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De jongste jaren beleeft de sector van de actieve en vooral sportieve recreatie in de natuur een aanzien-
lijke groei. Minstens twee factoren dragen daartoe bij :

-  de algemene toename van de vrije tijd;

-  een bepaald imago van het lichaam en de natuur.

De natuur komt onder druk te staan. Ook al doordat de sporters zich meestal meer als veroveraars van de
'wildernis' dan als natuurliefhebbers gedragen. Maar zelfs wanneer de sporters zich op een verantwoorde
manier gedragen, kunnen hun activiteiten de biodiversiteit van kwetsbare gebieden aantasten. Daarom is
het aangewezen om de sportbeoefening ook te bekijken vanuit het standpunt van de milieubescherming
en de duurzame ontwikkeling.
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INLEIDING : VERBANDEN TUSSEN SPORT EN LEEFOMGEVING



1  B e g r i p p e n
We onderscheiden en omschrijven kort de belangrijkste infrastructuren die noodzake-

lijk zijn voor de beoefening van bepaalde sporten. Het gaat hier niet om strikte defini-
ties en we streven ook geen volledigheid na.

•  Gebouwen: sporthal, stadion, manege, zwembad, clubhuis, schietstand… Hiertoe behoren ook opslag-
plaatsen voor materiaal (kano's, vliegtuigen…) en tijdelijke gebouwen (opblaasbare tennishal die in
de zomer wordt gedemonteerd).

•  Terreinen: voor de beoefening van tennis, voetbal, golf, ULM, enzovoort.

•  Pistes : atletiek, motoren, fiets- en wandelroutes, ruiterpaden, enzovoort.

•  Uitrusting: skiliften, schuilhutten, wegwijzers, klimmuren, toiletten, tenten, kraampjes en caravans
tijdens bepaalde sportmanifestaties.

Een belangrijke kwestie op het gebied van ruimtelijke ordening houdt verband met het al dan niet 
omkeerbare karakter van de werken die nodig zijn om deze infrastructuren te realiseren. Bijvoorbeeld: 
is het mogelijk om een bos dat in een golfterrein werd veranderd later in z'n oorspronkelijke staat te 
herstellen ?

2  R e g l e m e n t e r i n g
Aanvragen om sportinfrastructuren te realiseren worden over het algemeen behandeld door Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw. De reglementering is vooral gebaseerd op een concept van zonering en een 
concept van verenigbaarheid met de omgeving. Zo mogen in geen enkel van de drie gewesten sport-
infrastructuren in 'natuurgebieden' worden aangelegd.

Het Vlaams Gewest heeft verschillende decreten die natuurgebieden moeten vrijwaren van sportactivitei-
ten en recreatie, zoals het bosdecreet en het duinendecreet. Bouwen in dergelijke gebieden is uitgeslo-
ten, maar ook andere activiteiten worden beperkt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschouwt het
Zoniënwoud eerder als een ontspanningsruimte voor stedelingen en probeert de ecologische en recreatie-
ve functies van het bos met elkaar te verzoenen. In het Waals Gewest is bouwen in een bosgebied 
verboden, met uitzondering van constructies voor bosontginning. Het decreet van 16 februari 1995 op het
verkeer in de bossen beperkt bovendien de mogelijkheid om erin te wandelen. 

In wat volgt schetsen we de reglementering voor de bouw van sportinfrastructuren in het Waals Gewest.
De grote lijnen ervan gelden ook in de andere gewesten. 
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2.1 Bouwvergunning

•  Gebouwen

Voor de constructie van een gebouw is een bouwvergunning vereist. Die wordt toegekend indien het pro-
ject verenigbaar is met de bestemming van de zone. Sportinfrastructuren kunnen worden gerealiseerd in:

-  een recreatiegebied;

-  een woongebied of een landelijk woongebied, indien de hoofdbestemming van de zone niet in het
gedrang komt en de infrastructuur verenigbaar is met de omgeving;

-  een parkgebied, indien de infrastructuur aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoet.

Dus geen manege in een landbouwgebied en geen golfterrein in een bosgebied. Twee uitzonderingen beves-
tigen de regel : schuilhutten voor hengelaars in een landbouwgebied en voor jagers in een bosgebied.

Door de problemen in de landbouw wordt de vraag om aan landbouwgebieden toch recreatieve functies
toe te kennen de jongste jaren steeds groter. Sinds 1 maart 1998 maakt de aangepaste reglementering 
het mogelijk om er in uitzonderlijke gevallen toch infrastructuren voor recreatieve activiteiten in de open-
lucht aan te leggen. De oorspronkelijke bestemming van de zone mag echter niet onomkeerbaar worden
aangetast en de vergunningen zijn altijd tijdelijk. 

•  Terreinen, pistes, uitrustingen…

Voor infrastructuren waarvoor een bouwvergunning vereist is, gelden dezelfde regels als voor gebouwen.
Een bouwvergunning is onder meer verplicht als het reliëf ingrijpend wordt gewijzigd, als er vaste con-
structies worden opgetrokken of als er bos wordt gerooid. 

2.2 Milieueffectenrapport

In enkele specifieke gevallen is ook een voorafgaand Milieueffectenrapport (MER) vereist. Het bezorgt de
vergunnende overheid de nodige informatie om een verantwoorde beslissing te nemen én licht de betrok-
ken bevolking in over de potentiële impact van het project. 

Het MER wordt opgesteld door erkende onafhankelijke studiebureaus en is verplicht bij grote projecten
(zoals een golfterrein) en sterk vervuilende projecten (zoals een motorcircuit). Sinds kort is een dergelij-
ke studie ook vereist voor de planning van nieuwe woongebieden.
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3  D e  i n z e t
3.1 Verbruik van ruimte

De ruimte wordt over het algemeen permanent en exclusief ingenomen. Als de infrastructuur er eenmaal
staat, is de situatie moeilijk omkeerbaar zonder zware investeringen. Daarom moet één en ander grondig
worden afgewogen.

•  Spaarzaamheid

De bodem is een schaars en eindig goed. Hier geldt dus duidelijk het principe van spaarzaam omgaan 
met natuurlijke grondstoffen, zeker in onze sterk verstedelijkte streken. Bij de aanleg van (nieuwe) sport-
infrastructuur dient men de volgende afwegingen te maken:

-  het nut (is de infrastructuur echt noodzakelijk voor de activiteit in kwestie ?);

-  de aanwezigheid van reeds bestaande infrastructuren die kunnen worden benut (herbestemming, sane-
ring, renovatie…);

-  de omkeerbaarheid (hoe zit het met de mogelijkheden tot herbestemming of herstel in de oorspronke-
lijke staat indien de activiteit wordt stopgezet?).

•  Keuze van de locatie

De locatie moet verenigbaar zijn met de bestaande context, zoals het karakter en de aanwezige uitrusting
van de zone.

— 'Bebouwbaar' karakter

Het Waals Gewest onderscheidt terecht 'bebouwbare' zones (huisvesting, handel, industrie, recreatie…) en
'onbebouwbare' zones (groengebieden, parken, bossen…). Logischerwijze zouden sportinfrastructuren dan
uitsluitend in bebouwbare zones mogen worden aangelegd. Toch wordt hier soms van afgeweken, niet
alleen voor sportieve en toeristische activiteiten, maar ook voor activiteiten die gekoppeld zijn aan de
bodem en het milieu. Jammer, want de gevolgen voor de natuur zijn vaak desastreus, terwijl de bebouw-
bare zones toch meer dan voldoende ruimte bieden voor deze infrastructuren. De verstedelijking van het
platteland is een verkwisting van de schaarse open ruimte en heeft heel wat negatieve effecten, onder
meer op het gebied van mobiliteit en waterhuishouding.

— Algemene kenmerken

Sommige sportinfrastructuren, vooral de grotere, kunnen de integriteit en de waarde van een kwetsbare
zone aantasten. Een voetbalstadion hoort natuurlijk niet thuis naast een ziekenhuis, maar ook niet in een
landelijk woongebied of een gebied waarin het cultureel erfgoed primeert.

— Bereikbaarheid

Zeker wanneer een nieuwe sportinfrastructuur vermoedelijk veel publiek zal trekken, is de bereikbaarheid
ervan, onder meer met het openbaar vervoer, een belangrijke factor. 

— Uitrusting

Erg belangrijk is de vraag in welke mate de noodzakelijke uitrusting reeds aanwezig is. We denken dan aan
waterleiding, elektriciteit, riolering en andere infrastructuur. Doet men er goed aan om bij de ruimtelijke
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planning steeds een specifieke zone aan te leggen en uit te rusten voor sportieve en recreatieve infra-
structuren? Of moet men dergelijke infrastructuren juist integreren in de bestaande bebouwde gebieden,
ook als dat voor enige overlast kan zorgen, zoals lawaai of druk verkeer? Zeker is in elk geval dat een
overdreven zonering (één functie per gebied) leidt tot een enorme behoefte aan mobiliteit om van de ene
naar de andere functie te trekken. 

3.2 Verbruik van grondstoffen en luchtvervuiling

Grote sportmanifestaties worden bezocht door een groot publiek dat zich dikwijls met eigen transport-
middelen verplaatst. Gemotoriseerde voertuigen zijn een bron van verschillende soorten hinder (uitstoot,
lawaai, ongevallen…). Ze dragen in elk geval in hoge mate bij tot de toenemende luchtvervuiling. Grote
sportinfrastructuren zijn daarom bij voorkeur bereikbaar met één of andere vorm van gemeenschappelijk,
al dan niet openbaar vervoer.

3.3 Landschap

Net als alle constructies en gebouwen veranderen ook sportinfrastructuren het landschap waarin ze 
worden aangelegd. Buurtbewoners ervaren ze doorgaans als een aanslag op het landschap. De reacties 
zijn vaak erg emotioneel en het valt dan ook niet mee om op dit terrein objectieve criteria toe te passen.
We beperken ons hier tot enkele erg algemene bedenkingen:

-  de architecturale kwaliteit van een gebouw bepaalt in hoge mate de harmonieuze integratie ervan in
het landschap:

-  op een beschermde site gelden meestal bijzondere regels die ondoordachte ingrepen vrijwel uitsluiten;

-  grote infrastructuren die zware investeringen vergen worden doorgaans zorgvuldig voorbereid;

-  deze bedenkingen gelden niet noodzakelijk alleen voor sportinfrastructuren.

3.4 Vervuiling

Sportinfrastructuur kan verschillende soorten milieuvervuiling veroorzaken. Sommige zijn direct gekoppeld
aan de gebruikte uitrusting (fytosanitaire producten voor het onderhoud van een terrein, bijvoorbeeld),
andere hebben te maken met problemen die aan de bouw zijn verbonden. 

•  Indoor vervuiling

De forse toename van het aantal mensen met een allergieprobleem, vandaag bijna 10 procent van de
bevolking, is verontrustend. Sommige van deze problemen zouden worden veroorzaakt door bepaalde 
chemische stoffen en materialen die in de bouw worden gebruikt.

•  Vervuiling door fungiciden, insecticiden…

Het gebruik van fytosanitaire producten bij de terreinverzorging is een bekend probleem. De discussie 
erover beperkt zich vandaag echter tot de verzorging van golfterreinen. Voorstanders beweren dat 
erg zuinig met deze producten wordt omgesprongen. Volgens de tegenstanders is de druk op de terrein-
verzorgers dan weer zo groot dat er kwistig wordt gesproeid. In andere terreinsporten, zoals voetbal, komt
het probleem niet aan bod. De kwestie verdient nader onderzoek.
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3.5 Gebruik van duurzame materialen

Ook dit punt is natuurlijk niet specifiek voor sportinfrastructuren. Het verdient echter wel onze aandacht.
Duurzame materialen zijn in deze context producten met een uitstekende ecobalans, van grondstoffen-
winning en productie tot gebruik en afvalverwerking. 
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1 Identificatie van de milieueffecten van sportactiviteiten
In Deel 1 identificeerden we reeds enkele milieueffecten die zijn verbonden aan gebou-

wen en infrastructuren:

-  verbruik van ruimte;
-  aantasting van het landschap;
-  verbruik van niet-hernieuwbare grondstoffen;
-  toename van het verkeer;
-  vervuiling door bepaalde bouwmaterialen en onderhoudsproducten.

In dit deel proberen we de potentiële milieueffecten van sportactiviteiten te isoleren. Deze aanpak is vrij
theoretisch. We doen in eerste instantie nog geen poging om de impact van een bepaald milieueffect te
kwantificeren.

•  Lawaai

Zowel lawaai van motoren, omroepers en toeschouwers. Verstoring van dieren door luidruchtige wande-
laars. Gestresseerd vee door het lawaai van een heteluchtballon.

•  Licht

Relatief marginaal effect, bijvoorbeeld de verlichting van een stadion.

•  Stank

Moeilijk te beoordelen en vaak erg subjectief. Een effect dat wellicht slechts uitzonderlijk is gekoppeld
aan sportactiviteiten (manege…).

•  Luchtvervuiling

Gemotoriseerde sporten, maar ook luchtvervuiling door menselijke activiteit in erg kwetsbare milieus,
zoals grotten (CO2-uitstoot).

•  Waterverontreiniging

Lozing van afvalwater in het oppervlaktewater. Uiteraard houden alle nautische activiteiten risico's op ver-
vuiling in.

•  Vervuiling van de bodem

We onderscheiden:

-  fysische effecten, zoals erosie, verdichting, verdroging, vooral gekoppeld aan vertrappeling en het
gebruik van bepaalde machines;

DEEL 2: SPORT EN ACTIVITEIT



-  chemische effecten, gekoppeld aan het gebruik van giftige stoffen als herbiciden, olie, brandstoffen…

Deze fysische en chemische effecten kunnen ook de biologische kwaliteit en de natuurwaarden van de site
aantasten.

•  Productie van afval

Afgezien van de hierboven vermelde lozingen zijn er ook nog de afvalstoffen die voortvloeien uit alle 
menselijke activiteiten. Vaak gaat het om zwerfvuil dat in de natuur wordt achtergelaten. Hoe groter de
concentratie van mensen, hoe groter het probleem.

•  Impact op fauna en flora

We noemden al de indirecte gevolgen van vertrappeling op de bodemkwaliteit, maar het staat vast dat 
het bezoeken van 'natuurgebieden' ook andere negatieve effecten kan hebben: verstoring van dieren,
beschadiging van wortels door voertuigen…

Naast deze klassieke milieueffecten van sportactiviteiten dienen we ook oog te hebben voor:

•  Conflicterend gebruik

Sportactiviteiten kunnen in sommige gevallen voor conflicten zorgen tussen de beoefenaars van verschil-
lende sporten (denk aan hengelen en kajakken) of tussen beoefenaars en bewoners (jagers en omwonen-
den, bijvoorbeeld).

•  Veiligheid

Sommige gevaarlijke sporten houden risico's in voor beoefenaars, omwonenden, voorbijgangers en/of 
toeschouwers.

•  Socio-culturele conflicten

De hierboven vermelde conflicten tussen beoefenaars en bewoners vloeien voort uit tegenstrijdige belan-
gen en verschillende mentaliteiten. Het hooliganisme is een ander frappant voorbeeld. 

•  Socio-economische effecten

Sportactiviteiten kunnen banen scheppen, winstgevend zijn voor de lokale overheid, een bijdrage leveren
tot het behoud van een natuurlijk erfgoed. Ze kunnen ook een positief of negatief effect hebben op de
waarde van een onroerend goed (een woning vlak bij een stadion, bijvoorbeeld).
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2  E v a l u a t i e  v a n  d e  e f f e c t e n
De systematische evaluatie van de milieueffecten van een sportactiviteit vereist een methodologie 
met gebruik van normen, schalen of eenheden. Bovendien moet men ook de kenmerken kennen van het 
specifieke milieu waarin de activiteit wordt georganiseerd.

Deze relatief goed uitgewerkte methoden zijn vooral bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een
milieueffectenrapport. Ze maken het mogelijk om de verwachte effecten te bestuderen van een project op
een bepaalde site. Met dezelfde methoden kunnen echter ook andere kwesties worden aangepakt:

-  bepalen welke sportactiviteiten aanvaardbaar zijn, rekening houdend met de kenmerken en de kwets-
baarheid van een specifieke site;

-  bepalen welke sites het meest geschikt zijn voor de ontwikkeling van een welbepaalde sportactiviteit.

Deze overwegingen maken in elk geval duidelijk dat het onmogelijk is om de milieueffecten van een sport-
activiteit op een algemene manier te kwantificeren:

-  de effecten zijn veelvuldig en onderling afhankelijk. Een evaluatie van de omvang van de effecten van
alle sportactiviteiten die in alle omstandigheden geldt, is in elk geval uitgesloten;

-  om de milieueffecten te kwantificeren, moet men ze ook tegen elkaar kunnen afwegen. Dit is en blijft
een heikel probleem in elke analyse die zich niet tot één criterium beperkt. 

3  D o o r s l a g g e v e n d e  v a r i a b e l e n
De omvang van de milieueffecten van sportactiviteiten hangt overduidelijk van heel wat parameters af.
We overlopen enkele belangrijke variabelen.

3.1 Type activiteit

Het type activiteit bepaalt uiteraard in hoge mate de omvang van de milieueffecten. Er kunnen verschil-
lende categorieën worden gehanteerd.

• Per milieu

Om de omvang van de milieueffecten te beoordelen, gaan we in eerste instantie uit van de aard van het
milieu waarop de activiteit effect heeft. We onderscheiden de volgende 'milieus' :

- landelijk en bos;
- water;
- lucht;
- op circuit;
- op terrein;
- in zaal.
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Deze categorieën kunnen elkaar overlappen: er zijn nautische activiteiten in zaal en de categorie lande-
lijk en bos omvat ook aquatische elementen. 

Men kan nog verder gaan door het milieu in kwestie verder in te delen in categorieën als kwetsbaar, 
zeldzaam, zwaar vervuild, enzovoort. Dat is vooral belangrijk voor water, lucht en natuur. Soms is ook de 
context van het milieu zelf een belangrijke factor: nabijheid van een stad (menselijk milieu), beschermd
(culturele waarde), enzovoort. 

Deze indeling per milieu is handig om grote categorieën te benaderen, maar houdt geen rekening met de
specifieke kenmerken van het concrete terrein waarop de sportactiviteit wordt georganiseerd.

•  Gemotoriseerd - niet gemotoriseerd

In heel wat sporten worden motoren gebruikt. Snelheid of de sensatie ervan is dan meestal essentieel.
Het lawaai van de motoren klinkt beoefenaars en toeschouwers als muziek in de oren, maar vormt een
bron van ergernis voor de omwonenden. Met relatief eenvoudige technieken kan het lawaai fors worden
beperkt. Dat gaat altijd enigszins ten koste van de snelheid, maar indien de toepassing ervan verplicht
wordt, is er geen sprake van competitievervalsing. De liefhebbers van gemotoriseerde sporten zouden er
overigens goed aan doen om zelf voor een drastische beperking van de lawaaihinder te pleiten.

3.2 Aantal deelnemers

Deze kwestie is complex. Er spelen immers heel wat factoren mee.

•  Beoefenaars en toeschouwers

Zijn de 11 spelers van een voetbalploeg en de 10.000 toeschouwers in het stadion allemaal sporters? 
Met betrekking tot de milieueffecten kunnen we alvast een onderscheid maken tussen:

-  de effecten die worden geproduceerd door de toeschouwers (verkeer, parkeren, lawaai, vertrappeling,
zwerfvuil, hooliganisme…);

-  de effecten van de sport zelf, ook als er niemand komt kijken.

•  De frequentie van het gebruik

De effecten van vertrappeling op een wandelroute die regelmatig en vrijwel zonder onderbreking wande-
laars trekt, zijn niet te vergelijken met de effecten van een wandeling die maar één keer per jaar wordt
georganiseerd, ook al is het aantal wandelaars op jaarbasis even groot.

•  De concentratie op het terrein

Golfers lopen verspreid op een terrein van een vijftigtal hectare. Veldrijders draaien in groep rondjes op
een circuit. Zijn geconcentreerde activiteiten minder schadelijk voor het milieu of moeten we de voorkeur
geven aan in ruimte en tijd gespreide activiteiten?
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3.3 Gedrag van de beoefenaars

Dit is een centrale kwestie die alle andere doorkruist. Deze kwestie verwijst bovendien naar problemen
inzake samenleving, opvoeding en discipline die buiten het kader van dit rapport vallen. We beperken ons
hier tot de volgende opmerkingen:

-  elk type activiteit kan al dan niet harmonieus worden geïntegreerd in om het even welk milieu;

-  gemotoriseerde sporten zijn over het algemeen de meest verstorende disciplines, maar ook in dit geval kan
het respecteren van bepaalde regels de ongewenste effecten tot een aanvaardbaar minimum beperken.

Met betrekking tot het gedrag van toeschouwers en deelnemers lijken goede sensibiliseringscampagnes
aangewezen. Een goed voorbeeld hiervan was de campagne 'Loisirs en Environnement: un couple 
gagnant!' van het Waals Gewest.

3.4 Reglementering

We moeten een onderscheid maken tussen de algemene maatregelen voor de bescherming van de leef-
omgeving en de maatregelen die specifiek zijn voor bepaalde activiteiten. In de strijd tegen de lawaai-
hinder stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een arsenaal aan maatregelen op die een referentiekader
bieden voor alle activiteiten die lawaai veroorzaken. Het Waals Gewest heeft het verkeer in en op water-
lopen en in bosgebieden gereglementeerd. Al deze maatregelen kunnen ook worden toegepast op spor-
tieve en recreatieve activiteiten. 

3.5 Synthese

Als we al de besproken variabelen bekijken, vallen vooral de volgende zaken op:

-  sommige milieutypes zijn zo kwetsbaar dat elke sportactiviteit er moet worden uitgesloten;

-  sommige sportactiviteiten vervuilen duidelijk meer dan andere, zeker de gemotoriseerde sporten, al
bestaat de mogelijkheid om ze milieuvriendelijker te maken;

-  het aantal beoefenaars, al dan niet op hetzelfde moment, bepaalt in hoge mate de ernst van de milieu-
effecten;

-  activiteiten die een massa publiek trekken, zouden moeten worden geïsoleerd;

-  het gedrag van beoefenaars en toeschouwers is bepalend voor de integratie van een sportactiviteit in
een bepaald milieu en moet worden bevorderd door sensibiliseringscampagnes, ook al zullen die nooit
volstaan;

-  de bescherming van de leefomgeving vereist regelgeving van algemene of specifieke aard.
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Pleidooi voor een ethiek van de sport.

"De sport, mijn vrijheid." Een simplistische slogan, die echter wijst op het verlangen naar persoonlijke en
individuele ontspanning. Menselijke activiteiten komen beter tot hun recht als ze in hun omgeving zijn
geïntegreerd. Dat geldt zeker voor sporten die buiten worden beoefend, in een natuurlijk milieu. Meer nog:
de beste garantie op een duurzame ontwikkeling is het sociale systeem waarin wij leven. Met betrekking
tot sportactiviteiten geeft dit aanleiding tot maatregelen ter bescherming van kwetsbare natuurwaarden
en biotopen. De recente ontwikkeling van 'deontologische codes' in disciplines als de speleologie en het
alpinisme is een nieuwe, belangrijke stap in de goede richting. Hoe kunnen dergelijke initiatieven worden
veralgemeend zonder te vervallen in ecofascisme of een 'dictatuur van de natuur'? Een mooi onderwerp
voor een volgend debat. 
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