0 127 6,0 125 4,5

Duinsprong 524 22,5 517 22,5 477 21,0 456 19,5 451 19,5

Olof Palme 638 27,0 634 27,0 589 25,5 563 24,0 557 24,0

Totaal Drunen 2.605 151 2.585 149 2.478 145 2.387 138 2.370 136

De Bussel 327 13,5 337 13,5 358 15,0 377 16,5 388 16,5

Vijhoeven 189 7,5 189 7,5 195 7,5 206 9,0 212 9,0

t Palet 188 7,5 182 7,5 181 7,5 190 7,5 196 9,0

De Wilgen 307 13,5 312 13,5 327 13,5 345 15,0 355 15,0

De Vlechter 90 3 95 4,5 104 4,5 110 4,5 113 4,5

Totaal Vlijmen 1.101 45 1.115 47 1.165 48 1.228 53 1.264 54

Johannes Paulus 175 6,0 177 6,0 165 6,0 157 6,0 160 6,0

De Dromenvanger 196 7,5 189 7,5 171 6,0 165 6,0 169 6,0

SBO De Leilinde 98 13,5 98 13,5 97 13,5 100 13,5 102 13,5

Totaal Heusden 469 27 464 27 433 26 422 26 431 26

Lambertus 214 9,0 199 7,5 197 7,5 210 9,0 220 9,0

Totaal Haarsteeg 214 9 199 8 197 8 210 9 220 9

t Kompas 318 13,5 292 12,0 280 10,5 305 13,5 318 13,5

Totaal Nieuwkuijk 318 14 292 12 280 11 305 14 318 14

Th.J. Rijken 145 6,0 141 6,0 143 6,0 155 6,0 159 6,0

Totaal Elshout 145 6 141 6 143 6 155 6 159 6

Totaal gemeente 4.852 251 4.796 248 4.696 242 4.707 245 4.762 244

Bron: leerlingenprognose en ruimtebehoefte 2018 (Pronexus 2018)

20352018 2020 2025 2030



 

Rapport Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties, gemeente Heusden 18 

 

 
13 november 2018 

 

Toelichting: 

• Gemeentebreed neemt het leerlingenaantal, in lijn met de demografische ontwikkelingen, tot het jaar 

2025 iets af. Daarna wordt een stabilisering tot lichte stijging van de leerlingenaantallen verwacht.   

• De behoefte aan het aantal klokuren fluctueert in de aankomende jaren tussen de 251 en 242. Op 

basis van prognoses zal de behoefte voor het aantal klokuur bewegingsonderwijs in de aankomende 

periode over de gehele gemeente licht afnemen. 

• In tegenstelling tot de trend die bij de vorige bullit is aangegeven, is er tussen de kernen wel verschil 

waarneembaar. In de kern Drunen zal het leerlingenaantal in totaal blijven dalen. Dit is voor een groot 

deel toe te wijzen aan de dalende leerlingenaantallen van het d’ Oultremontcollege. De daling van het 

aantal leerlingen in de kern Drunen zal op termijn (2035) leiden tot 15 klokuren minder bewegingson-

derwijs.  

• In Vlijmen is daarentegen een stijging te zien van het aantal leerlingen. Dit laatste is te verklaren door 

de stijging in woningvoorraad door de toekomstige bouw van de Grassen en de wijk Geerpark. De 

stijging van het aantal leerlingen in de kern Vlijmen zal op termijn leiden tot 9 klokuren meer bewe-

gingsonderwijs in deze kern.  

• De behoefte aan klokuren voor het bewegingsonderwijs blijft in de overige vier kernen (Heusden, 

Haarsteeg, Nieuwkuijk en Elshout) in de aankomende jaren nagenoeg hetzelfde.  

 Landelijke trends en ontwikkelingen 

In deze paragraaf worden puntsgewijs de trends en ontwikkelingen beschreven die mede richting geven aan 

de vraag naar en het aanbod van de binnensportaccommodaties in Heusden. Hierbij wordt onderscheid ge-

maakt tussen: 

• Sociaal- maatschappelijk ontwikkelingen. 

• Ontwikkelingen in de sportparticipatie. 

• Ontwikkelingen op het gebied van product en organisatorische innovaties. 

 

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

• Op het gebied van vrijetijdsbesteding ondernemen mensen meer activiteiten in een korter tijdsbestek 

dan voorheen. Zowel de inhoud van activiteiten als de daaruit voortvloeiende sociale contacten wor-

den oppervlakkiger. In het verlengde van de zogenaamde ‘zapcultuur’ ondervindt sportbeoefening in 

verenigingsverband steeds meer concurrentie van televisie, sociale media en online games. Daar 

staat tegenover dat, als tegenhanger van individualisering, een trend van nieuw collectivisme waar-

neembaar is. Kenmerk van het nieuw collectivisme is dat mensen weer meer op zoek gaan naar een 

groep waarbij men zich thuis voelt en waartoe men wil behoren. Dit kan het gezin zijn, maar ook kleine 

of grotere groepen gelijkgestemden, waaronder sportverenigingen6. 

• Vanwege de toegenomen mobiliteit zijn mensen in de regel in staat en bereid langer te reizen voor 

hun vrijetijdsbesteding. Hierdoor worden bewoners steeds minder afhankelijk van hun wijk. Dit kan 

betekenen dat bepaalde voorzieningen in een wijk een groter verzorgingsgebied krijgen. Het kan ech-

ter ook betekenen dat bepaalde voorzieningen steeds minder bezocht worden omdat bewoners hun 

vertier zoeken in voorzieningen buiten hun eigen wijk. Sommige verenigingen in Heusden kiezen van-

wege het ontbreken van de juiste (capaciteit aan) accommodaties in de eigen gemeente voor accom-

modaties in de omgeving. Nadeel van deze trend is dat voorzieningen in sommige wijken/kernen af-

nemen. Om deze reden zijn er gemeenten die wel investeren in voorzieningen in kleinere kernen en 

wijken om de leefbaarheid te behouden. 

• Ook de hardst groeiende groep inwoners van de gemeente Heusden (de ouderen) zijn mobieler dan 

vroeger. Meer ouderen hebben een rijbewijs. Ook zijn er meer mogelijkheden voor vervoer zoals ver-

voer op maat, buurtbussen, etc. Deze vervoersmiddelen leveren een bijdrage aan de zelfredzaamheid 

van ouderen. Toenemende gevoelens van eenzaamheid, druk op de mantelzorgers en het niet altijd 

bereiken van kwetsbare groepen behoeven wel aandacht nu en in de toekomst.7 

• Veel publieke sportaccommodaties worden gerund door vrijwilligers. Als gevolg van individualisering, 

de afnemende vrije tijd waarover mensen kunnen beschikken en de vergrijzing van de samenleving, 

staat de kwaliteit en continuïteit van vrijwilligersorganisaties in toenemende mate onder druk. De 

                                                      
6 Rapportage sport 2014; Tiessen-Raaphorst (2015). 
7 Canon van de Gerontologie. 
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motivatie verschuift: grofweg van plichtsbesef naar persoonlijke interesse, vaak niet zonder eigenbe-

lang. In Heusden is er één binnensportaccommodatie (Inmotion) die volledig gerund wordt door vrij-

willigers. 

• Gebruikers van maatschappelijke accommodaties stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en uit-

straling van de accommodaties en de verenigingen.8 

• Het laatste decennium worden sportverenigingen vanuit de samenleving steeds nadrukkelijker aan-

gesproken op hun maatschappelijke rol en bijdrage, bijvoorbeeld in het kader van het sociaal domein 

of in verband met sportstimuleringsbeleid. De verwachte bijdrage gaat verder dan datgene waar sport-

verenigingen zich van oudsher op richten: het organiseren van een goed sportaanbod voor hun leden. 

Van de verenigingen wordt verwacht dat ze ook voor niet-leden een aanbod bieden en openstaan voor 

andere maatschappelijke taken en daarbij samenwerken met lokale partners. Vooral van grotere, be-

stuurlijk en organisatorisch vitalere verenigingen wordt maatschappelijke betrokkenheid verwacht.9 

Deze trend is ook opgenomen in de ontwikkelnota sport van de gemeente Heusden, waarbij sport ook 

nadrukkelijk als middel wordt gezien en niet alleen als doel op zich. 

• Sporters maken steeds meer gebruik van de openbare ruimte om hun sport te beoefenen (denk aan 

hardlopen, wielrennen, bootcamp, etc.).10 

• Duurzaamheid bij sportaccommodaties is een belangrijk item. Eigenaren en/of exploitanten zijn ver-

plicht energiebesparende maatregelen door te voeren die een terugverdientijd hebben van minder dan 

5 jaar. Ten aanzien van verduurzaming gaan de ontwikkelingen snel. Voor binnensportaccommoda-

ties kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zonnepanelen, doorvoeren van waterbesparende maatre-

gelen en het gebruik van ledverlichting.11  

 

Ontwikkelingen in de sportparticipatie 

• Steeds meer mensen sporten individueel. Waar jongeren kiezen voor hardlopen, doen 50-plussers 

aan wandelen, fietsen en zwemmen. Nog maar één op de drie sporters doet dit via een lidmaatschap 

bij een sportvereniging.12 

• De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot, hetgeen een positieve stimu-

lans betekent voor sport en bewegen.  

• Vooral 55-plussers blijken landelijk aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve activiteiten dan in 

het verleden. 

• De ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse samenleving is een gegeven en vormt een bedrei-

ging voor sportverenigingen die zich vooral concentreren op de jeugd, maar biedt tegelijkertijd kansen 

voor hen die aantrekkelijke programma’s en activiteiten kunnen aanbieden voor senioren.  

• De binnensporten staan landelijk al langere tijd onder druk. Toch is het een aantal binnensporten 

gelukt deze negatieve trend in de afgelopen periode te doorbreken. Zo hebben de volleybalverenigin-

gen (+0,8%) en basketballverenigingen (+2%) hun ledenaantallen in de afgelopen jaren zien toene-

men. De handbalverenigingen zijn in omvang gestabiliseerd. De gymnastiekverenigingen (-0,5%) en 

badmintonverenigingen (-7,9%) hebben landelijk nog steeds te maken met dalende ledenaantallen. In  

Heusden zijn de meeste sporten de afgelopen jaren gegroeid. 

• De populariteit van zaalhockey blijft groeien. De hockeybond verwacht dat er dit seizoen (2017/2018) 

voor het eerst meer dan 10.000 teams in de winter meedoen aan de zaalhockeycompetitie. De be-

schikbare sporthalcapaciteit is een enorm beperkende factor. Oplossingen worden soms gevonden in 

blaashallen. In 2017 zijn 8 nieuwe  blaashallen verrezen. De KNHB verwacht de komende jaren een 

verdere stijging.13 Uit het interview met MHCD en VMHC blijkt dat deze hockeyverenigingen ook te 

kampen hebben met te weinig capaciteit. Zij opteren ook voor het plaatsen van een blaashal. 

  

                                                      
8 Kennisbank sport en bewegen 
9 Mulier Instituut 
10 Kenniscentrum Sport 
11 RVO: Verduurzamen van sportaccommodaties (2015) 
12 www.allesoversport.nl  
13 www.hockey.nl (nov. 2017) 
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• Het bewegingsonderwijs kan beschouwd worden als een voorportaal om te komen tot gezonde en 

gedifferentieerde sportparticipatie. Door de politiek en de onderwijssector wordt gediscussieerd over 

de kwaliteit en de kwantiteit van het bewegingsonderwijs. Momenteel geldt dat leerlingen in de regel 

2 lesuren gym krijgen, waarbij landelijk discussie plaatsvindt over uitbreiding naar 3 lesuren. Voorals-

nog is beperkt (politiek) draagvlak aanwezig voor een dergelijke maatregel. Niet in de laatste plaats 

vanwege de extra capaciteitsbehoefte aan binnensportaccommodaties en de daarmee samenhan-

gende financiële consequenties. Alternatief is dat gezocht wordt naar mogelijkheden om het bewe-

gingsonderwijs voor een deel aan te bieden in andere voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan het klas-

lokaal, de buitenruimte, de buitensportaccommodaties en het zwembad).14 Binnen de gemeente 

Heusden wordt door de scholen op dit moment nog niet geopteerd voor het invoeren van het derde 

beweegmoment. Mocht in de toekomst deze ambitie ontstaan is het ook mogelijk om te bezien of 

Inmotion of de soccerhome, met de juiste begeleiding, gebruikt kunnen worden door de scholen. 

 

Ontwikkelingen op het gebied van product en organisatorische innovaties 

• Er is een ontwikkeling gaande van monofunctionele naar multifunctionele, geclusterde accommoda-

ties. Dit biedt kansen voor een hoger gebruiksrendement en een evenwichtiger verdeling van de be-

zetting. Tevens hebben de betrokken organisaties de mogelijkheid om efficiënter en effectiever met 

elkaar samen te werken en zodoende meerwaarde voor de bezoeker te creëren.  

• Ten aanzien van handbal is de focus van de hoogste teams (ere, eerste en tweede divisie) vooral op 

de zaal gericht. Handbal op dit niveau wordt steeds minder buiten beoefend. Bij de lagere teams 

verschilt het per vereniging of zij deel willen nemen aan een buitencompetitie. Daarnaast wordt het 

beachhandbal vanuit de bond gestimuleerd. 

• Voor kwalitatief uitdagend bewegingsonderwijs komen steeds meer innovatieve concepten beschik-

baar. Denk bijvoorbeeld aan interactieve ledvloeren en de inzet van digitale hulpmiddelen om de les-

sen attractief te maken. Tevens zijn/worden een aantal gymzalen gerealiseerd met een vierkante vloer 

van 16 bij 16 meter. Deze vloer is te verdelen in vier kwadranten, waardoor in kleinere groepen effec-

tiever kan worden gesport. 

 Lokale trends en ontwikkelingen 

Naast de hierboven beschreven landelijke trends en ontwikkelingen is het van belang om ook de lokale trends 

en ontwikkelingen te benoemen die van invloed kunnen zijn op de toekomstige afstemming van vraag naar en 

aanbod van binnensportaccommodaties in de gemeente Heusden. Het ontwikkelplan sport15 is een belangrijk 

document waarin de uitgangspunten van de gemeente ten aanzien van sport benoemd zijn. Het betreft een 

flexibel ontwikkelplan, zodat sport optimaal ingezet kan worden bij de realisatie van maatschappelijke doel-

stellingen. De belangrijkste punten van het ontwikkelplan zijn hieronder weergegeven: 

• Het doel van het ontwikkelplan is een grotere sportdeelname en een actieve leefstijl van zoveel mo-

gelijk inwoners van de gemeente. Alle leeftijdscategorieën moeten de mogelijkheid krijgen om te spor-

ten en te bewegen. 

• Van de verenigingen en andere sportaanbieders wordt verwacht dat zij meer zelfredzaam zijn en ini-

tiatief nemen en gebruik maken van hun eigen netwerk en dat de partijen meer gaan samenwerken. 

De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren, communiceren en mogelijk maken. 

• Tijdens de evaluatie van de kadernota sport en bewegen 2008 is ten aanzien van de sportaccommo-

daties geconcludeerd dat het aantal sportvoorzieningen voldoende is en dat in de daarop volgende 

periode geen aanvullende uitbreidingsinvesteringen worden gedaan.  

• Privatisering van sportaccommodaties is geen doel op zich. Doen er zich mogelijkheden voor en is er 

sprake van een win-win situatie, dan worden de mogelijkheden onderzocht.  

 

Naast deze beleidsuitgangspunten vanuit de sport zijn er in de gemeente Heusden nog een aantal belangrijke 

(ruimtelijke) ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomstige vraag en het aanbod van binnensportac-

commodaties. In het vervolg van deze paragraaf worden deze nader beschreven. 

 

  

                                                      
14 Bestuursakkoord voor de sector Primair Onderwijs (2014) 
15 Ontwikkel plan sport; volop in beweging, gemeente Heusden 2014 
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Buiten gebruik stellen sportzaal d’ Oultremontcollege 

Het d’ Oultremontcollege beschikt op dit moment over een sportzaal. Zoals eerder aangegeven wordt deze 

sportzaal niet meer gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Hiervoor maakt de school gebruik van de Dillen-

burcht. Wel wordt de sportzaal structureel gebruikt voor musicallessen (1 keer per week eind van de middag) 

en in de avonduren door verschillende verenigingen. De sportzaal wordt daarnaast jaarlijks ingezet voor het 

afnemen van de schoolexamens. De sportzaal is verouderd en er is sprake van achterstallig onderhoud. Om 

deze reden heeft de school te kennen gegeven te overwegen deze sportzaal buiten gebruik te willen stellen. 

De verenigingen die op dit moment gebruik maken van deze accommodatie (in totaal 14 uur per week door 

handbalvereniging Elshout, Avanti, DAK, badminton de Naulande en Buoyancy Basketbal) moeten, indien dat 

besluit genomen wordt, de trainingen dan verplaatsen naar andere accommodaties binnen of buiten de ge-

meente.  

 

Buiten gebruik stellen gymzaal de Wegwijzer (Chopinstraat) 

De gymzaal aan de Chopinstraat wordt momenteel overdag gebruikt door de Athenaschool voor het geven 

van bewegingsonderwijs en in de avonduren door verschillende verenigingen/groepen voor de organisatie van 

sportactiviteiten. Deze accommodatie zal op termijn buiten gebruik worden gesteld en worden gesloopt. Het 

is nog onduidelijk wanneer de accommodatie gesloten wordt. De organisaties die op dit moment gebruik ma-

ken van deze accommodatie moeten hun activiteiten dan op een andere locatie aanbieden.  

 

Ontwikkeling Kasteellaan Oud Heusden 

Binnen de gemeente Heusden worden de mogelijkheden onderzocht van de ontwikkeling van de Kasteellaan 

in de kern Oud Heusden. Sportzaal de Kubus is ook aan deze laan gesitueerd. Het ligt, gezien ook de leeftijd 

van deze sportzaal, voor de hand dat de toekomst van de Kubus wordt meegenomen in de planontwikkeling. 

 

Ontwikkeling de Grassen en Geerpark 

In de aankomende periode worden op twee locaties binnen de gemeente Heusden nieuwe woningen ge-

bouwd. Het betreft de Grassen, een woningbouwproject in de wijk de Vijfhoeven. Daarnaast wordt met het 

Geerpark een geheel nieuwe wijk gerealiseerd. Beide locaties bevinden zich in/naast de kern Vlijmen. In de 

Grassen zijn 812 woningen geprognotiseerd, die verdeeld zijn over vrije kavels, tweekappers en rij-/hoekwo-

ningen. Gezien het woningtype is de verwachting dat hier gezinnen hun intrek in nemen.  

 

In de nieuwe wijk Geerpark zijn 800 woningen geprognotiseerd, waarvan er circa 150 al in 2017 zijn opgele-

verd. In deze wijk wordt een grotere diversiteit aan woningen gebouwd. Naast de vrije kavels en rijwoningen, 

is de verwachting dat hier op termijn ook appartementen en nultredenwoningen verrijzen. De samenstelling 

van de toekomstige bewoners zal daarmee meer divers zijn dan in de Grassen. Er is geen prognose bekend 

van het aantal personen dat op deze locaties gaat wonen. In lijn met de leerlingenprognoses en de demogra-

fische ontwikkeling moet aangenomen worden dat de vraag naar sportaccommodaties in deze kern de aan-

komende jaren zal toenemen.  

 

Vervanging bestaande basisschool De Bussel met bijbehorende gymzaal  

Zoals aangegeven in de aanleiding is in een haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw voor basisschool De Bussel 

onderzocht en afgewogen ten opzichte van renovatie. Hierbij is geconcludeerd dat nieuwbouw ter vervanging 

van de bestaande schoolgebouwen (dus inclusief gymzaal) in het Van Greunsvenpark of op een locatie in De 

Grassen de beste optie is. Gelet op de behoefte aan instandhouding van de parkfunctie van het Van 

Greunsvenpark gaat de voorkeur van het college uit naar een realisering van nieuwbouw op een nader te 

bepalen locatie in de Grassen. Deze conclusie is in het IHP 2017-2026 opgenomen. 

 

Verkennende gesprekken gemeente Den Bosch  nieuw zwembad 

Die Heygrave is een multifunctioneel gebouw met een sporthal en in hetzelfde pand een zwembad. Met de 

gemeente Den Bosch zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd om te onderzoeken of er mogelijkheden 

zijn om gezamenlijk een nieuw zwembad te realiseren. Als een nieuw zwembad wordt gerealiseerd ontstaat 

de vraag wat hiervan de gevolgen zijn voor sporthal Die Heygrave. De sporthal kan ‘stand alone’ in stand 

worden gehouden of er kan voor nieuwbouw worden geopteerd (separaat of wellicht in combinatie met een 

nieuw zwembad). 
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Onderzoek hockeyverenigingen naar mogelijkheden blaashal 

De hockeyverenigingen maken veelvuldig gebruik van accommodaties buiten de gemeente en hebben een 

grote aanvullende behoefte aan zaalcapaciteit in het winterseizoen. Bij de planning van de zalen worden als 

eerste de traditionele binnensporten ingeroosterd. De resterende uren zijn beschikbaar voor zaalhockey. Voor 

de hockeyverenigingen is dit een onwenselijke situatie. De vereniging onderzoekt wat de mogelijkheden zijn 

om in de wintermaanden een blaashal op te zetten. De realisatie van een blaashal vergt echter een forse 

investering. Dit is door de vereniging met de gemeente besproken.  
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 Ontwikkeling, wensen en ambities verenigingen 

Om inzicht te verwerven in de wensen en ambities van de verenigingen voor de toekomst is in de afgelopen 

periode (augustus 2018) gesproken met vertegenwoordigers van 9 verenigingen (badmintonclub Drunen, bas-

ketbalvereniging SVH Vlijmscherp, gymnastiekvereniging Inion, handbalverenigingen Avanti en Elshout, hoc-

keyverenigingen VMHC en  MHCD, korfbalvereniging NDZW en volleybalvereniging Minerva). Het betreft de 

grotere binnensportverenigingen in Heusden, waarbij in sommige gevallen bekend is dat zij knelpunten erva-

ren in de afstemming van vraag naar en aanbod van binnensportaccommodaties in Heusden.  

 

Stichting de schroef 

Stichting de schroef is de organisatie binnen de gemeente Heusden die verschillende sportstimuleringspro-

jecten organiseert voor verschillende doelgroepen. In de afgelopen periode is het gebruik van binnensportac-

commodaties door deze stichting hetzelfde gebleven. De gemeente verwacht dat de vraag naar binnensport-

accommodaties in de aankomende periode niet gaat groeien. 

 

Badmintonvereniging 

Badmintonvereniging Drunen maakt gebruik van sportzaal de Vennen. In lijn met de landelijke trend is het 

ledenaantal de afgelopen jaren iets afgenomen. Waar de vereniging in 2016 nog circa 120 leden had, is dit in 

2018 teruggelopen naar circa 110 leden. Deze daling komt met name door de krimp van de competitiegroep. 

De grootste groep bij de vereniging wordt gevormd door de recreanten (ongeveer 60 leden). Zij nemen niet 

deel aan een competitie maar spelen onderling hun partijtjes. Deze groep traint ook niet. De vereniging kan 

alle trainingen en wedstrijden inplannen die zij willen. Er is geen sprake van een latente behoefte die niet 

ingevuld kan worden. De verwachting is dat het ledenaantal zich in de aankomende jaren stabiliseert.  

 

Basketballvereniging 

SVH/Vlijmscherp16 heeft de afgelopen jaren haar ledenaantal zien groeien. Waar de vereniging in 2015 nog 

circa 180 leden had, is dit aantal gegroeid tot circa 210 leden in 2018. De vereniging verwacht dat zij in de 

aankomende periode met ongeveer 1 team zal groeien. Uitgaande van 3 uur training per team per week en 3 

teams tegelijk in een sporthal, betekent dit dat de trainingsbehoefte naar verwachting verder toeneemt met 1 

uur in de hele sporthal. De benodigde wedstrijdcapaciteit neemt naar verwachting toe met 1,5 uur per week. 

De vereniging heeft daarnaast aangegeven dat het aantal kleedkamers (4) tijdens wisseling bij de wedstrijden 

soms te weinig is.  

 

Gymnastiekvereniging 

Inion is de enige binnensportvereniging in de kern Oud Heusden en vervult daarmee een belangrijke maat-

schappelijke waarde. In 2011 had de vereniging 160 leden. Dit was in 2015 gedaald naar 95 leden. Maar de 

afgelopen jaren is de verenging weer gegroeid naar zo’n 170 in 2018. De vereniging heeft de ambitie om per 

jaar 1 regionale wedstrijd extra te organiseren. Dit houdt in dat zij 1 keer per jaar een heel weekend een hele 

sporthal nodig hebben. De ambitie van Inion is om in de aankomende periode verder te groeien. De inzet is 

om tot 2020 met ongeveer 1 groep van 10 leden per jaar te groeien tot ongeveer 200 leden. Voor de behoefte 

aan zaalcapaciteit betekent dit een toename van 3 uur per week. Naast een vraag in capaciteit heeft de ver-

eniging ook een kwalitatieve wens. Zo zou men graag ringen willen in de zaal, een grotere berging voor het 

opslaan van de materialen en een valkuil van 4 bij 2 meter om de wedstrijdturners beter te kunnen faciliteren.  

 

  

                                                      
16 Bij het onderzoek in 2011 heeft de vereniging aangegeven dat zij niet geïnteresseerd waren om deel te nemen aan het 

onderzoek. Om deze reden kan hier geen vergelijk getrokken worden met de ledenaantallen in 2011. 
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Handbalverenigingen 

De gemeente Heusden beschikt over twee handbalverenigingen, te weten Avanti en Elshout. Handbalvereni-

ging Avanti heeft circa 180 leden en is in de afgelopen jaren weer aan het groeien. In 2011 en 2015 beschikte 

Avanti respectievelijk over 200 en 120 leden. Met de ambitie om de komende jaren te groeien tot minimaal 

200 leden komt ook de extra behoefte aan 2 uur trainingscapaciteit (2 teams en per team 1 uur training) en 3 

uur wedstrijdcapaciteit (2 teams en per team 1,5 uur wedstrijdtijd inclusief rust en dergelijke). De vereniging 

heeft aangegeven dat zij het sporttechnisch niveau van de heren wil verhogen, maar er is geen ambitie om 

deel te nemen aan landelijke competities. 

 

Handbalvereniging Elshout heeft circa 140 leden en is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2011 en 2015 

had de vereniging respectievelijk ongeveer 170 en 130 leden. Gezien de positieve ontwikkeling van Elshout 

de afgelopen jaren verwacht men de aankomende jaren een groei met 1 team. Hierdoor groeit de behoefte 

aan zaalcapaciteit met 1 uur training per week en met 1,5 uur per week voor wedstrijden. Het hoogste team 

van de vereniging speelt 1e klasse. De vereniging heeft aangegeven dat zij dit niveau wil behouden, maar dat 

zij geen ambitie heeft om deel te gaan nemen aan landelijke competities. 

 

Hockeyverenigingen  

De gemeente Heusden beschikt over twee hockeyverenigingen, te weten MHCD en VMHC. MHCD is de hoc-

keyvereniging uit Drunen. Deze vereniging heeft ongeveer 360 leden, waarvan alleen de jeugd (312 leden) op 

dit moment zaalhockey speelt. Het aantal leden dat zaalhockey speelt is ten opzichte van 2015 gestegen met 

ongeveer 30 leden. MHCD verwacht dat het ledenaantal in de aankomende jaren gelijk blijft en daarmee zal 

de vraag van de vereniging naar zaalcapaciteit in de aankomende jaren, naast de aanvullende behoefte, het-

zelfde blijven.  

 

VMHC is de hockeyvereniging uit Vlijmen. De vereniging heeft ongeveer 200 leden die zaalhockey spelen. 

Hiervan zijn er ook leden die uit Den Bosch komen. Net als bij MHCD betreft dit voornamelijk jeugdleden. De 

vereniging verwacht dat zij door de komst van de wijken de Grassen en Geerpark met 200 leden gaan groeien. 

De prognosecijfers wijzen echter uit dat de demografische groei voornamelijk zit in de groep 0-4 jarigen en de 

groep 65 plussers, beide doelgroepen die voor een hockeyvereniging weinig interessant zijn. De voor de hoc-

keyvereniging belangrijkste groep 5-14 jarigen neemt gemeentebreed tot 2025 af en zal daarna tot 2040 ge-

staag teruglopen naar het huidige aantal. Alleen binnen de groep 20-44 jarigen is een groei te verwachten met 

een piek van 7% in 2030 ten opzichte van 2018. Daarna neemt deze groep weer in omvang af. Er zijn geen 

prognosecijfers per wijk bekend. De leerlingenprognoses voor de kern Vlijmen laten wel een positieve ontwik-

keling zien van 15% in de periode 2018-2035.  

 

Hoewel de hockeysport al jaren een populaire/groeiende sport is, is de verwachting gerechtvaardigd dat de 

ontwikkeling van de leden zich landelijk op termijn zal stabiliseren. Ook in Heusden is de verwachting dat de 

markt met 2 hockeyverenigingen al goed wordt bediend. De ambitie van VMHC om het aantal zaalhockeyers 

te laten verdubbelen lijkt op basis van deze cijfers derhalve weinig reëel. Ook de ontwikkeling van de vereni-

ging in de afgelopen periode (daling van het totaal aantal leden van 700 in 2016 naar 600 in 2017) rechtvaar-

digt een dergelijke groei niet. Realistischer is het om uit te gaan van een groei van het totale ledental met circa 

17% tot het niveau van 2016. Dit komt ook nagenoeg overeen met de groei van de voor hockey belangrijkste 

doelgroep 5-12 jarigen in Vlijmen op basis van de leerlingenprognoses. Als deze groei zich evenredig doorzet 

naar de groep zaalhockeyers dan zou dit een toename van circa 50 zaalhockeyers betekenen (uitgaande van 

het aantal leden dat zaalhockey zou willen spelen). Dit zou een toename betekenen van 4 teams en daarmee 

4 uur per week aan extra benodigde trainingscapaciteit en circa 2 uur per week extra benodigde wedstrijdca-

paciteit. Hoe de ontwikkeling van de vereniging daadwerkelijk gaat lopen moet de tijd uitwijzen. Op basis van 

de ambitie van de vereniging en de berekeningen zoals deze hiervoor zijn uitgevoerd, zal de extra zaalbe-

hoefte voor de toekomst tussen de 4 en 16 uur per week liggen waarbij de verwachting is dat de werkelijke 

extra behoefte dichter bij de 4 uur dan bij de 16 uur zal liggen. 

 

Zowel MHCD als VMHC hebben te kennen gegeven dat zij wel de ambitie hebben om het sporttechnische 

niveau te verhogen, maar geen ambitie hebben om toe te werken naar deelname aan een landelijke competi-

tie. 
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Korfbalvereniging 

Korfbalvereniging NDZW heeft op dit moment 80 leden met een gelijke verdeling over jeugd en senioren. 

Tijdens het telefonische interview kon geen inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van de ledenaantallen, 

maar is wel uitgesproken dat waarschijnlijk een kleine daling van het ledental heeft plaatsgevonden. NDZW 

maakt gedurende het winterseizoen (november-maart) voor haar trainingen gebruik van De Bussel, Lambertus 

en Die Heygrave. In Die Heygrave heeft de korfbalvereniging het oudste recht hetgeen betekent dat de bas-

ketballvereniging elders ruimte moet zoeken in de periode dat de korfbalvereniging binnen traint. Die Heygrave 

wordt ook gebruikt voor wedstrijden.  

 

NDZW verhuist naar de kern Haarsteeg en verwacht dat dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van 

het aantal leden vanwege de betere ligging en zichtbaarheid. Bovendien zijn de inwoners van deze kern beter 

bekend met de korfbalsport. De recente ontwikkeling van de ledenaantallen, de demografische ontwikkeling 

en de landelijke ontwikkeling van de korfbalsport onderschrijven deze groei niet direct. Een nieuwe accommo-

datie kan echter wel een positieve invloed hebben op de populariteit van de vereniging. Voor de aanvullende 

behoefte door verwachte groei wordt daarom voor de korfbalvereniging rekening gehouden met groei van de 

vereniging met 1 team, hetgeen zich vertaald in een aanvullende behoefte aan 1 trainingsuur en 1,5 wedstrijd-

uur.  

 

Volleybalvereniging 

Volleybalverenging Minerva is een fusievereniging met circa 210 leden. Dit is nagenoeg vergelijkbaar met het 

ledental in 2011 (220). Ten opzichte van 2015 (195 leden) heeft Minerva zich positief ontwikkeld. In lijn met 

de afgelopen jaren verwacht Minerva een groei van 1 team per jaar. Gezien de demografische ontwikkeling 

en de landelijke ontwikkeling van de volleysport (+1% in afgelopen 3 jaar) lijkt een groeiverwachting van 1 

team in 2020 realistischer. Een toename van 1 team in 2020 vertaalt zich in een aanvullende behoefte van 1,5 

trainingsuur en 1,5 wedstrijduur. 

 

De ambitie van Minerva is om met de dames het sporttechnische niveau de komende 5 jaar te verhogen en 

te promoveren naar de promotieklasse. Deze competitie is regionaal georiënteerd. 

  

Samenvattend 

In onderstaande tabel is de aanvullende behoefte door de verwachte groei van de verenigingen op korte ter-

mijn (2020) samengevat. Alleen de verenigingen met een groeiambitie zijn in dit overzicht opgenomen. Alle 

uren in onderstaand overzicht betreffen hele sporthaluren.  

 

 
 

Op basis van de interviews is vastgesteld dat op dit moment sprake is van een tekort aan zaalcapaciteit voor 

trainingen van in totaal 55,25 uur per week (zie paragraaf 2.5). Hierin zitten zowel de uren die nu buiten de 

gemeente worden ingevuld als de uren waar op dit moment geen invulling aan gegeven kan worden. Door de, 

in de hierboven benoemde tabel, verwachte groei van de verenigingen loopt dit tekort in de toekomst naar 

verwachting verder op naar 68,75 (55,25+13,50) uur. Voor wedstrijden geldt een huidig tekort van 12 uur (zie 

paragraaf 2.5) dat gezien de hierboven beschreven groei naar verwachting verder oploopt naar 21,5 (12+9.5) 

uur per week. Op het moment dat MHCD en VMHC buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de totale 

extra behoefte aan trainingen (huidig + toekomstig) 27,75 uur per week, de extra behoefte aan wedstrijduren 

(huidig + toekomst) komt dan neer op 7,5 uur per week.  

Sportverenigingen Trainingen Wedstrijden

Basketbalvereniging SVH Vlijmscherp 1 1,5

Gymnastiek Inion 3 0

Handbalverenging Avanti 2 1,5

Handbalvereniging SC Elshout 1 1,5

VMHC 4 2

Korfbalvereniging NDZW 1 1,5

Volleybalvereniging Minerva 1,5 1,5

Totaal inclusief hockey 13,50 9,50

Totaal exclusief hockey 9,50 7,50

Aanvullende behoefte 



 

Rapport Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties, gemeente Heusden 26 

 

 
13 november 2018 

 

Bij de berekening van de extra behoefte aan zaalcapaciteit is nog geen rekening gehouden met de stijgende 

vraag indien door het d’ Oultremontcollege besloten wordt om hun sportzaal te sluiten. Sluiting van deze ac-

commodatie zou een tekort met zich meenemen van 14 (sportzaal)uren. Ook is er geen rekening gehouden 

met de stijgende vraag van 6 uur als de gymzaal de Wegwijzer buiten gebruik wordt gesteld. Indien rekening 

wordt gehouden met de sluiting van het d’ Oultremontcollege en het buiten gebruik stellen van de gymzaal de 

Wegwijzer komt de totale extra behoefte (huidig gebruik buiten de gemeente, huidige latente behoefte en de 

toekomstige groei) in 2020 uit op afgerond 110  (68.75+21.5+14+6) inclusief hockey en 55 uur exclusief hoc-

key. De hockeyverenigingen hebben in totaal in 2020 behoefte aan circa 55 uur (huidig gebruik buiten de 

gemeente, huidige latente behoefte en de toekomstige groei). 
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 Bestaande en te verwachten knelpunten 

Op basis van de bevindingen uit de eerdere hoofdstukken worden in de volgende paragrafen de bestaande 

en te verwachten knelpunten nader beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kwantitatieve knelpun-

ten en kwalitatieve knelpunten. 

 Kwantitatieve knelpunten 

Gymzaal De Wegwijzer (Chopinstraat, Drunen) staat op de nominatie om gesloopt te worden. De Athena-

school maakt op dit moment 13 uur gebruik van deze gymzaal. Voor deze uren moet een vervangende ac-

commodatie gevonden worden.  

 

Knelpunt 1: 

Capaciteitsgebrek door het buiten gebruik stellen van gymzaal De Wegwijzer (Chopinstraat) voor de 

Athenaschool. 

 

In de kern Drunen neemt de vraag naar bewegingsonderwijs af en in de overige kernen stabiliseert de behoefte 

aan klokuren bewegingsonderwijs. De groei van de behoefte aan extra klokuren voor bewegingsonderwijs in 

de kern Vlijmen kan opgelost worden in de huidige accommodaties en is daarmee geen knelpunt. 

 

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat de gemeentelijke binnensportaccommodaties in Heusden in 

het winterseizoen goed bezet zijn. De gemeentelijke sporthallen en sportzalen zitten in deze periode tijdens 

doordeweekse avonduren, met uitzondering van de Kubus, zelfs nagenoeg vol. Ook in de weekenden zijn de 

sporthallen, met uitzondering van de zondagavond, vrijwel volledig bezet. De sportzalen kennen daarentegen 

een zeer beperkte bezetting in de weekenden. Dit is het logische gevolg van de beperktere mogelijkheden 

voor de organisatie van wedstrijden in deze accommodaties. De volle bezetting van de gemeentelijke sport-

hallen zorgt er in de huidige situatie voor dat de hierna genoemde verenigingen (moeten) uitwijken naar ac-

commodaties buiten de gemeente en/of te kampen hebben met een niet vervulbare behoefte. 

 

Op basis van de interviews is vastgesteld dat op dit moment in totaal sprake is van een tekort aan zaalcapa-

citeit voor trainingen van 55,25 uur per week. Voor wedstrijden geldt een huidig tekort van 12 uur per week 

(zie tabel paragraaf 2.5). Hierin zitten zowel de uren die nu buiten de gemeente worden ingevuld als de uren 

waar op dit moment geen invulling aan gegeven kan worden.  

 

Het grootste deel van het capaciteitstekort komt voort uit de vraag van de beide hockeyverenigingen. Samen 

hebben zij op dit moment een tekort van 37 trainingsuren en 12 wedstrijduren. Dit betekent dat de overige 

verenigingen (basketball, gymnastiek, handbal, korfbal en volleybal) op dit moment een tekort hebben van 

18,25 trainingsuren. 

 

De niet vervulbare behoefte van de hockeyverenigingen is van dusdanige omvang dat deze als apart knelpunt 

wordt meegenomen in dit onderzoek.  

 

Knelpunt 2:  

Capaciteitsgebrek traditionele binnensportverenigingen wat voort komt uit huidig gebruik buiten de 

gemeente en de huidige latente behoefte. 

 

Knelpunt 3:   

Capaciteitsgebrek hockeyverenigingen MHCD en VMHC als gevolg van zaalhockey in het wintersei-

zoen. 
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De verenigingen waarmee gesproken is, zijn ten aanzien van de ledenontwikkeling in de aankomende jaren 

positief gestemd. 5 van de 9 verenigingen verwachten een groei tussen de 0% en 10%. 2 verenigingen ver-

wachten een groei van meer dan 10%. Als deze ambities gerealiseerd worden, dan zal dit bij benadering tot 

ongeveer 26 extra trainingsuren en 18 extra wedstrijduren per week leiden.  

 

In relatie tot de demografische ontwikkelingen en de ambitie van de gemeente om in de aankomende periode 

te groeien is het waarschijnlijk dat de behoefte aan zaalcapaciteit zal toenemen. Hierbij dient aangetekend te 

worden dat de groei van de gemeente voornamelijk plaatsvindt in de leeftijdscategorie 0-4 jaar en 65 plus. Dit 

zijn de minst belangrijke doelgroepen voor de binnensportverenigingen. De demografische groei kan derhalve 

niet 1 op 1 worden vertaald naar een toenemende behoefte aan binnensportaccommodaties. Ook de ontwik-

keling van de verenigingen in de afgelopen periode rechtvaardigt de ambitieuze groei bij een aantal verenigin-

gen niet. Om deze reden zijn sommige ambities enigszins getemperd. 

 

De komende 2 jaar wordt een aanvullende behoefte verwacht van 13,5 trainingsuren en 9,5 wedstrijduren (zie 

tabel hoofdstuk 4). De bevolking in de leeftijd van 4 tot 65 jaar neemt tot 2035 in totaal met 5% af. Alleen in 

Vlijmen neemt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd met 15% toe. Hier staat een daling met nagenoeg 

dezelfde omvang in de andere kernen tegenover.  

 

Landelijk zijn geen grote veranderingen in ledenaantallen van de binnensporten waarneembaar. Alleen bas-

ketball is de afgelopen 3 jaar met 2% gestegen. De andere binnensporten die in Heusden worden aangeboden 

zijn landelijk gezien licht toe- of afgenomen of gestabiliseerd. Rekening houdend met de demografische ont-

wikkelingen en met de ambities van de verenigingen zal dit naar verwachting, ondanks een groei van sommige 

verenigingen in Heusden in de afgelopen periode, leiden tot een stabilisatie van de behoefte aan binnensport-

capaciteit in de periode 2020-2035. 

 

Op korte termijn ontstaat er vanwege de groeiambities van de verenigingen alles bij elkaar een aanvullende 

behoefte van 23 uur per week, dit betreft zowel trainingen als wedstrijden (dit aantal uur is aanvullend op de 

extra behoefte door gebruik van zalen buiten de gemeente en de huidige latente behoefte). Exclusief hockey 

bedraagt de aanvullende behoefte 17 uur per week.  

 

Knelpunt 4:  

Toenemende druk op de beschikbare ruimte in binnensportaccommodaties vanwege de groeiambities 

van de verenigingen. 

 

Op termijn wordt gymzaal de Wegwijzer buiten gebruik gesteld, de behoefte aan zaalruimte voor trainingen 

neemt dan toe met 6 uur per week. Indien het d’ Oultremontcollege besluit hun sportzaal buiten gebruik te 

stellen, moet er een oplossing gevonden worden voor de verenigingen die nu voor 14 uur per week in deze 

accommodatie gehuisvest zijn. De vervangende behoefte neemt dan verder toe tot 20 uur per week. Dit is 

exclusief het gebruik van de Athenaschool. 

 

Knelpunt 5:  

Toenemende druk op de minimale beschikbare ruimte in de binnensportaccommodaties tijdens trai-

ningsuren door het buiten gebruik stellen van gymzaal de Wegwijzer (Chopinstraat)  en het mogelijk 

sluiten van de sportzaal van het d’ Oultremontcollege.  

 Kwalitatieve knelpunten 

Vanwege het ontbreken van een optimaal geschikte accommodatie (geen valkuil, ontbreken ringen en be-

perkte berging) kunnen wedstrijdturners van gym-/turnvereniging Inion niet goed gefaciliteerd worden en is het 

niet mogelijk op een sporttechnisch hoger niveau te komen. 

 

Knelpunt 6:  

Ontbreken faciliteiten voor optimale accommodatie gymnastiekvereniging Inion. 
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 Aandachtspunten binnensportaccommodaties 

De inventarisatie heeft verder diverse aandachtspunten bloot gelegd die op dit moment niet direct tot knelpun-

ten leiden, maar wel onderdeel uit kunnen maken van het toekomstperspectief van de binnensportaccommo-

daties in Heusden: 

• In het IHP is opgenomen dat de huidige bassischool De Bussel inclusief gymzaal wordt vervangen 

voor nieuwbouw. Als voorkeurslocatie is nieuwbouwwijk De Grassen genoemd. Ondanks dat dit is 

opgenomen in het IHP moet over de definitieve plannen en financiering nog besluitvorming plaatsvin-

den.  

• Zoals aangegeven in de inventarisatie zijn sportzaal De Vennen en sportzaal De Kubus respectievelijk 

39 en 42 oud. Hoewel de staat van onderhoud van deze accommodaties nog voldoende is nadert De 

Vennen het einde van zijn economische levensduur en is De Kubus daar al overheen. De instandhou-

dingskosten van deze accommodaties zullen de komende periode verder toenemen. 

• Sporthal Die Heygrave is 32 jaar oud. Het perspectief van deze sporthal kan betrokken worden bij het 

onderzoek met de gemeente Den Bosch naar een nieuw (regionaal) zwembad te vervanging van 

zwembad Die Heygrave.  

• Voor zaalhockey zijn aanvullende faciliteiten nodig om binnensportaccommodaties niet te beschadi-

gen. In De Dillenburcht zijn hiervoor speciale wanden aangeschaft, in andere accommodaties waar 

zaalhockey gespeeld wordt, dient hier, waar nodig, ook rekening mee gehouden te worden. 

• Door meerdere verenigingen wordt het ontbreken (De Vennen) of de beperkte openstelling (Dillen-

burcht) van een horeca als aandachtspunt benoemd.  

• Door de badmintonvereniging is aangegeven dat de lichtinval in de Vennen het zicht op de shuttle 

beperkt. 

• Ondanks dat de vloer van De Vennen recentelijk is vervangen, wordt de vloer door de badmintonver-

eniging als glad ervaren. 

 

Aandachtspunt 1: nadere besluitvorming gymzaal op voorkeurslocatie nieuwe wijk De Grassen  
Aandachtspunt 2: naderende einde levensduur De Vennen en De Kubus 

Aandachtspunt 3: perspectief sporthal Die Heygrave in relatie tot zwembadonderzoek 

Aandachtspunt 4: aanvullende faciliteiten zaalhockey nodig om beschadigingen te voorkomen 

Aandachtspunt 5: ontbreken horeca in de Vennen en beperkte openstelling horeca in de Dillenburcht 

Aandachtspunt 6: lichtinval De Vennen beperkt het zicht op de shuttle bij het beoefenen van badminton 

Aandachtspunt 7: vloer De Vennen wordt als glad ervaren 
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 Mogelijke oplossingsrichtingen knelpunten 

Voor het structureel in evenwicht brengen van de vraag naar en het aanbod van accommodaties voor het 

bewegingsonderwijs en sportgebruik worden in dit hoofdstuk voor de gesignaleerde knelpunten oplossings-

richtingen voorgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat zowel de benodigde capaciteit voor het bewegingson-

derwijs als de sport in zijn geheel binnen de gemeente Heusden aanwezig is. Dit is dus inclusief de uren sport 

die nu in accommodaties buiten de gemeente worden beoefend. Voor de sportbehoefte is gekeken naar op-

lossingsrichtingen op gemeenteniveau en niet op kernniveau. Dit betekent dat sporters uit bijvoorbeeld de kern 

Drunen zijn aangewezen op een binnensportaccommodatie in de kern Vlijmen.  

 

In totaal zijn in het vorige hoofdstuk zes knelpunten en zeven aandachtspunten benoemd. Het aantal oplos-

singsrichtingen in dit hoofdstuk is beperkt tot vier, omdat sommige knelpunten en aandachtspunten met elkaar 

verband houden en geïntegreerd opgelost kunnen worden. Voor de volledigheid en duidelijkheid is in de kop-

tekst van de oplossingsrichting benoemd voor welke knelpunten dit een oplossing betreft en welke aandachts-

punten hierbij van belang zijn.  

 

De zorg voor de planning en financiering van voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs is een 

wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het faciliteren van andere gebruikers (sporters) is een keuze 

van het college en de gemeenteraad. De gemeente heeft derhalve de verplichting een oplossing te vinden 

voor knelpunt 1 (wegvallen gymzaal Wegwijzer). Aandachtspunt 1 (definitieve besluitvorming gymzaal bij 

nieuwe school in De Grassen) en aandachtspunt 2 (naderend einde levensduur De Vennen en De Kubus) zijn 

daarbij ook van belang. 

 Oplossingsrichtingen knelpunten 

Oplossingsrichting knelpunt 1: capaciteitsgebrek door het buiten gebruik stellen van gymzaal De Weg-

wijzer (Chopinstraat) voor de Athenaschool 

Door het op termijn buiten gebruik stellen van gymzaal De Wegwijzer moet er vervangende huisvesting voor 

de klokuren bewegingsonderwijs van de Athenaschool in Drunen gevonden worden. In totaal maakt deze 

school 13 uur gebruik van De Wegwijzer. Aanvankelijk was de gedachte om na buiten gebruikstelling van De 

Wegwijzer de Athenaschool gebruik te laten maken van sporthal de Dillenburcht. De Dillenburcht wordt echter 

volledig bezet door het d’ Oultremontcollege.  

 

Afhankelijk van de afspraken met het d’ Oultremontcollege is het mogelijk om een gedeelte van de uren van 

deze school te verplaatsen naar de gymzaal van Th. J. Rijken (in overleg met Scala). Deze gymzaal ligt op 

1.300 meter van het d’ Oultremontcollege, een afstand die door leerlingen van het voortgezet onderwijs per 

fiets kan worden afgelegd. Als (een deel van) de uren van het d’ Oultremontcollege in de Dillenburcht kunnen 

worden vrijgespeeld, ontstaat er ruimte voor de Athenaschool. Mocht deze oplossing niet mogelijk zijn dan is 

het ook mogelijk om de leerlingen van de Athenaschool te vervoeren naar een andere binnensportaccommo-

datie. Op de langere termijn zal, door de teruglopende leerlingaantallen bij het d’ Oultremontcollege, dit knel-

punt vanzelf opgelost worden.  

 

Naast deze oplossing is het ook mogelijk om in overleg met de school en Inmotion te bezien of (incidenteel) 

gebruik kan worden gemaakt van de capaciteit die deze accommodatie biedt. Ondanks dat andere scholen 

geen knelpunten ervaren met het inplannen van het bewegingsonderwijs, is het wellicht zinvol om een verte-

genwoordiging van de andere scholen deel te laten nemen aan het overleg. Mogelijk dat zij gezien de ver-

schillende functionaliteiten bij Inmotion kansen zien om de variatie in het bewegingsonderwijs te verbreden. 

 

Oplossingsrichting knelpunten 2, 4 en 5: capaciteitsgebrek voor traditionele binnensporten en toene-

mende druk binnensportaccommodaties door groeiambities verenigingen en mogelijke sluiting sport-

zaal d’ Oultremontcollege en buiten gebruik stellen gymzaal de Wegwijzer (Chopinstraat) 

Het huidige gebruik buiten de gemeente, de latente behoefte, de toekomstige groei, het op termijn buiten 

gebruik stellen van De Wegwijzer en de mogelijke buitengebruikstelling van het d’ Oultremontcollege zorgen 

voor extra druk op de binnensportaccommodaties. De groeiende capaciteitsbehoefte in combinatie met de 

bestaande knelpunten van de traditionele binnensporten (dus exclusief hockey) is aanleiding om het 
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bestaande accommodatiebestand uit te breiden. Een oplossingsrichting voor de benoemde knelpunten is een 

combinatie van onderstaande punten: 

• Het realiseren van een sportzaal (22 bij 28 meter) bij de vervangende nieuwbouw van De Bussel op 

voorkeurslocatie De Grassen in plaats van een gymzaal (12 bij 22 meter). 

• Efficiënter gebruik van de bestaande accommodaties. 

 

Zoals aangegeven bij aandachtspunt 1 moet er nog definitieve besluitvorming plaatsvinden over de planvor-

ming en financiering voor vervangende nieuwbouw van De Bussel. Door bij deze besluitvorming de gymzaal 

(12 bij 22 meter) te upgraden naar een sportzaal  (22 bij 28 meter die ook geschikt is voor handbaltrainingen) 

wordt extra ruimte gecreëerd voor het organiseren van trainingen van de traditionele binnensporten. Voor de 

meeste binnensporten geldt dat officiële wedstrijden alleen in sporthallen gespeeld kunnen worden. Sportzalen 

zijn, anders dan gymzalen, wel geschikt voor trainingsdoeleinden. Indien de keuze wordt gemaakt om de 

sportzaal van het d’ Oultremontcollege te behouden dan kan in de Grassen volstaan worden met de bouw van 

een gymzaal. Aandachtspunt daarbij is wel dat de sportzaal van het d’Oultremontcollege, gelet het geringe 

gebruik, beperkt voldoet aan de wensen van de gebruikers. In geval van instandhouding moet onderzocht 

worden welke aanpassingen gedaan moeten worden om deze sportzaal geschikt te maken voor sportgebruik. 

  

Alleen het uitbreiden van de gymzaal naar een sportzaal is echter niet voldoende om de huidige en toekom-

stige knelpunten in zijn geheel op te lossen. Het efficiënt indelen van de zalen zal het bestaande en toekom-

stige capaciteitsgebrek verder op kunnen lossen. Door gebruikers die voldoende hebben aan een gymzaal 

ook daadwerkelijk in een gymzaal (of vergelijkbare ruimten zoals Inmotion) in te delen, kan extra ruimte in de 

overige sportzalen en sporthallen gecreëerd worden. Ten aanzien van de groeiende druk op de binnensport-

accommodaties voor wedstrijden is er op minder courantere tijden en door het efficiënter indelen van de uren 

in de sporthallen voldoende ruimte om deze capaciteitsbehoefte op te lossen.  

 

Een andere oplossingsrichting voor het oplossen van de benoemde knelpunten betreft het realiseren van een 

sporthal (24 bij 44 meter) bij de vervangende nieuwbouw van De Bussel op voorkeurslocatie De Grassen in 

plaats van een gymzaal (12 bij 22 meter). 

 

Door het realiseren van een sporthal, in plaats van een gymzaal, komt er nog meer ruimte voor het organiseren 

van trainingen door de verschillende sportverengingen. Daarnaast is een sporthal ook geschikt voor wedstrij-

den van onder andere handbal. De handbalvereniging heeft ook reeds aangegeven dat zij niet of in mindere 

mate geholpen is met een sportzaal. Om deze reden hebben zij ook aangegeven graag met de gemeente in 

gesprek te willen gaan om de mogelijkheden voor medefinanciering te onderzoeken.  

 

Het upgraden van een gymzaal in De Grassen naar een sporthal heeft als bijkomend voordeel dat er ruimte 

ontstaat voor extra groei van de sportactiviteiten voor de verenigingen. Mocht op langere termijn blijken dat er 

door de bouw van een sporthal sprake is van ongewenste en structurele overcapaciteit, dan is het mogelijk 

om bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor Die Heygrave (zie ook aandachtspunt 3) een her-

overweging te maken omtrent de capaciteitsbehoefte. Deze heroverweging zou er dan bijvoorbeeld toe kun-

nen leiden de sporthal te vervangen door een sportzaal. 

 

Het nadeel van het realiseren van een sportzaal of sporthal is dat deze accommodatie overdag en buiten het 

winterseizoen (omdat de handbal en korfbal dan buiten sporten) grotendeels leeg komt te staan. De toename 

van de behoefte aan extra capaciteit voor bewegingsonderwijs door de ontwikkeling  van de nieuwe wijken in 

Vlijmen, kan in de huidige accommodaties dan wel in de nieuwe binnensportaccommodatie op voorkeursloca-

tie De Grassen worden opgelost.  

 

Het upgraden van een gymzaal naar een sportzaal of naar een sporthal zijn oplossingsrichtingen die op lan-

gere termijn zorgen voor een verlichting van de druk op de binnensportaccommodaties. Op korte termijn is het 

wellicht mogelijk de druk op de binnensportaccommodaties wat te verlichten door de accommodaties scherper 

in te roosteren c.q. efficiënter te gebruiken en gebruik te maken van de capaciteit bij Inmotion (bewegingson-

derwijs). Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid bij de verenigingen en de scholen zelf (zowel basis als voort-

gezet onderwijs). 
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Oplossingsrichting knelpunt 3: capaciteitsgebrek hockeyverengingen MHCD en VMHC als gevolg van 

zaalhockey in het winterseizoen 

Niet alle uren van de hockeyverenigingen kunnen binnen de gemeente worden ingeroosterd waardoor deze 

verenigingen niet al hun leden goed kunnen bedienen of genoodzaakt zijn gebruik te maken van accommo-

daties in andere gemeenten. Op dit moment kampen de hockeyverenigingen samen met een tekort aan 37 

trainingsuren en 12 wedstrijduren. Als VMHC haar groeiambitie waar kan maken, neemt dit aantal verder toe 

met 4 tot 16 trainingsuren en 2 tot 7 wedstrijduren per week.  

 

De behoefte van de hockeyverenigingen is in de winterperiode dusdanig groot dat dat een extra sporthal in 

het winterseizoen volledig door de hockeyverenigingen kan worden gevuld, maar nog altijd niet de totale ca-

paciteitsbehoefte van MHCD en VMHC zal oplossen. De oplossingsrichtingen zoals gepresenteerd voor knel-

punten 2, 4 en 5, bieden derhalve geen oplossing voor het knelpunt van de hockeyverenigingen. Op het mo-

ment dat er alleen een sporthal wordt gebouwd voor de hockeyverenigingen, zal deze buiten het winterseizoen 

en overdag grotendeels leeg staan. Om deze reden wordt de realisatie van een sporthal alleen ten behoeve 

van zaalhockey niet als oplossingsrichting meegenomen en wordt geopteerd voor een semi-permanente op-

lossing. 

 

Het realiseren van een semi-permanente oplossing in de vorm van een blaashal kan de capaciteitsproblemen 

van de hockeyverenigingen oplossen. Zoals eerder aangegeven is dit idee met de gemeente besproken. 

 

Oplossingsrichting knelpunt 6: ontbreken faciliteiten voor optimale accommodatie gymnastiekvereni-

ging Inion 

Op het moment dat de gemeente voor de keuze staat de verouderde accommodatie De Kubus te vervangen 

(aandachtspunt 2 en in relatie met de ontwikkeling van de Kasteellaan) kan onderzocht worden of en wat de 

mogelijkheden zijn om de nieuwe accommodatie geschikt te maken voor gymnastiekvereniging Inion. Het is 

hierbij raadzaam om in het onderzoek te bezien op welke wijze Inmotion tot stand is gekomen17 en het effect 

met betrekking tot de leefbaarheid van de kern in de uiteindelijke overweging mee te nemen. De meest opti-

male accommodatie is een sportzaal met een aparte valkuil. De gymvereniging heeft dit turnonderdeel en 1 

zaaldeel nodig voor het uitoefenen van haar sport. Door een extra valkuil apart toe te voegen, kunnen de 2 

zaaldelen samen als volwaardige sportzaal nog separaat verhuurd worden. Hierdoor wordt voorkomen dat 

sprake is van een monofunctionele gym-/turnaccommodatie. Verder is het van belang dat voldoende berg-

ruimte aanwezig is voor de materialen van Inion en dat gebruik kan worden gemaakt van ringen. Bij de be-

sluitvorming omtrent De Kubus is het van belang om rekening te houden met de belangrijke maatschappelijke 

functie die de vereniging heeft in Oud Heusden.  

 Nadere beschrijving aandachtspunten 

Zoals eerder aangegeven zijn er nog een aantal aandachtspunten die niet leiden tot knelpunten maar die wel 

van belang zijn voor het toekomstperspectief van de binnensportaccommodaties. Onderstaand zijn deze aan-

dachtspunten nader beschreven.  

 

Aandachtspunt 2, 6 en 7: naderende einde levensduur De Vennen en De Kubus, lichtinval en gladde 

vloer 

De Vennen en De Kubus naderen het einde van hun economische levensduur of zijn hier al overheen. De 

verwachting is dat de instandhoudingskosten van deze accommodaties de komende jaren zullen toenemen. 

De gemeente staat bij deze accommodaties voor de keuze deze al dan niet te vervangen door nieuwbouw. 

Gezien de hoge bezetting van de accommodaties en het capaciteitstekort waar veel verenigingen binnen de 

gemeente mee kampen is het van belang dat de huidige capaciteit minimaal wordt behouden. Nader onder-

zoek moet te zijner tijd uitwijzen in hoeverre uitbreiding van de accommodaties mogelijk/wenselijk is om zo 

(een deel van)  de dan geldende capaciteitsproblemen op te lossen. Uiteraard dient zowel bij bestaande als 

nieuwe accommodaties voorkomen te worden dat de kwaliteit van het gebruik negatief wordt beïnvloed door 

zaken als ongewenste lichtinval en gladde vloeren (aandachtspunten 6 en 7). 

 

 

                                                      
17 Destijds is een vergelijkbaar verzoek van SHJ (in het kader van de discussie sporthal Dillenburcht) afgewezen. Dat heeft 

er toe geleid dat SHJ in samenwerking met Judoclub Drunen sporthal Inmotion heeft gerealiseerd. 
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Aandachtspunt 3: perspectief sporthal Die Heygrave in relatie tot zwembadonderzoek 

Als een nieuw (regionaal) zwembad wordt ontwikkeld door de gemeenten Heusden en Den Bosch en 

zwembad Die Heygrave wordt gesloten, dan moet onderzocht worden wat dit betekent voor sporthal Die 

Heygrave. Gelet het bouwjaar van de sporthal is het wellicht economisch aantrekkelijk een nieuwe 

accommodatie te bouwen (separaat of in combinatie met een nieuw zwembad) en locatie Die Heygrave 

beschikbaar te maken voor herontwikkeling. De bouw van een eventuele nieuwe accommodatie moet in 

samenhang gezien worden met de gekozen oplossingsrichting van knelpunt 2, 4 en 5. 

 

Aandachtspunt 4: aanvullende faciliteiten zaalhockey nodig om beschadigingen te voorkomen 

Op het moment dat hockeyverenigingen toch gebruik gaan maken van een binnensportaccommodatie, dan 

dient deze geschikt gemaakt te worden voor zaalhockey. Dit houdt in dat extra faciliteiten worden aangebracht 

om beschadigingen in de hal te voorkomen. 

 

Aandachtspunt 5: ontbreken horeca in de Vennen en beperkte openstelling horeca in de Dillenburcht 

In overleg met de verenigingen die de horeca in de Dillenburcht exploiteren is het wenselijk een oplossing te  

vinden voor de momenten dat andere verenigingen van de accommodatie gebruik maken en horecafaciliteiten 

gewenst zijn. Verder is het wenselijk dat de gemeente bij haar keuze voor het al dan niet vervangen van De 

Vennen (zie ook aandachtspunt 2) de mogelijkheid van een horeca onderzoekt. Hierbij moet de afweging 

worden gemaakt of het gezien het beperktere gebruik in het weekend, rendabel is om een volwaardige horeca 

mee te nemen in het ontwerp of dat een kleinschaligere oplossing kan voldoen. 

 

In bijlage 2 wordt inzicht gegeven in de investeringskosten die verband houden met de verschillende oplos-

singsrichtingen. Hierbij is rekening gehouden met een traditionele inrichting. In de nadere besluitvorming en 

eventuele bouw van een nieuwe sportzaal/sporthal is het mogelijk om te bezien of en wat de wensen en 

mogelijkheden zijn voor een innovatieve inrichting (bijvoorbeeld ledvloeren of digitale voorzieningen). Voor de 

volledigheid is in de bijlage ook een indicatie gegeven voor de bouw van een gymzaal. 
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 Samenvatting 

In september 2011 heeft Synarchis voor de gemeente Heusden de rapportage “Onderzoek binnensportcapa-

citeit” opgesteld. Een aantal recente en toekomstige ontwikkelingen zoals ingebruikneming sporthal Dillen-

burcht, de overweging van het d’ Oultremontcollege om hun sportzaal buiten gebruik te stellen en de realisatie 

van de nieuwe woonwijken Geerpark en De Grassen, vraagt om hernieuwd inzicht in de beschikbare en be-

nodigde capaciteit en de toekomstbestendigheid van de binnensportaccommodaties in relatie tot de vraag 

vanuit onderwijs en sport. Op basis van dit inzicht kunnen (strategische) besluiten worden genomen over 

toekomstbestendige, juist bemeten en gesitueerde binnensportaccommodaties in Heusden.  

 Inventarisatie 

In Heusden bevinden zich in totaal 13 sportaccommodaties (2 sporthallen, 4 sportzalen en 7 gymzalen). Hier-

van zijn 5 sportaccommodaties in eigendom en beheer van de gemeente. De overige 8 sportaccommodaties 

zijn verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen en worden door deze onderwijsinstellingen beheerd en 

geëxploiteerd.  Daarnaast vervullen de particuliere accommodaties Inmotion en Soccerhome voor hun bespe-

lers een belangrijke waarde.  

 

Om te komen tot de bezettingsgraad van de verschillende binnensportaccommodaties is gebruik gemaakt van 

de volgende tijdsblokken18: 

• 08:30-15:30 uur onderwijs (maximale bezetting van 7 uur). 

• 15:30-18:00 uur naschoolse activiteiten/sportverenigingen (maximale bezetting van 2½ uur). 

• 18:00-23:00 uur sportverenigingen en andere particuliere sportbeoefenaren (maximale bezetting van 

5 uur). 

 

Voor zaterdagen en zondagen wordt gerekend met: 

• 08.30-18.00 uur bezetting overdag (maximale bezetting 9½ uur). 

• 18.00-23.00 uur bezetting avond (maximale bezetting 4½ uur). 

 

Ten aanzien van de bezetting in de gemeentelijke binnensportaccommodaties kunnen puntsgewijs de vol-

gende conclusies getrokken worden: 

• Tijdsblok onderwijs: in sporthal Die Heygrave en sportzaal De Kubus is in dit tijdsblok zowel in het 

winter als zomerseizoen nog mogelijkheid voor uitbreiding van activiteiten. De overige accommodaties 

zijn goed bezet. 

• Tijdsblok naschoolse activiteiten/sportverenigingen: de gemiddelde bezetting in de gemeentelijke ac-

commodaties is, in lijn met landelijke cijfers, minimaal.  

• Tijdsblok sportverengingen en andere particuliere sportbeoefenaren: met uitzondering van De Kubus 

kennen de gemeentelijke binnensportaccommodaties in de winter een zeer goede bezetting. In het 

zomerseizoen is de bezetting lager doordat verenigingen zoals handbal, korfbal en hockey dan geen 

gebruik maken van de binnensportaccommodaties.  

• Tijdsblok weekenden: sporthallen Die Heygrave en Dillenburcht kennen zowel op zaterdag als zondag 

een goede bezetting. Alleen op zondagavond is de bezetting van Die Heygrave minimaal. De sport-

zalen worden in de weekenden minimaal gebruikt. Reden hiervoor zijn de verminderde mogelijkheden 

voor de organisatie van wedstrijden. 

 

Ten aanzien van de bezetting in de binnensportaccommodaties van scholen kunnen puntsgewijs de volgende 

conclusies worden getrokken: 

• Tijdsblok onderwijs: Tijdens dit tijdsblok is het merendeel van de scholen redelijk tot goed bezet. Dit 

met uitzondering van de sportzaal van het d’ Oultremontcollege die overdag niet wordt gebruikt voor 

onderwijs (op 1 uur in de week na, voor musical les)  

                                                      
18 Hoewel binnensportaccommodaties incidenteel vanaf 8.00 uur in gebruik zijn, is voor een genuanceerde beoordeling 

van de bezettingsgraden voor de doordeweekse dagen gebruik gemaakt van uren vanaf 8.30. Ter illustratie: in het winter-

seizoen en verdeeld over alle accommodaties wordt in totaal 7,5 uur gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties 

buiten de genoemde tijdsblokken. Dit betreft bewegingsonderwijs dat soms eerder start dan 8.30 uur 
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• Overige tijdsblokken: de binnensportaccommodaties van de scholen worden in de overige tijdsblokken 

zowel in de winter als in de zomer minimaal gebruikt. 

 

Naast het in beeld brengen van de bezetting van de zalen is met 9 verenigingen19 gesproken over gebruik 

buiten Heusden, de latente behoefte die zij op dit moment hebben en welke kwantitatieve knelpunten hierdoor 

ontstaan. Bij elkaar opgeteld betreft dit voor zowel trainingen als wedstrijden 67,25 uur per week. Als de uren 

van de hockeyverenigingen hier niet in meegeteld worden gaat het om 18,25 uur per week. 

 

De verenigingen hebben met uitzondering van gymnastiekvereniging Inion geen kwalitatieve knelpunten aan-

gegeven. De gymnastiekvereniging heeft te kennen gegeven dat zij door het ontbreken van een valkuil, ringen 

en een ruime berging beperkt zijn in het goed uitoefenen van hun sport.  

 Trends, ontwikkelingen en ambities 

De volgende trends en ontwikkelingen zijn van belang voor het toekomstperspectief van de binnensportac-

commodaties in Heusden: 

• De gemeente Heusden zal volgens de prognoses in de periode tot 2035 groeien tot 45.940 inwoners. 

Deze verwachte groei zal zich voornamelijk voordoen binnen de groep van 65 plussers. 

• De leerlingaantallen en daarmee de behoefte van het aantal klokuren voor het bewegingsonderwijs in 

Heusden fluctueert. Op basis van de prognoses zal de behoefte aan het aantal klokuren over de ge-

hele gemeente licht afnemen. Tussen de kernen is wel verschil in behoefte aan klokuren waarneem-

baar. In Drunen zal het leerlingenaantal op termijn dalen, met name door de daling van het leerlingen-

aantal van het d’ Oultremontcollege. In Vlijmen daarentegen is door de toekomstige bouw van De 

Grassen en Geerpark de prognose dat de behoefte aan klokuren bewegingsonderwijs zal stijgen.  

• Het d’ Oultremontcollege overweegt om de sportzaal op termijn buiten gebruik te stellen. 

• De Wegwijzer (Chopinstraat) in Drunen wordt op termijn buiten gebruik gesteld. 

• Binnen de gemeente Heusden worden de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van de 

Kasteellaan in de kern Oud-Heusden. Hier is ook sportzaal De Kubus gesitueerd. 

• In de aankomende periode worden twee woningbouwlocaties ontwikkeld: De Grassen en Geerpark. 

• Voor de nieuwbouw ter vervanging van de bestaande schoolgebouwen van De Bussel (inclusief gym-

zaal) gaat de voorkeur van het college uit naar een nader te bepalen locatie in De Grassen. 

• Met de gemeente Den Bosch worden de mogelijkheden verkend van een gezamenlijk nieuw zwem-

bad. Dit zou dienen ter vervanging van zwembad Die Heygrave. Als een nieuw zwembad wordt gere-

aliseerd moet worden bezien wat de gevolgen hiervan zijn voor sporthal Die Heygrave. 

• De hockeyverenigingen willen graag een blaashal realiseren voor het beoefenen van zaalhockey. Dit 

idee is met de gemeente besproken.  

• De verenigingen verwachten, naast het huidige gebruik van accommodaties buiten Heusden en de 

huidige latente behoefte, een groei in de behoefte aan binnensportaccommodaties van 23 uur per 

week (zowel trainingen als wedstrijden).  

 Toekomstperspectief  

Op basis van de inventarisatie en de trends en ontwikkelingen zijn er  verschillende knelpunten en aandachts-

punten te onderscheiden voor de periode tot 2035. Om de vraag naar en het aanbod van binnensportaccom-

modaties nu en in de toekomst in balans te houden en in ieder geval te voldoen aan de wettelijke taak van de 

gemeente om het bewegingsonderwijs te faciliteren, zijn een aantal (strategische) keuzes noodzakelijk.  

 

In het volgende overzicht zijn de verschillende knelpunten, aandachtspunten en oplossingsrichtingen in hun 

onderlinge samenhang weergegeven.

                                                      
19 Gesproken is met badmintonclub Drunen, basketbalvereniging SVH Vlijmscherp, gymnastiekvereniging Inion, handbal-

verenigingen Avanti en Elshout, hockeyverenigingen VMHC en  MHCD, korfbalvereniging NDZW en volleybalvereniging 

Minerva. 
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Naast de hierboven weergegeven knelpunten en aandachtspunten zijn er nog de volgende aandachtspunten die van belang zijn voor het toekomstperspectief van de 

binnensportaccommodaties in Heusden: 

• Door het naderend einde van de levensduur van De Vennen en De Kubus is het te zijner tijd van belang om een keuze te maken tussen het renoveren of 

nieuwbouwen van beide accommodaties. Gezien de huidige druk op de accommodaties is het van belang om de huidige capaciteit minimaal te behouden. 

• Bij een besluit over nieuwbouw van De Vennen moet onderzocht worden of het wenselijk en rendabel is om een (beperkte) horecagelegenheid bij deze 

accommodatie te realiseren.   

• Als een nieuw zwembad wordt ontwikkeld door de gemeente Heusden en Den Bosch en zwembad Die Heygrave wordt gesloten, moet nader onderzocht 

worden wat dit betekent voor sporthal Die Heygrave. Dit moet ook in relatie worden gezien met de keuzes die de gemeente maakt ten aanzien van knelpunt 

2. 

• Indien de hockeyverenigingen ook in de toekomst gebruik maken van een binnensportaccommodatie, dan moet rekening worden gehouden met het aanbren-

gen van extra faciliteiten om beschadigingen te voorkomen. Dit aandachtspunt moet in relatie worden gezien met de keuzes die de gemeente maakt ten 

aanzien van knelpunt 3. 

• In de Dillenburcht wordt de horeca geëxploiteerd door 3 verenigingen. Op sommige momenten zijn de horecafaciliteiten wel gewenst maar niet toegankelijk. 

Voor de andere verenigingen betreft dit een aandachtspunt waar wellicht in overleg met de 3 verenigingen nadere afspraken over gemaakt kunnen worden 

Knelpunten Aandachtspunten Oplossingsrichtingen

1 Capaciteitsgebrek door het buiten gebruik stellen van 

gymzaal De Wegwijzer (Chopinstraat) voor de 

Athenaschool.

Efficiënter gebruik maken van de beschikbare binnensportaccommodaties 

door het d' Oultremontcollege ook gebruik te laten maken van andere 

binnensportaccommodaties en nader verkennen van mogelijkheden gebruik 

van Inmotion door scholen.

2 Capaciteitsgebrek voor traditionele binnensporten en 

toenemende druk op binnnensportaccommodaties 

door groeiambities verenigingen en buiten gerbuik 

stellen gymzaal de Wegwijzer (Chopinstraat) en 

mogelijk sluiten sportzaal d' Oultremontcollege.

Nadere besluitvorming gymzaal op 

voorkeurslocatie nieuwe wijk De Grassen.

Efficiënter gebruik maken van de bestaande binnensportaccommodaties 

en het realiseren van een sportzaal van (22 bij 28 meter) of een sporthal 

(24 bij 44 meter) bij de vervangende nieuwbouw van De Bussel op 

voorkeurslocatie De Grassen (in plaats van een gymzaal van 12 bij 22 

meter).

3 Capaciteitsgebrek hockeyverenigingen MHCD en 

VMHC als gevolg van zaalhockey in het winterseizoen.

Het realiseren van een blaashal die door beide hockeyverenigingen 

gebruikt kan worden voor het beoefenen van zaalhockey.

4 Ontbreken faciliteiten voor optimale accommodatie 

gymnastiekvereniging Inion.

Naderend einde levensduur De Vennen en 

De Kubus.

Bij eventueel vervangende nieuwbouw van sportzaal De Kubus 

onderzoeken eventuele mogelijkheden van een sportzaal met aparte 

valkuil, grotere berging en mogelijkheden voor het gebruik van ringen.
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 Verschil bezetting 2011-2018 

In onderstaande tabellen is het gebruik van de verschillende accommodaties tussen 2011 en 2018 vergeleken.  

 

Gemeentelijke binnensportaccommodaties 

 

 

Binnensportaccommodaties van scholen 

 
 

 

zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag

08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-23:00 08:30-23:00 08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-23:00 08:30-23:00 08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-23:00 08:30-23:00

01 Sporthal Dillenburcht 91% 64% 90% 97% 90% 91% 64% 90% 97% 90%

02 Sportzaal De Vennen 90% 48% 92% 14% 38% 87% 8% 84% 0% 34% -3% -40% -8% -14% -3%

03 Sportzaal De Brug 97% 28% 84% 28% 14% 96% 42% 70% 14% 9% -1% 14% -14% -14% -5%

04 Sporthal Die Heygrave 54% 0% 78% 31% 48% 41% 17% 86% 81% 66% -13% 17% 8% 50% 17%

05 Sportzaal De Kubus 49% 40% 78% 7% 45% 64% 32% 60% 5% 0% 15% -8% -19% -2% -45%

Sporthal onder de Bogen 84% 24% 90% 59% 59% -84% -24% -90% -59% -59%

Sportzaal De Hoge Heide 0% 16% 68% 14% 28% 0% -16% -68% -14% -28%

Gymzaal Demer 47% 0% 28% 7% 0% -47% 0% -28% -7% 0%

2011 2018 Verschil 2011-2018

ma-vrij ma-vrij ma-vrij

zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag

08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-23:00 08:30-23:00 08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-23:00 08:30-23:00 08:30-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 08:30-23:00 08:30-23:00

06 'd Oultremontcollege niet bekend 0% 38% 0% 0% 1% 8% 56% 0% 0% geen vergelijk 8% 18% 0% 0%

07 De Wegwijzer (Chopinstraat) niet bekend 0% 38% 0% 0% 46% 0% 24% 0% 0% geen vergelijk 0% -14% 0% 0%

08 Wereldwijs (voormalig Bolster) niet bekend 0% 44% 0% 0% 82% 0% 28% 0% 0% geen vergelijk 0% -16% 0% 0%

09 De Bussel niet bekend 0% 52% 0% 0% 81% 16% 44% 0% 0% geen vergelijk 16% -8% 0% 0%

10 Caleidoscoop ('t Palet) niet bekend 0% 0% 0% 0% 69% 8% 9% 0% 0% geen vergelijk 8% 9% 0% 0%

11 Lambertus niet bekend 0% 38% 0% 7% 71% 0% 26% 0% 7% geen vergelijk 0% -12% 0% 0%

12 't Kompas niet bekend 0% 62% 0% 0% 49% 0% 33% 0% 0% geen vergelijk 0% -29% 0% 0%

13 Th. J. Rijken niet bekend 0% 72% 0% 0% 25% 0% 35% 0% 10% geen vergelijk 0% -37% 0% 10%

ma-vrij

2011 2018

ma-vrij ma-vrij

Verschil 2011-2018
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 Indicatie investeringen 

In deze bijlage worden investeringskosten in beeld gebracht van de diverse varianten van binnensportaccom-

modaties die in de oplossingsrichtingen naar voren zijn gekomen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen: 

• Een sportzaal van 22 x 28 meter. 

• Een sporthal 24 x 44 meter. 

• Een sportzaal van 22 x 28 meter met extra valkuil. 

 

Ondanks dat dit niet tot de oplossingsrichtingen behoort, is voor de volledigheid ook een indicatie gegeven 

van de investeringskosten voor een gymzaal. Op deze manier kunnen de verschillende configuraties van bin-

nensportaccommodaties goed met elkaar vergeleken worden.  

 

Verder wordt ingegaan op de kosten van een blaashal ten behoeve van zaalhockey. Omdat het erg afhankelijk 

is van de grootte van de hal, de kwaliteit van de constructie en de materialisatie wordt aangeraden om, als 

partijen deze oplossingsrichting nader wil onderzoeken, op basis van een programma van eisen een meer 

specifieke kostenraming op te laten stellen.  

 

In het vervolg van deze bijlage is per variant een korte omschrijving gegeven  van de uitgangspunten voor de 

berekening en de investeringskosten, exclusief grondkosten en infrastructuur. Deze zijn beide afhankelijk van 

de locatie waar de accommodatie wordt gebouwd. Er is gerekend met prijspeil 1 oktober 2018. 

 

Sportzaal 

Uitgangspunten voor de berekening: 

• Sportzaal van 22 x 28 meter met een vrije hoogte van 7 meter. 

• Scheidingswand voor opdelen in 2 zaaldelen. 

• Berging.  

• 4 kleed- doucheruimten. 

• Geen toeschouwersruimte. 

• Geen horeca. 

• Alle bijhorende nevenruimten. 

• 23 parkeerplaatsen zijn nodig (niet in de berekening meegenomen). 

 

 
 

  

Investeringskosten sportzaal

Kosten gemeente

Grondkosten

Honoraria € 75.000

Bijkomende kosten € 70.000

Interieur en losse inrichting € 90.000

Prijsstijgingen € 5.000

Totaal gemeente € 240.000

Kosten marktpartij

Bouwkosten inclusief vaste inrichting € 2.065.000

Honoraria € 165.000

Prijsstijgingen € 125.000

Totaal marktpartij € 2.355.000

Onvoorzien € 130.000

Totaal investeringskosten excl. BTW € 2.725.000
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Sporthal  

Uitgangspunten voor de berekening: 

• Sporthal van 24 x 44 meter met een vrije hoogte van 7 meter. 

• Twee scheidingswanden voor opdelen in 3 zaaldelen. 

• Berging. 

• 6 kleed- doucheruimten. 

• Toeschouwersruimte. 

• Horeca. 

• Alle bijhorende nevenruimten. 

• 60 parkeerplaatsen zijn nodig (niet in de berekening meegenomen). 

 

 
 

Sportzaal met extra valkuil 

Uitgangspunten voor de berekening: 

• Sporthal van 22 x 34 meter met een vrije hoogte van 7 meter. 

• Twee scheidingswanden voor opdelen in 3 zaaldelen (valkuil kan gescheiden worden van de zaal). 

• Berging (met voldoende ruimte voor extra turnmateriaal). 

• 4 kleed- doucheruimten. 

• Geen toeschouwersruimte. 

• Geen horeca. 

• Alle bijhorende nevenruimten. 

• 27 parkeerplaatsen zijn nodig (niet in de berekening meegenomen). 

 

Investeringskosten sporthal

Kosten gemeente

Grondkosten

Honoraria € 120.000

Bijkomende kosten € 120.000

Interieur en losse inrichting € 140.000

Prijsstijgingen € 10.000

Totaal gemeente € 390.000

Kosten marktpartij

Bouwkosten inclusief vaste inrichting € 3.570.000

Honoraria € 240.000

Prijsstijgingen € 190.000

Totaal marktpartij € 4.000.000

Onvoorzien € 220.000

Totaal investeringskosten excl. BTW € 4.610.000
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Gymzaal 

Uitgangspunten voor de berekening: 

• Gymzaal van 21 x 12 met een vrije hoogte van 6 meter. 

• Bergingen. 

• 2 kleed- doucheruimten. 

• Toeschouwersruimte. 

• Geen horeca. 

• Alle bijhorende nevenruimten. 

• 11 parkeerplaatsen zijn nodig (niet mee berekend). 

 

 
 

Blaashal 

Zoals eerder aangegeven is de prijs van een blaashal afhankelijk van de wensen en eisen van de verenigingen 

en zullen er, afhankelijk van de beoogde kwaliteit, verschillen zijn in het benodigde budget. Ter indicatie kan 

voor de realisatie van een blaashal een richtprijs aangehouden worden van € 80,- tot € 100,- per vierkante 

meter. Deze prijs is inclusief alle basisbenodigdheden zoals verlichting, verwarming, verankering en montage. 

 

 

Investeringskosten sportzaal met extra valkuil

Kosten gemeente

Grondkosten

Honoraria € 85.000

Bijkomende kosten € 80.000

Interieur en losse inrichting € 185.000

Prijsstijgingen € 5.000

Totaal gemeente € 355.000

Kosten marktpartij

Bouwkosten inclusief vaste inrichting € 2.340.000

Honoraria € 180.000

Prijsstijgingen € 125.000

Totaal marktpartij € 2.645.000

Onvoorzien € 150.000

Totaal investeringskosten excl. BTW € 3.150.000

Investeringskosten gymzaal

Kosten gemeente

Grondkosten

Honoraria € 40.000

Bijkomende kosten € 30.000

Interieur en losse inrichting € 55.000

Prijsstijgingen € 2.000

Totaal gemeente € 127.000

Kosten marktpartij

Bouwkosten inclusief vaste inrichting € 1.065.000

Honoraria € 120.000

Prijsstijgingen € 95.000

Totaal marktpartij € 1.280.000

Onvoorzien € 70.000

Totaal investeringskosten excl. BTW € 1.477.000
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