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Trends inzake sportinfrastructuur

M. Van Espen

1. Belang van sportaccommodaties

Sportinfrastructuur is belangrijk en meestal bepalend voor een 
degelijk sportbeleid: wil er gesport worden dan moeten de 
noodzakelijke accommodaties voorhanden zijn. De natuurlijke 
mogelijkheden om in West-Europa en dus ook in Vlaanderen 
aan sport te doen zijn beperkt, rekening houdend met:

klimatologische omstandigheden 
de gevolgen van de industrialisering en de verstedelijking, 
waarbij hoe langer hoe meer aandacht wordt besteed aan 
een geordende ruimtelijke invulling, met afgebakende be-
stemmingen en activiteiten
de bewustwording voor het milieu en voor de aanwezige 
natuurwaarden, waarbij sommige sporten en actieve recre-
atievormen in hun “natuurlijk (avontuurlijk) habitat” worden 
beperkt.

Bovendien evolueerde de klassieke sportbeoefening in de laat-
ste decennia tot een belangrijk vrije tijdsgebeuren met een zeer 
grote verscheidenheid, zowel inzake sport en recreatieactivi-
teiten als inzake beoefenaars. Naast de klassieke sportbeoefe-
ning in club- of schoolverband wil de (individuele) recreant gaan 
fitnessen, squashen, muurklimmen, joggen, golven, enz., liefst 
kaderend in een algemeen wellnessbeleven. Hoe meer de sport-
bedrijvigheid groeide, des te groter de vraag werd naar aange-
paste sportvoorzieningen en hoe meer de overheid onder druk  
werd geplaatst en gesensibiliseerd om hieraan te verhelpen.

•
•

•

2. Sportinfrastructuur in Vlaanderen vanuit een 
historisch perspectief

Einde 19de  eeuw, begin 20ste eeuw, toen de bakens wer-
den uitgezet voor de huidige sportbeoefening, werden tal van 
sportvoorzieningen (turn- en bokszalen, voetbalvelden, wiel-
erbanen, enz.) gerealiseerd en uitgebaat door het particulier 
initiatief.

Met het oog op de algemene hygiëne, de openbare volksge-
zondheid en het onderwijs beperkte het overheidsinitiatief zich 
vooral tot de realisatie van overdekte zwembaden, speelpleinen 
en turnzalen. 

In steden werden geleidelijk aan de turnactiviteiten in de 
volkshuizen en de parochiezalen verplaatst naar de turnzalen 
van de stedelijke scholen. Ook voetbalstadions, al dan niet in 
combinatie met een atletiekpiste in gras of in half-verhard mate-
riaal (aarde) én (openlucht)wielerbanen werden gerealiseerd.

In 1960 telde Vlaanderen 31 sporthallen (d.w.z. overdekte 
sportruimten met een minimale oppervlakte van 22m x 13m x 
7m hoogte) en 15 overdekte zwembaden. Als gevolg van de 
stijgende welvaart, de ontluikende vrijetijdsgedachte en de gelei-
delijke toename, diversificatie en democratisering van de sport, 
werd in het begin van de “sixties” een stijging inzake de bouw 
van sportaccommodaties vastgesteld. Eerst schoorvoetend in de 
steden, geleidelijk aan versnellend en culminerend eind zestiger, 
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begin zeventiger jaren, in een bouwwoede vanwege de lokale 
overheden in overdekte zwembaden. Een decennium later werd 
eenzelfde evolutie opgemerkt inzake de bouw van sporthallen.
Ook de aanleg van openlucht sportcentra, kunststofatletiekac-
commodaties en polyvalente sportterreinen kende vanaf 1980 
een gestage groei.

De lokale besturen werden in deze periode geconfronteerd met 
de stijgende noden van de bevolking en speelden hierop in, fin-
ancieel ondersteund (via subsidies) door de Vlaamse overheid. 
De beperkte financiële overheidsmiddelen en de interesse in an-
dere beleidsdomeinen leidden uiteindelijk in de tachtiger jaren 
tot minder initiatieven van de lokale besturen inzake de bouw 
van sportaccommodaties.

Daarnaast werden er belangrijke inspanningen gedaan vanwege 
de particuliere (sport-)sector. In clubverband werden tal van 
kleinschalige, relatief gemakkelijk te bouwen sportvoorzieningen 
gerealiseerd zoals voetbal- en tennisterreinen, clublokalen en 
specifieke sportlokalen (voor vechtsporten, tafeltennis, enz.).
Bovendien werden mode-gebonden duurdere sportvoorzie-
ningen met commerciële bedoeling opgericht zoals manèges, 
tennishallen, powerzalen of golfterreinen.

Alhoewel door het toenmalige Bloso planningsstudies voor de 
bouw van sportinfrastructuur in Vlaanderen werden opgemaakt, 
werd hiermee nauwelijks rekening gehouden. Het autonomie-
principe en politieke motieven lagen hieraan ten grondslag. Het 
gevolg was een wildgroei en zelfs een saturatie in een aantal 
Vlaamse regio’s van sommige sportvoorzieningen.

In deze periode werd ook de basis gelegd van de huidige 
Bloso-centra. Uitgangspunt vormde de uitbouw van sportcentra 
met een duidelijk bovenlokale functie. In de planning werd een 
onderscheid gemaakt tussen provinciale, regionale en gespe-
cialiseerde centra.

Aangezien elke voor sport bevoegde minister “eigen klemtonen” 

legde inzake de oprichting van nieuwe Bloso-centra, steeg het 
aantal Bloso-centra systhematisch maar waren de beschikbare 
middelen ontoereikend voor een degelijke uitbouw ervan.

3. De sportinfrastructuur in Vlaanderen vanaf 1��0

De investeringen in sportinfrastructuur van de meeste lokale 
besturen bleven voornamelijk beperkt tot sporthallen. Bovendien 
schafte de Vlaamse overheid in 1990 de toelagemogelijkheid af 
aan gemeente- en provinciebesturen voor de bouw of renovatie 
van sportinfrastructuur (en hevelde deze middelen over naar 
het zgn. “Investeringsfonds”), waardoor ook deze incentive 
verdween. Slechts vanaf 1999 wordt een stijgende interesse bij 
de lokale besturen voor de grondige renovatie van overdekte 
zwembaden vastgesteld, in functie van de noodzakelijke aan-
passingen die door de Vlarem II-wetgeving werden opgelegd. 

Immers tot dan toe beperkten de aanpassingen aan zwembaden 
zich in het algemeen tot elementaire onderhoudswerkzaamhe-
den. Soms werden weliswaar recreatieve toestellen, zoals een 
waterglijbaan, geïnstalleerd, zonder dat het globale concept van 
het zwembad evenwel aangepast werd aan het ondertussen 
geëvolueerd zwemgedrag (recreatiegericht) van de bevolking.
Door de ingrijpende Vlarem II-wetgeving werden evenwel heel 
wat zwembadeigenaars voor de keuze gesteld: het doorvoeren 
van een grondige renovatie of sluiting, enz.

Vooral kleinere overdekte zwembaden en private overdekte 
zwembaden werden van deze al te strenge wettelijke benade-
ring het slachtoffer en werden gesloten. 

Het grootste aantal sluitingen werd vastgesteld bij de openlucht 
zwembaden omwille van de vaak sterk verouderde accommoda-
ties en de onzekere, weersafhankelijke exploitatie, waardoor de 
financiële en sociale rendabiliteit negatief uitvalt. 

In tal van zwembaden die tengevolge van de Vlarem II-wetge-
ving werden aangepast, werden deze werken aangegrepen om 
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Figuur 3: Spreiding en behoeftebepaling van de overdekte zwembaden in Vlaanderen, per regio



12�Deel 1: Trends

conceptwijzigingen inzake een meer recreatief gebruik door te 
voeren. In enkele uitzonderlijke gevallen werd ook een totaal 
nieuwe zweminfrastructuur gebouwd.

Inzake de aanleg van openlucht sportvelden hadden de lokale 
besturen vooral oog voor:

de verbetering/aanleg van populaire sportvoorzieningen 
(voetbalvelden en tennisterreinen), alhoewel het particulier 
clubinitiatief hierin toonaangevend bleef
de aanleg van sportcentra en sportparken, met meerdere 
en verschillende sport- en recreatievoorzieningen
de aanleg en renovatie van die accommodaties die door de 
verenigingen zelf onmogelijk konden worden gerealiseerd. 
Typisch zijn de kunststofatletiek-voorzieningen, waarvan 
in sommige regio’s evenwel een overaanbod dreigt te 
ontstaan.

Het is kenmerkend voor deze periode dat de initiatieven van de 
lokale besturen inzake sportinfrastructuur, weinig vernieuwend 
zijn en weinig rekening houden met nieuwe sporttendensen. 
De aandacht blijft  gericht op de realisatie/aanpassing van 
traditionele sportaccommodaties zoals sporthallen, openlucht 
sportvelden en overdekte zwembaden.

De particuliere sector blijft actief vanuit 2 invalshoeken: enerzijds 
de realisatie van clubgebonden, eerder “gemakkelijk” te realise-
ren sportvoorzieningen, anderzijds de bouw van commercieel 
georiënteerde accommodaties. Door in te spelen op nieuwe 
voorzieningen, vooral gericht op individuele sportvormen, wordt 
getracht om de individuele sportieve recreant aan te spreken die 
ook bereid is hogere lidgelden en tarieven te betalen. Op diverse 
plaatsen worden dan ook squashcentra, klimhallen, bowling-
banen en fitnesscentra gebouwd.

De commerciële projecten die zich richtten tot het traditionele 
sportclubgebonden milieu of tot de recreatieve zwembadsector, 
kenden namelijk doorgaans geen succes wegens de te lage 
tarieven die de gebruikers ervan wensen te betalen.

Het sportinfrastructuurbeleid vanwege de Vlaamse overheid 
werd ondersteund vanuit 2 invalshoeken:

1. De subsidiëring van bovenlokale sportaccommodaties en van 
topsport-infrastructuur
Tussen 1990 (afschaffing van de subsidiëring voor sportinfra-
structuur van lokale en provinciale besturen) en 2000 bestond er 
vanwege de Vlaamse overheid geen directe financiële onder-
steuning voor de bouw van sportinfrastructuur. Zeer uitzonderlijk 
werden via kredieten van ‘Buitenlands Beleid’, beheerd door de 
toenmalige minister-president van de Vlaamse regering, enkele 
topsportaccommodaties gesubsidieerd, o.a. het “Jan Breydelsta-
dion” te Brugge en “Topsporthal Vlaanderen” te Gent.

In 2001 werd op de begroting van de cel Sport van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw een beperkt subsidie-
bedrag ingeschreven voor de ondersteuning van bovenlokale 
sportaccommodaties. Namelijk :

2001: 1.239.467,62 euro
2002: 1.276.000,00 euro 
2003: 1.295.000,00 euro
2004: 444.000,00 euro

•

•

•

•
•
•
•

2005: 451.000,00 euro 
2006: 459.000,00 euro

Bovendien werden in 2003 en 2004 via het Financieringsfonds 
voor Eenmalige Uitgaven (FFEU) van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap specifieke kredieten toegekend voor de 
ondersteuning van sportaccommodaties van regionaal belang  
en topsportinfrastructuur.

Deze middelen (7,25 miljoen euro in 2003 en 3,57 miljoen euro 
in 2004) werden niet meer voorzien in 2005 en 2006.

2. De uitbouw van de Bloso-centra
In 1991 (start van de VOI Commissariaat-generaal Bloso) be-
schikte het Bloso over 23 “eigen” centra + 9 gehuurde centra, 
met een haast onoverzichtelijk en weinig gestructureerd poten-
tieel aan mogelijkheden, gaande van zeer lokaal tot internatio-
naal gebruiksniveau. Bovendien verkeerde een groot gedeelte 
van deze accommodaties in een versleten  of verouderde toe-
stand wegens het gebrek aan middelen en de steeds wisselende 
keuzes voor de aanwending ervan.

In 1991 werd een eerste beperkte rationalisering doorgevoerd 
door de exploitatie van de buitenlandse centra te Menaggio 
(Italië) en Obertauern (Oostenrijk) stop te zetten Vervolgens 
werd in 1992 de exploitatie beëindigd van de gehuurde centra  
en van de Bloso-centra in Brasschaat en Oostende.

Eind 1995 werden de beleidsprincipes in verband met de 
Bloso-centra duidelijk gedefinieerd in de vorm van specifieke 
opdrachten en criteria. 

Rekening houdend met de resultaten van een externe audit en 
van een extern  behoefteonderzoek naar sportend en niet-spor-
tend Vlaanderen, kwam het Strategisch Plan voor Sportend 
Vlaanderen tot stand.

Eén van de krachtlijnen van dit door de Vlaamse regering 
goedgekeurd Strategisch Plan was de optimalisering van de 
Bloso-centra inzake infrastructuur, bezetting en personeel, 
waarbij de financiële middelen werden geconcentreerd op een 
beperkt aantal Bloso-centra met een boven-lokale uitstraling.

In dit Strategisch Plan werden aldus 11 prioritaire Bloso-centra 
weerhouden. Deze werden  ingedeeld in “provinciale” en “speci-
fieke centra” :

Provinciale centra:
Herentals
Genk
Gent
Hofstade-Zemst
Brugge

Specifieke centra:
Willebroek-Hazewinkel
Hasselt
Oordegem
Blankenberge
Nieuwpoort
Woumen

Twee Bloso-centra werden in een zgn. “schemerzone” geplaatst 

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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(Liedekerke en Waregem): hierover werd door de Vlaamse 
regering geen uitsluitsel gegeven. Nadien besliste de toenmalige 
minister L. Martens om Waregem als een prioritair Bloso-cen-
trum te beschouwen.

Aangezien geen valabele kandidaten voor de overdracht van 
het Bloso-centrum te Liedekerke werden gevonden besliste het 
Bloso in 2002 om dit centrum als een prioritair Bloso-centrum te 
beschouwen. 

8 Bloso-centra werden als niet meer prioritair beschouwd. De 
meeste werden aan lokale of regionale besturen overgedragen.

Voor de 13 overblijvende Bloso-centra werd een “Beleidsplan 
prioritaire Bloso-centra” opgesteld. Op vraag van de Vlaamse 
regering voor een “maximale exploitatie van de overblijvende 
centra en de financiële consequenties voor de komende jaren” 
werd in dit beleidsplan uitgegaan van een vijfjarenplan 1998-
2002, te realiseren vanaf 1999 tot en met 2003. Hierin werd o.m. 
per Bloso-centrum een prioriteitenlijst van infrastructuur-investe-
ringen vooropgesteld.

Voor de uitvoering van dit investeringsplan was vanaf 1999 een 
jaarlijks bedrag noodzakelijk van 183,2 miljoen BEF, exclusief 
de investeringen voor de modernisering van de Bloso-centra te 
Liedekerke en Waregem en exclusief indexeringen.

Alhoewel er door de Vlaamse regering toezeggingen werden 
gedaan over het ter beschikking stellen van deze kredieten, 
én de financiële middelen vanaf 2000 ook effectief een weinig 
werden verhoogd,  bereikten zij nooit de vooropgestelde 183,2 
miljoen BEF. Bij gebrek aan kredieten kon het voor 1999-2003 
voorziene investeringsprogramma in de Bloso-centra derhalve 
niet binnen de voorziene termijn worden uitgevoerd.

Met uitzondering van een relatief klein aantal werken die vooral 
omwille van stedenbouwkundige redenen niet konden gereali-
seerd worden (zonevreemde situering van de beoogde voorzie-
ningen) of waarvan de behoeften inmiddels op een andere wijze 
werden ingevuld, kan worden gesteld dat in 2006 de in 1998 
vooropgestelde vijfjarenplanning 1999-2003 inzake de uitbouw 
van de Bloso-centra zal worden gefinaliseerd. De realisatie van 
het “vijfjarenplan” duurde dus in feite 8 jaar.

Via samenwerkingsovereenkomsten met andere openbare 
besturen en privé-organisaties konden ook meerdere projecten 
in de Bloso-centra worden gerealiseerd onder de vorm van een 
gedeelde financiële inbreng. Het Bloso was hiermee trendset-
ter voor andere soortgelijke samenwerkingsverbanden in de 
sportsector. In totaal werden in de laatste 8 jaar voor ruim 600 
miljoen BEF. extra middelen geregenereerd, maar dienden soms 
ook toegevingen te worden gedaan inzake de programmatie van 
accommodaties die in het oorspronkelijk 5-jarenplan niet waren 
opgenomen.

Hoe dan ook werden in deze periode de accommodaties in 
de meeste Bloso-centra sterk verbeterd. Bloso-centra zoals te 
Herentals, Gent, Genk, Oordegem, Woumen en weldra ook te 
Blankenberge, zijn ingrijpend gemoderniseerd en gerenoveerd. 

In het Vlaams sportlandschap vormen zij hoe langer hoe meer 

een begrip en vervullen zij een voorbeeldfunctie.

Desondanks blijven er “probleemcentra” waarin bij gebrek 
aan middelen of omwille van externe problemen (stedenbouw, 
discussies met de natuursector, enz.) de infrastructuur in zijn 
totaliteit of sommige belangrijke deelaccommodaties niet meer 
aangepast zijn aan de actuele (sport-) behoeften. Dit is o.m. het 
geval in Hofstade, Nieuwpoort, Brugge, Waregem en Willebroek.

4. Te verwachten tendensen

De toekomsttendensen inzake sportinfrastructuur zijn in belang-
rijke mate afhankelijk van de te verwachten ontwikkelingen met 
betrekking tot de sport en de sportieve recreatie.

Specifiek inzake clubgebonden accommodaties kan gesteld 
worden dat de traditionele sportsector hoe langer hoe meer zal 
geconfronteerd worden met:

een nood aan specifieke accommodaties omwille van 
de evolutie van de sportbeoefening en de steeds verder 
gaande eisen van de sportwereld zelf (kunstgras in hockey 
en voetbal, gymnastiekhallen, steeds hogere sportzalen, 
kunststofatletiekaccommodaties, enz.);
steeds hogere investeringsprijzen;
een dalend enthousiasme van de sportwereld tot zelfwerk-
zaamheid;
specifieke veiligheidsinfrastructuurvereisten, vooral bij 
topsportmanifestaties;
organisatorische en beheersmatige (infrastructuur)aspect-
en.

Bovendien wordt een verdere toename verwacht van diverse 
vormen van individuele sportbeoefening, zowel indoor als 
outdoor (inclusief de bestendiging van avontuurlijke recreatievor-
men), kaderend in een globale wellnesscultuur.

Meer specifiek kunnen de verwachtingen inzake sportaccommo-
daties als volgt worden ingeschat:

1. Indoorsportaccommodaties
De huidige tekorten in Vlaanderen inzake traditionele 
sporthallen kunnen geraamd worden op 200 à 230 middel-
grote sporthallen (van ± 1000m² netto-sporthaloppervlakte). 
Tal van bestaande indoorsportaccommodaties (vooral 
sportlokalen, maar ook sporthallen) zijn meer dan 25 jaar 
oud. Niet alleen zijn een aantal deelvoorzieningen (sport-
vloeren, technische installaties, daken, enz.) aan renovatie 
toe, maar bovendien is het comfort van vooral sportlokalen 
minimaal (geen of weinig sanitair, geen of onvoldoende 
ventilatie, slechte verlichting, afwezigheid van sportvloer, 
enz.). 
De bouw van meer specifieke, op de beoefening van één 
enkele sporttak afgestemde binnensportaccommodaties  
(bijvoorbeeld gymnastiekhallen, basketbalhallen, enz.). 
Vooral bij topsportaccommodaties en commercieel opge-
vatte indoorsportvoorzieningen, is een schaalvergroting 
(zowel geografisch als inhoudelijk) te verwachten. Hierbij 
zal zowel de nadruk worden gelegd op het aanbieden van 
een globaal wellnessaanbod, als op een weloverwogen 
combinatie met een aangepaste horecabedrijvigheid, 
winkelcentrum, hotel, woongelegenheden, enz. Eén van 
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de kritische succesfactoren bij de uitbouw van dergelijke 
centra, vormt de inplantingsplaats.

2. Zwembaden
De nood aan nieuwe overdekte zwembaden in Vlaanderen is 
beperkt. In totaal is er, verspreid over een aantal “achtergeble-
ven” regio’s, nog een behoefte aan een 13-tal supplementair 
overdekte zwembaden.

Vooral de renovatietendens van de laatste jaren van overdekte 
en openlucht zwembaden zal zich ook in de nabije toekomst 
verder zetten. Afhankelijk van de uitbatingsformule kan deze 
renovatie gepaard gaan met de uitbouw van vooral waterge-
bonden wellnessvoorzieningen. Een uitbreiding met andere 
sport-en recreatievormen valt evenwel niet uit te sluiten.

Zoals bij overdekte zwembaden zal bij openlucht zwembaden 
nog grondiger de effectieve haalbaarheid van grote renovatie- 
en nieuwbouwprojecten dienen onderzocht te worden. Rekening 
houdend met maatschappelijke evoluties zijn uit planningsoog-
punt, openluchtzwembaden slechts verantwoord in grotere 
steden of in de directe omgeving ervan, eventueel aansluitend 
op een overdekt zwembad en/of op andere accommodaties.

Inzake het concept dient resoluut geopteerd te worden voor 
een overwegend recreatief publiek, met speciale aandacht voor 
randaccommodaties en omgevingsaanleg.

3. Openlucht sportaccommodaties
Momenteel bestaan reeds uitgesproken behoeften inzake 
ruimte- en milieugelieerde openluchtsportruimten (golf, natuur-
sporten, moto-en autocross, enz.). Het inlossen van deze noden 
zal in de toekomst een knelpunt blijven.

Specifiek inzake traditionele sporttakken (tennis, voetbal, atle-
tiek, enz.) worden in de eerstvolgende jaren weinig uitgesproken 
nieuwe sportaccommodaties verwacht. Wél zullen nieuwe, ge-
groepeerd ingeplante velden worden aangelegd, ter vervanging 
van zonevreemde inplantingen. Ook zullen bestaande terreinen 
gerenoveerd en degelijk heraangelegd worden, waarbij ook 
nieuwe materialen (o.a. kunstgras voor voetbalterreinen) zullen 
aangewend worden. Het concept “sportpark” zal verder worden 
ontwikkeld.

Aandacht zal bovendien  gaan naar wijkgebonden, polyvalente 
en inzake concept aantrekkelijke kleinere sportvelden, hetzij 
door aanpassing van schoolse accommodaties, hetzij door de 
aanleg van nieuwe terreinen.

4. Bloso-centra
Voor de uitbouw van de Bloso-centra werd voor de eerstvol-
gende 8 jaar (2007-2014) een nieuw investeringsprogramma 
opgemaakt, rekening houdend met:

de kerntaken van de Bloso-centra
een maximale exploitatie
een permanent onderhoud
wijzigende sporttendensen (bijv. inzake topsportscholen, de 
aanleg van een publieke golf, enz.)
mogelijkheden tot samenwerking met externe partners.

Indien het Bloso erin slaagt om dit 8-jarenplan te realiseren zul-
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len alle 13 Bloso-centra op een optimale wijze uitgebouwd zijn 
en zullen zij de regionale en Vlaamse uitstraling bezitten die bij 
de oprichting ervan werd beoogd.

5. Investerings- en uitbatingswijze
Meer dan in het verleden worden voor de toekomstige realisa-
tie van sportaccommodaties diverse samenwerkingsvormen 
verwacht, hetzij publiek-publiek, hetzij publiek-privaat. 

Ook inzake exploitatie zal meer aandacht worden geschonken 
aan “gemengde” formules, waarbij de sterke punten van de 
verschillende belanghebbenden optimaal zullen aangewend 
worden.




