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Inleiding 
Sport heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. Sporten is niet alleen leuk en een belangrijke 

vorm van vrijetijdsbesteding voor jong en oud, maar mensen die sporten en bewegen blijven ook 

gezond(er) en voelen zich beter, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit betekent zowel kosten 

terugdringen in de gezondheidszorg (obesitas, diabetes) als minder arbeidsuitval (denk ook aan de 

enorme toename van depressies en burn-out) en een hoger algemeen welbevinden. Verder heeft 

sporten een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Mensen ontmoeten elkaar en het is een 

middel tot integratie - sport en bewegen voor iedereen, jong en oud en van alle sociale lagen. De 

sportsector gaat heel breed, van professionele topsport, naar breedtesport tot plezierig bewegen op 

lokaal niveau. Bovendien raakt het aan andere domeinen als recreatie & toerisme en fitness & 

wellness. Het biedt bovendien werkgelegenheid (betaald of vrijwillig) bij overheid, clubs, bonden, 

federaties als ook in het bedrijfsleven (sportmaterialen en kleding).  

Net als andere maatschappelijke actoren heeft ook de sportwereld haar rol te spelen in de enorme 

maatschappelijke uitdagingen inzake klimaatverandering en daarmee de nood aan duurzaam gebruik 

van energie, water, materialen en ruimte, inclusief verantwoord omgaan met natuur en 

groengebieden.  Thema’s als milieumanagement, duurzame ontwikkeling (DO) of maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) staan, zeker in België, nog nauwelijks op de agenda in de 

sportwereld. Deze uitdagingen evenals nieuwe trends in sporten & bewegen (bv. meer 

individualisering en anders georganiseerde en lichtere vormen, ten koste van sportclubs en een 

ander gebruik van accommodaties) veranderen het speelveld én de spelregels voor hoe sport een 

duurzame en maatschappelijk verantwoorde plaats in de samenleving kan innemen. 

Deze kwalitatieve analyse bekijkt de bestaande en vooral internationale dynamieken en tools die 

sport met duurzame ontwikkeling, ecologie en milieu verbinden. Voor de duidelijkheid, andere 

belangrijke duurzaamheidsthema’s zoals de sociale en ethische dimensies of fair play, worden hier 

niet geanalyseerd, aangezien zij geen hoofdthema voor interventies in dit project vormen.  

De analyse kadert in het tweejarig project ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos’, uitgevoerd door 

Ecolife, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en BOS+ en met steun van het 

Vlaams departement LNE. Dit team werkt een begeleidingstraject en pilootprojecten uit met diverse 

Vlaamse partners met volgende doelstellingen: 

1. Ontwikkelen van praktische instrumenten die actoren van lokaal sportbeleid ondersteunen bij het 

verduurzamen van hun kernactiviteiten en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. 

2. Sensibiliseren rond duurzaamheid in lokaal sportbeleid en –activiteiten van betrokken actoren. 

3. Aanzet geven voor verdere mainstreaming én verankering van een ecologische aanpak bij lokaal 

sportbeleid in Vlaanderen.  

De hieronder uitgewerkte analyse vormt het fundament voor de te ontwikkelen instrumenten. 

Deze analyse onderzoekt volgende aspecten: 

1. Internationale en Belgische dynamieken inzake sport & duurzaamheid. Hier wordt duidelijk 

welke domeinen van belang zijn en welk type instrumenten en initiatieven ontwikkeld zijn. 

2. Impacten van en uitdagingen bij sport en duurzaamheid, milieu en ecologie. 

3. Belangrijke trends in sport- en beweegbeleid.  

4. Pistes voor te ontwikkelen instrumenten in dit project.  
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I. Initiatieven inzake sport en duurzaamheid  

1.1 Internationale dynamieken 
Internationaal bestaan diverse inspirerende dynamieken rond sport en duurzaamheid. Vooral 

Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten zijn al langer bezig. De dynamieken komen 

zowel vanuit overheidsbeleid als vanuit sportfederaties, -bonden en sportclubs, op zowel lokaal als 

bovenregionaal niveau en dit ook vaak in samenwerking met het bedrijfsleven (leveranciers van 

sportmaterialen). In Canada, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland bestaan eerder losstaande 

initiatieven, die wat minder diep en breed gaan. Zo worden ook daar duurzame en meestal 

laagdrempelige evenementenscans bij sport gepromoot.  

Vooral Frankrijk, Duitsland, Engeland en de VS hebben een waaier aan tools en initiatieven 

ontwikkeld, doen onderzoek en kennen een ruime dynamiek van symposia, studiedagen, 

internetplatformen, campagnes, enz. Er zijn zelfs in duurzame sport gespecialiseerde adviesbureaus. 

Die zouden zonder een dynamiek en een markt in de sportsector niet kunnen bestaan. 

Verschillende insteek 

De relatie tussen sport en duurzaamheid en hoe daarop ingespeeld wordt is ook afhankelijk van de 

socio-economische context, zoals te zien is bij de Angelsaksische landen Engeland, de VS en Canada 

en de continentale landen Duitsland en Frankrijk. Bij die eersten ontstaat de dynamiek vooral vanuit 

grote (commerciële) sportclubs en het bedrijfsleven. De verbindende taal is daar ‘Corporate Social 

Responsibility’ (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In Frankrijk en Duitsland komt de 

insteek eerder vanuit beleid en sportbonden. Het taalgebruik is daar duurzame ontwikkeling en 

ecologie en/of milieu, met bovendien heel duidelijk oog voor de relatie sport en natuur en 

biodiversiteit. In Duitsland is ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kwaliteitsvolle 

groenruimtes voor sportbeoefening in de stedelijke context. Die maakt mensen niet alleen gelukkiger 

en gezonder (minder stress en agressie), maar zet mensen ook meer aan om te bewegen in die 

stedelijke context. Dit vanwege de schonere lucht en een plezierige omgeving voor contacten, in 

plaats van zich (vaak per wagen!) naar natuurgebieden te verplaatsen.  

 

Daarnaast hebben ook internationale organisaties als het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de 

Verenigde Naties (VN, United Nations Environment Programme, UNEP) en de Europese Unie (EU) 

initiatieven genomen. Bij de EU, die sport eerder recent heeft ontdekt, ligt de focus vooral op fair 

play, sociale integratie, gezondheid (obesitas) en ethiek & financiering van (commerciële) sport. Het 

IOC heeft sinds 1994 milieu als derde pijler (naast sport en cultuur) in haar beleidskader en heeft 

richtlijnen rond duurzame ontwikkeling en milieu ontwikkeld. Het heeft al diverse initiatieven 

genomen en werkt ook samen met programma’s van de VN/UNEP rond milieu, Agenda 21 en de 

Millenniumdoelstellingen. 

Het IOC heeft een uitgebreide leidraad gemaakt, die beschrijft welke duurzaamheidsthema’s relevant 

zijn en in rekening genomen moeten worden en die per (Olympische) sporttak concrete adviezen 

geeft. De leidraad houdt rekening met verschillende niveaus en actoren, zoals atleten, deelnemers 

aan ‘grassroots’ sport, coaches, clubs, sportfederaties, organisatoren van sportevenementen, 

fabrikanten van sportmaterialen, bouwers en managers van sportfaciliteiten en media. De leidraad is 

beschikbaar (pdf) op: http://www.olympic.org/content/news/media-resources/manual-news/1999-

2009/2007/01/23/ioc-guide-to-sport-environment-and-sustainable-development/.  

http://www.olympic.org/content/news/media-resources/manual-news/1999-2009/2007/01/23/ioc-guide-to-sport-environment-and-sustainable-development/
http://www.olympic.org/content/news/media-resources/manual-news/1999-2009/2007/01/23/ioc-guide-to-sport-environment-and-sustainable-development/
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1.2 Type initiatieven uitgelicht 
Hieronder worden voorbeelden van belangrijke dynamieken en interessante initiatieven uitgelicht 

die relevant zijn voor het project ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos’. Volgende landen worden 

aangehaald: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België/Vlaanderen. Dit is 

slechts een greep uit de vele initiatieven. Doel is hier niet uitputtend te zijn noch elk initiatief 

diepgaand te beschrijven, maar inzicht te krijgen in de interventiedomeinen en instrumenten die al 

bestaan. In bijlage zijn in een tabel nog diverse andere initiatieven opgenomen, geordend naar type 

initiatief, het land en met een korte beschrijving van enkele kenmerken, als ook een weblink. 

1.2.1 Verenigd Koninkrijk  

Hier zijn het vaak sportclubs en het bedrijfsleven (private middelen) die samenwerken. In het VK is 

her en der ook een lokale dynamiek met kleinere sportclubs en gericht op lokaal (community) 

sporten. De dynamiek is sterk op communicatie en sensibilisering gericht - het zichtbaar maken van 

goede praktijken en bv. gebruikmaken van ambassadeurs (topsporters), die sportclubs en –

beoefenaars stimuleren. De gebruikte tools zijn eerder ‘light’ en laagdrempelig, bijvoorbeeld een 

videofilmpje dat lokale sportclubs helpt heel basale energiebesparingen door te voeren. Daarnaast 

zijn in de Angelsaksische context enkele milieulabels ontwikkeld voor specifieke sporttakken, zoals 

het door de Golf Environment Organisation (GEO) ontwikkelde golflabel, dat ook in Vlaanderen 

wordt toegepast. Overigens heeft Duitsland in een samenwerking tussen het Bundesamt für 

Naturschutz (BfN) en Greenkeeper Verband Deutschland (GVD) een eigen milieuprogramma voor 

golfclubs ontwikkeld, het ‘Qualitätsmanagement Golf und Natur’ (zie in Bijlage).  

Voorbeelden van initiatieven: 

a. The Green Blue (http://www.thegreenblue.org.uk/)-2005: een milieuprogramma van The 

British Marine Federation en The Royal Yachting Association om bootgebruikers, business, 

zeilclubs en trainingscentra te helpen hun impact op kust en binnenwateren te verminderen. 

Doel: sensibiliseren van de hele ‘bootgemeenschap’, wetenschappelijk onderzoek, 

identificeren van milieuvriendelijke producten (bv. verven op boten), tonen van beste 

praktijken en geven van training. Dit programma bestaat uit een Environmental Code of 

Practice – met daaraan gekoppeld een milieu managementsysteem en een Marine Toolkit 

(http://www.marinetoolkit.co.uk/). Via een online vragenlijst, waar de actor zich voor moet 

registreren, wordt een checklist met vragen ingevuld. Men krijgt finale scores, een 

benchmark én tips welke aspecten men kan aanpakken en hoe dit te doen. Incentive: als 

men zich niet registreert worden de online scores niet bewaard en krijgt men geen uitslag. 

Thema’s van de milieugedragscode zijn: afval, resource efficiency, olie & brandstoffen, 

gevaarlijke materialen, gebruik producten bij reinigen van boten, habitat, 

overstromingsrisico’s, afvalwater, omgaan met ongelukken en klimaatverandering. 

Minpuntje: de casestudies zijn niet (meer) online beschikbaar. 

b. BASiS, The British Association for Sustainability in Sport (http://basis.org.uk/): een platform 

om duurzaamheidsprincipes te integreren doorheen de hele sportgemeenschap via peer-to-

peer samenwerking en discussies. BASiS is een betalende lidmaatschapsorganisatie (statuut 

van een bedrijf). Veel sensibilisering via o.a. conferenties (presentaties op website), netwerk-

evenementen en trainingen. Bij de cases ook een handleiding voor media en een checklist 

aankoop duurzame materialen. 

http://www.thegreenblue.org.uk/
http://www.marinetoolkit.co.uk/
http://basis.org.uk/
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c. Sustainability in Sport, changing the rules of the game 

(http://www.sustainabilityinsport.com/)-2012: een stichting opgezet door een oud voetballer 

en een zakenman in hernieuwbare energie. Diverse doelen: promotie, kennis delen via goede 

ecopraktijken, ecostandaard ontwikkelen voor sportclubs en samenwerking met 

technologieleveranciers (over beide laatste echter geen informatie op website). Cases zijn 

voetbalclubs, opsomming van type milieumaatregelen die genomen zijn. Laagdrempelig 

(echter geen zicht op duidelijke criteria voor milieu) en zichtbaarheid via ‘ambassadeur’, een 

ex-topsporter. 

d. Sport England (http://sportengland.org/): promotie van toegankelijke, betaalbare en 

duurzame sport in de gemeenschap. Vele links en cases en diverse toolkits over duurzame 

aspecten bij ontwerp, planning, beheer en strategische ontwikkeling van lokale 

sportfaciliteiten en de ontwikkeling van zogenaamde ‘sustainable community sports hubs’. 

Verder ook een online energiecalculator voor sportfaciliteiten, 

http://sportengland.org/facilities-planning/planning-for-sport/planning-tools-and-

guidance/sports-facility-calculator/download-the-sports-facility-calculator/   

e. ISO 20121 (http://www.iso20121.org/): de internationale ISO management standaard voor 

duurzame evenementen. Deze ISO norm is een initiatief van de Londense Olympische Spelen 

2012 en de al bestaande Britse Standaard voor events, de BS 8901, in samenwerking met de 

ISO. Het NEN-Nederland heeft deze norm in het Nederlands vertaald. Interessant is ook dat 

in het kader van de Global Reporting Initiative (GRI) duurzaamheidsverslaglegging, er ook 

een speciaal supplement bestaat voor eventmanagement. Zie: 

https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-

organizers/Pages/default.aspx    

1.2.2 Frankrijk  

De nationale overheid is de belangrijkste initiatiefnemer en de dynamiek komt voort uit de Nationale 

Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (la SNDD) van het Ministerie voor Ecologie. Het Ministerie 

voor Sport heeft een brede alliantie opgezet met alle sportfederaties en regionale sport, met het 

CNCD (Centre National pour le Développement du Sport), het Nationaal Olympisch Comité en ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, bekend van o.a. de Bilan Carbone©). Alle 

informatie, tools, acties, beleidsplannen enz. zijn op één centraal kennisplatform terug te vinden: 

Sport Développement Durable, Centre de Ressources et Espace Collaboratif, http://developpement-

durable.sports.gouv.fr/. Deze website bevat een schat aan informatie, documentatie, campagnes, 

educatief materiaal, tools, links, cases, enz.  

Frankrijk heeft een zeer vooruitstrevend beleid rond sport & duurzaamheid ontwikkeld en kadert 

sport daarmee ook in het ruimere beleid voor duurzame ontwikkeling. De redenen om dit op te 

zetten zijn: 

 De belangrijke rol van sport als mobilisator van mensen in de samenleving. 

 Het opnemen van de verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van een groot deel van de 

samenleving. 

 Het anticiperen op evoluties en duurzaamheidsuitdagingen in de samenleving. 

 Het opnemen van engagementen om de impacten terug te dringen. 

http://www.sustainabilityinsport.com/
http://sportengland.org/
http://sportengland.org/facilities-planning/planning-for-sport/planning-tools-and-guidance/sports-facility-calculator/download-the-sports-facility-calculator/
http://sportengland.org/facilities-planning/planning-for-sport/planning-tools-and-guidance/sports-facility-calculator/download-the-sports-facility-calculator/
http://www.iso20121.org/
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/


6 
 

 
 

Enkele cijfers tonen ook het maatschappelijke belang van de omvangrijke sportsector in Frankrijk: 34 

miljoen sportbeoefenaren, 16 miljoen sportleden, 3 miljoen vrijwilligers, 175.000 sportverenigingen 

verbonden aan een federatie, 2,5 miljoen sportevenementen per jaar en 60.000 sportcentra. 

Het eerste 5-jaren plan was van 2009-2013. Het huidige plan (2014-2019) formuleert 9 uitdagingen 

en 12 prioriteiten voor sport & duurzame ontwikkeling. 

De 9 uitdagingen: 

1. Consumptie & productie (materialen) 

2. Educatie, vorming en onderzoek 

3. ‘Gouvernance’ (betrekken stakeholders, continue verbetering …) 

4. Klimaatverandering & energie 

5. Transport & mobiliteit 

6. Behoud & beheer van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 

7. Gezondheid en DO 

8. MVO in de sport(organisaties) 

9. Internationale uitdagingen DO 

 

De 12 prioriteiten: 

1. Nationale strategie DO in sport toepassen 

2. Vraag naar transport terugdringen (sportpraktijken veranderen) 

3. Ecologische vormen van mobiliteit stimuleren 

4. Duurzame consumptie & productie bevorderen (relatie met leveranciers) 

5. Milieukwaliteit van alle sportinfrastructuren verbeteren (ook tijdens gebruik) 

6. De sportwereld betrekken bij biodiversiteitsbeheer 

7. Promoten van sport & gezondheid als ook welzijn 

8. Sport voor iedereen met gelijkwaardigheid & respect 

9. Sport voor sociale cohesie, educatie, persoonlijke ontwikkeling. 

10. Alle actoren in sport sensibiliseren voor DO en goede praktijken delen. 

11. MVO in sportorganisaties (en overheid past DO criteria toe bij aankoop, subsidietoekenning) 

12. Duurzame sportevenementen 

 

Voorbeelden van initiatieven: 

a. Campagne ‘Je suis écosportif’: grote sensibiliseringscampagne naar sporters met een 

wedstrijd met ‘kortfilmpjes’ gemaakt door jongeren van sportclubs, die de relatie sport & 

duurzaamheid uitbeelden. Voorbeeld van een winnende video: http://developpement-

durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/remise-des-prix-du-concours-pocket-241   

b. Bilan Carbone:  ADEME promoot het uitvoeren van een Bilan Carbone© (berekening van de 

koolstofvoetafdruk of ‘carbon footprint’) bij sport en past deze aan met sport-specifieke 

elementen. Verder is een informeel lerend netwerk opgericht, le Club Carbone des 

fédérations sportives, door de verantwoordelijke sportminister om kennis en ervaringen te 

delen, bestaande uit 150 leden van 70 sportfederaties. 

c. Charter écocoureur: elke deelnemer ondertekent dit charter en bij niet-naleving kan de 

deelnemer gediskwalificeerd worden van de wedstrijd. 

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/remise-des-prix-du-concours-pocket-241
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/remise-des-prix-du-concours-pocket-241
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d. Gids van goede praktijken van sport & natuur: praktische tips en aanbevelingen afgestemd 

op diverse buitensporten, zoals ski, snowboard, mountainbiken, paardensport, oriëntatie 

cross, joggen, klimmen, parachutes, speleologie, kanovaren, enz. en algemene tips 

afgestemd op type terreinen/biotoop (bv. grotten, rivieren, bergen). In Frankrijk beoefent 1 

op de 3 personen sport in de natuur. 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Guide%20FRAPNA%20-%20partie%201.pdf  

e. Gids voor aankoop van duurzame sportkleding en attributen. 

f. Praktische tips voor organiseren van duurzame sportevenementen. 

g. Continue vorming rond milieu en duurzame ontwikkeling, zowel naar sportopleidingen, als 

sportmonitoren en (jonge) vrijwilligers actief in de sport en recreatie. 

h. Certificatie van sportgebouwen en zwembaden met de NF HQE Equipements Sportifs ™: 

met financiële ondersteuning van het sportministerie is deze extensie van de NF HQE, de 

Franse standaard voor energieprestaties van gebouwen, uitgewerkt voor sportmaterialen, de 

zogenaamde NF HQE Equipements Sportifs ™ . Deze is en specifiek voor multifunctionele 

sporthallen (sinds eind 2011) en zwembaden en ‘watercentra’ sinds 2012. Op dit moment 

hebben 9 sportcentra het certificaat.  

i. Verplichte evaluatie sportmanifestaties die plaatsvinden in Natura 2000 gebieden: hiervoor 

is een leidraad ontwikkeld (door het Ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling, 

Transport en Wonen en het Ministerie van Sport) Guide méthodologique pour l’évaluation 

des incidences des manifestation sportives sur les sites Natura 2000. De organisatoren 

dienen de mogelijke impacten vooraf te identificeren aan de hand van een eenvoudige 

checklist. Tevens moet de organisator aangeven wat het gaat doen om de risico’s te 

vermijden (die gids geeft overigens allerlei manieren voor remediëring). Dit document wordt 

samen met de gebruikelijke documenten voor aanvraag ingediend bij de lokale autoriteit die 

beslist over al dan niet toestemming voor de sportmanifestatie in een Natura 2000 gebied. 

De website geeft ook een geografisch overzicht van alle Natura 2000 sites in Frankrijk. 

1.2.3 Duitsland  

In Duitsland bestaat veel samenwerking tussen milieu- en natuurbeleid, sportfederaties en 

onderzoek. Duurzame ontwikkeling, klimaat en milieu staan centraal, als ook de milieutechnische 

invalshoeken en een duidelijke relatie met kwaliteitsmanagement en eco-audits in sportclubs op alle 

niveaus (ook lokaal en jeugd). Kernthema’s zijn: energie, gebouwen, aankoop, mobiliteit en 

sportevenementen. Daarnaast, en daarmee staat Duitsland verder dan andere landen, staan ook 

stedenplanning en ruimtegebruik op de agenda. Bijvoorbeeld het effectiever en multifunctioneel 

gebruik van accommodaties en het creëren van (groen)mogelijkheden voor bewegen in de 

buitenlucht in de stedelijke context om de druk op natuurgebieden en daarmee samenhangende 

mobiliteitsbehoeften te verminderen. In Duitsland komt 80% van de sporters in natuurgebieden met 

de wagen.  

Tevens is er veel onderzoek en samenwerking tussen sportuniversiteiten en in ecologie/milieu 

gespecialiseerde bureaus. Verder ook veel aandacht voor onderwijs en opleiding. Net als Frankrijk 

kent ook Duitsland een dynamiek rond sporten in de natuur gekoppeld aan Natura 2000 gebieden. 

Ook in Duitsland wordt sport als een belangrijke maatschappelijke actor gezien met zijn 90 

sportbonden, 90.000 sportverenigingen en 27 miljoen actieve sporters. Aldus dient de sportsector 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Guide%20FRAPNA%20-%20partie%201.pdf
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haar verantwoordelijkheid op te nemen om de negatieve impacten te verminderen en positief bij te 

dragen aan klimaat, milieu en natuur.  

Voorbeelden van initiatieven: 

a. Informatieplatform ‘Sport in der Natur’ (http://www.natursportinfo.de/): opgericht door het 

Duitse Bundesamt für Naturschutz. Het biedt een schat aan informatie en specifieke tips naar 

zowel sporters als actoren die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer en ruimtelijke 

inrichting betreffende allerlei land-, lucht-, en watersporten. Verder beschikt het over een 

uitgebreide literatuurdatabank en externe links naar sportfederaties en –bonden en ook 

zogenaamde ‘conflictoplossingen’ per sportsoort, die aangeven welk type instrument of 

interventie gebruikt is om natuur en sport met elkaar te verzoenen. 

b. ‘Natura 2000 und Sport’ samenwerking tussen de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in 

het kader van de samenwerking „Sport und Umwelt“ met de DOSB (Duitse Olympische 

Sportbond) en diverse sportbonden. Doel was samen met 5 sportbonden oplossingen te 

vinden voor sport- en vrijetijdsactiviteiten in de natuurlijke ruimte met het devies hoe 

conflicten te vermijden en de acceptatie (bij sporters) te verhogen. Belangrijk is dat niet 

alleen goede data gebruikt worden, maar dat ook de kennis van sporters van een specifiek 

gebied gebruikt wordt om goede oplossingen te vinden – dit leidt tot beter gedragen 

oplossingen met een verantwoord gebruik van de natuurlijke ruimte die bijdraagt aan bv. de 

biodiversiteit. Ook kunnen sporters actief bijdragen aan natuurbehoud, bv. bij het in kaart 

brengen van soorten (is ook kostenefficiënter voor natuurorganisaties). De gids geeft vele 

tips, specifiek per sporttak en welk type instrument het best ingezet kan worden. Zie gids: 

http://natura2000-und-sport.de/. Eén en ander is ook gekoppeld aan het management van 

natuurgebieden door het Bundesamt für Naturschutz. Zie: 

http://www.bfn.de/0316_management_natura2000.html.   

c. ‘Sport bewegt Klimaschutz’ van de Duitse Olympische Sportbond, DOSB 

(http://www.klimaschutz-im-sport.de/): brede mobilisatie en aandacht voor opleiding en 

training rond sport & klimaat en sensibilisering met drie hoofddomeinen van interventie: 

duurzame sportevenementen, mobiliteit en management van sportaccommodaties. Zo 

wordt gewerkt aan andere vormen van mobiliteit van en naar de bergen, i.p.v. iedereen met 

de eigen wagen en wordt gestimuleerd om een lineair parcours te doen i.p.v. naar het 

beginpunt terug te keren. Het webplatform bevat (onder downloads) zeer uitgebreide 

documentatie en publicaties inzake deze drie hoofdthema’s o.a.  sport in de stad en de 

uitdagingen van multifunctioneel gebruik van ruimtes en accommodaties en duurzame bouw 

en stedenbouwkundige en ruimtelijke planningsuitdagingen voor sport.  

d. ‘Das Institut für Natursport und Ökologie’  van de Duitse Sportuniversiteit in Keulen 

(http://www.dshs-koeln.de/natursport/aktuelles.html) werkt aan complexe en 

richtinggevende projecten en toekomstvragen inzake buitensport en ecologie, als aan 

ondersteuning voor beleid. De duurzaamheidsthematiek is ook geïntegreerd in de 

sportopleiding. 

e. ‘Green Champions in Sport and Environment – Guide for environmentally-sound large 

sporting events’, gids in opdracht van het Ministerie van Milieu en Natuurbeheer en de 

Duitse Olympische Sportconfederatie (2007). http://www.oeko.de/oekodoc/598/2007-144-

en.pdf   

http://www.natursportinfo.de/
http://natura2000-und-sport.de/
http://www.bfn.de/0316_management_natura2000.html
http://www.klimaschutz-im-sport.de/
http://www.dshs-koeln.de/natursport/aktuelles.html
http://www.oeko.de/oekodoc/598/2007-144-en.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/598/2007-144-en.pdf
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1.2.4 Nederland 

Nederland kent geen uitgesproken beleid voor sport en duurzaamheid, maar er zijn enkele 

interessante initiatieven, waarbij vooral MVO en duurzame aankoop centraal staan. De domeinen 

‘procurement’ en ‘supply chain management’ zijn sterk ontwikkeld en kennen een lange historie in 

Nederland. Dit is ook al jaren deel van het overheidsbeleid van duurzaam inkopen en de vele 

initiatieven die de overheid daarin samen met de markt heeft ontwikkeld. Dit ook in de context van 

MVO en internationaal ondernemen bij bedrijven. Zie ook het platform ‘MVO Nederland’ 

http://www.mvonederland.nl/ en het IDH, The Sustainable Trade Initiative, 

http://www.idhsustainabletrade.com/nederlands.    

 

Voorbeelden van initiatieven: 

a. Steunpunt Natura 2000 heeft diverse documenten rond recreatie, toerisme en sport in 

Natura 2000 gebieden: http://www.natura2000.nl/, o.a. Omgang met evenementen (2010); 

een werkdocument rond het opnemen van sport in de beheerplannen van natuurgebieden, 

of nog Natura 2000 en recreatie, voorbeelden van recreatieactiviteiten in en nabij Natura 

2000 gebieden (2011). 

http://www.natura2000.nl/pages/zoekresultaat.aspx?cx=015969292986516450633:a29zuph

y_x0&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=sport&sa=Search. De Quickscan bestaand gebruik en 

Natura 2000 (2008, ontwikkeld met Arcadis en de ministeries van VROM en Economische 

zaken) geeft inzicht in de activiteiten die in een Natura 2000 gebied kunnen plaatsvinden, in 

welke mate zij effecten hebben (verdeeld over 4 categorieën) en of deze leiden tot opname 

in het beheerplan of een vergunningsprocedure. Evenementen vallen onder bijlage 4, 

sectornotitie recreatie, toerisme en sport, waar ook het NOC-NSF bij betrokken is, zie: 

http://www.natura2000.nl/pages/bestaand-gebruik.aspx   

b. Onderzoeksrapport ‘Recreatie en natuur, Kennis over effecten, kwetsbaarheid, 

handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden’ – Alterra 

rapport 2334 

a. ‘Op weg naar een duurzame sportvereniging’, door NOC NCF in het kader van de dynamiek 

en het Olympisch Plan 2028: om sport in de volle breedte in heel Nederland naar Olympisch 

niveau te brengen. Met als mogelijk resultaat Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in 

Nederland. De handleiding beschrijft aan de hand van een aantal fasen (dromen, denken, 

durven, doen, door-ontwikkelen en doorlichten) hoe een sportvereniging MVO kan 

integreren.  

b. Sportstroom, http://www.sportstroom.nl/: het grootste inkoopcollectief voor energie, 

verlichting en zonnepanelen in de Nederlandse sportmarkt. In 2004 sloten zich 59 

verenigingen aan bij de gezamenlijke aankoop. De gezamenlijke besparing bedroeg ruim € 

100.000 euro. Tot op heden wordt SportStroom beheerd door sportbestuurders. Deelname is 

gratis voor sportverenigingen. SportStroom krijgt per vereniging een bescheiden vergoeding 

van de gecontracteerde energiebedrijven. Deze vergoeding is bij alle energiebedrijven gelijk, 

zodat SportStroom altijd kan kiezen voor het scherpste prijsaanbod voor haar deelnemers. 

SportStroom koopt alleen 100% groene stroom en zoveel mogelijk klimaat gecompenseerd 

gas in. Via een bedrijfssponsorplan kunnen ook bedrijfssponsors van verenigingen deelnemen 

aan de collectieve energie-inkoop. (http://sportstroom.nl/sponsorplan)  

http://www.mvonederland.nl/
http://www.idhsustainabletrade.com/nederlands
http://www.natura2000.nl/
http://www.natura2000.nl/pages/zoekresultaat.aspx?cx=015969292986516450633:a29zuphy_x0&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=sport&sa=Search
http://www.natura2000.nl/pages/zoekresultaat.aspx?cx=015969292986516450633:a29zuphy_x0&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=sport&sa=Search
http://www.natura2000.nl/pages/bestaand-gebruik.aspx
http://www.sportstroom.nl/
http://sportstroom.nl/sponsorplan
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c. MVO Nederland, enkele bedrijven actief in de sportevenementen die in het kader van die 

dynamiek in recreatie & toerisme, MVO toepassen. 

1.2.5 België - Vlaanderen 

Wallonië noch Vlaanderen kent een uitgesproken beleid voor sport & duurzaamheid. In Wallonië ligt 

de focus eerder op de context van toerisme, vrijetijdsbesteding en natuur. De ‘Code Forestier’ bevat 

in het kader van Natura 2000 enkele wettelijke bepalingen ter beperking van de overlast door 

gemotoriseerde sporten. Vanuit de ‘Club Alpin Belge’ wordt momenteel een milieuopleiding 

ontwikkeld voor sportmonitoren in bergklimmen, alpinisme en wandelen, met ook aandacht voor 

‘zachte’ mobiliteit; gebruik van openbaar vervoer, carpoolen naar en van de klim- en wandellocaties. 

Verder wil het Waals Gewest, Departement ‘Nature & Forêt’, een milieucharter opstellen dat 

sportfederaties ondersteunt.  

Hoewel Vlaanderen in vergelijking met Wallonië en zeker ook andere Europese landen weinig Natura 

2000 gebieden kent, is het aantal sporters en de intensiteit van het ruimtegebruik wel significant. 

Doordat de oppervlakte van toegankelijke natuur (en zeker ook Natura 2000-gebieden) in 

Vlaanderen beperkter is, staat de beheerder hier voor de uitdaging om intensief sportgebruik van 

deze gebieden te verzoenen met het behoud van de natuurwaarden. Dit leidt tot verdergaande 

reglementering, waarbij de onderliggende logica voor sporters (en organisatoren van 

sportevenementen) niet altijd even duidelijk is en dus ook niet altijd op begrip kan rekenen. Hier is 

nog marge voor een verzoening van sport en natuur. 

In het kader van een te organiseren sportevenement dient een machtiging (vergunning) aangevraagd 

te worden bij het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. Dit agentschap maakt een inschatting of de 

activiteit al of niet risicovol is, kijkt ook naar de mate van risico door de frequentie van gebruik en of 

het om een periode van broedseizoen gaat (eventueel meer beperkingen voor toegankelijkheid). 

(http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Toegankelijkheid.aspx)   

In opdracht van de Koning Boudewijn Stichting is een studie uitgevoerd (‘Société & Sport, Sport & 

Environnement’, Patrick Jouret, november 2000) naar de impacten van sport en vrijetijdsbesteding 

op milieu en worden per sporttype de belangrijkste impacten aangegeven. Deze komen in hoofdstuk 

2 aan bod. Vlaanderen kent enkele lokale initiatieven. Hieronder worden tevens enkele in 

Vlaanderen gekende instrumenten opgenomen die ook relevant zijn voor de sportwereld.  

Interessant voorbeeld uit de golfsport is de ontwikkeling van Golf & Milieu en het internationale GEO 

label (Golf Environment Organisation). In 1996 ontstond het programma ‘Committed to Green’, een 

initiatief van de Europese Golffederatie (onder toenmalig Belgisch voorzitter, Dhr. Schatten) i.s.m. 

WWF. Dit is geëvolueerd naar het internationale GEO label (met externe derde partij audit en 

certificaat). Deze ontwikkelingen hebben sindsdien bij de Vlaamse vereniging voor Golf (VVG) geleid 

tot een ‘Golf & Milieu programma’ met een wettelijke verankering in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen. Na aanvankelijk een Vlaams label (met 3, 4 of 5 sterren, waarbij 5 sterren gelijks stond 

aan GEO), bestaat de Vlaamse aanpak sinds 2011 uit twee stappen: 

1. Een lokaal label ‘golf & milieu’, als een club de daarvoor ontwikkelde ‘milieuwegwijs’ volgt. 

2. De mogelijkheid het internationale GEO label te behalen. 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Toegankelijkheid.aspx
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De Milieuwegwijs Golfgids (http://www.golfvlaanderen.be/nl/clubinfo/golf--milieu/het-milieulabel-

voor-golfterreinen) maakt clubs wegwijs in de relevante milieuwetgeving rond bodem en afval en 

wat een club concreet kan doen om hieraan te voldoen. Tevens bestaat er een gids ‘Irrigatie op 

golfbanen, tips en advies voor duurzame golfbanen’. De VVG ondersteunt haar leden ook met advies. 

Voorbeelden van initiatieven in Vlaanderen: 

a. Quickscan ecologische voetafdruk voor sportinfrastructuur gemaakt door Ecolife in 

samenwerking met het ISB, meet o.a. elektriciteits- en gasverbruik, verlichting, isolatie, 

verwarming, afval en water. Zie: http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/218/dossier2.pdf  

b. Groenevent, Ovam online evenementenscan om de milieu-impact aan te pakken en zij kent 

ook een Award toe, zie: http://www.groenevent.be/menu-categories/het-ovam-beleid. Ook 

op federaal niveau heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, FIDO, 

voormalig PODDO en ICDO) een handleiding en checklist voor duurzame evenementen 

gemaakt: http://fido.belgium.be/nl/inhoud/duurzame-evenementen-0.     

c. PRO2 Sportdiensten, een kwaliteitszorgsysteem voor provinciale en gemeentelijke 

sportdiensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), in opdracht van de Vereniging 

van Vlaamse Provincies, 2006. De voorbije provinciale beleidslegislatuur werden heel wat 

gemeenten ge-audit door Double Pass (www.doublepass.com ) in opdracht van de 

provincies. Momenteel staat het project ‘on hold’. De ontwikkeling van de tool en de 

uitvoering van de audits werden gefinancierd door Vlaanderen en de provincies (vorige 

legislatuur). ISB bood ondersteuning bij de audits (verbeterpunten). Thema’s o.a.: veiligheid, 

energiebeheer, welzijn & preventie, algemene exploitatie, zwembad-, sporthal- en 

openluchtsportterreinenbeheer.  

d. Duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten voor groenbeheer in Vlaanderen: 

momenteel ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Deze 

criteria zijn ook relevant voor de groenaanleg en het terreinbeheer van buiten-

sportaccommodaties. 

e. ‘Sorteren in sportcentra’ project 2012-2014: afvalbeheer in sportaccommodaties, ISB i.s.m. 

Fostplus, http://www.isbvzw.be/nl/webshop-cats/31/sorteren-in-sportcentra.html: Het 

aantal gemeenten dat in de sportcentra en -sites sorteert ligt vrij hoog. 78 % van de 

gemeenten geeft aan nu al PMD te sorteren. Slechts 21% slaagt er in om op elke site te 

sorteren. 22% geeft aan dat er op geen enkele site PMD verzameld wordt. Er zijn ook cijfers 

over de samenwerking tussen clubs en gemeenten op vlak van het ophalen van afval. (Bron: 

eindrapport ISB, Afvalbeheer in de lokale sportsector, 2012). Onder impuls van ISB zijn 49 

gemeenten de afgelopen twee jaar gestart met sorteren in hun infrastructuur of hebben hun 

sorteerbeleid verder uitgewerkt door meer aangepast materiaal te installeren. Vooral het 

sorteren rond de openluchtinfrastructuur is nog een grote uitdaging.  

f. Voorbeeldpraktijken Vlaamse gemeenten: 

 Sportdienst Izegem: Milieuvriendelijke aanpak, totaalaanpak: 

o Sportaccommodaties nieuwbouw (oriëntatie, licht en lucht,  …)  

o Sportaccommodaties renovatie (isolatie, waterbesparingen, …) 

o Sportaccommodaties voor dagelijkse werking, bv. deurpompen, lichtsensoren, … 

o Inrichting (toestellen, zonnewering, …) 

o Gedrag van medewerkers (transport, administratie, ..) 

o Groene omgeving (zonderisgezonder.be) 

http://www.golfvlaanderen.be/nl/clubinfo/golf--milieu/het-milieulabel-voor-golfterreinen
http://www.golfvlaanderen.be/nl/clubinfo/golf--milieu/het-milieulabel-voor-golfterreinen
http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/218/dossier2.pdf
http://www.groenevent.be/menu-categories/het-ovam-beleid
http://fido.belgium.be/nl/inhoud/duurzame-evenementen-0
http://www.doublepass.com/
http://www.isbvzw.be/nl/webshop-cats/31/sorteren-in-sportcentra.html
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o Zelf het goede voorbeeld + positieve communicatie 

 Sportdienst Bilzen: Energievriendelijke maatregelen voor sportaccommodaties 

o Warmtekrachtkoppeling voor zwembad. Energievriendelijk alternatief voor een 

energieverslindende accommodatie als een zwembad. 

o Relighting sporthallen  

o Zonnepanelen 

o Nieuwe isolatie 

 Nieuwbouw sporthal Maldegem: Energievriendelijke sportaccommodatie Bij het 

uitschrijven van het ontwerp aandacht voor duurzaamheid: hernieuwen van 

energiebronnen én beperken van energievraag (ook beperken van energieverlies). 

Het concept kiest voor een passende oriëntatie om een energiezuinig en duurzaam 

gebouw met een grote belevingswaarde te realiseren Daglicht en zonne-energie 

worden als hernieuwbare energiebronnen gebruikt, evenals vernieuwende en 

zorgvuldig uitgezochte materialen. De resterende energievraag wordt opgelost 

d.m.v. de meest performante productie- en recuperatietechnieken. 

 Sportdienst Hooglede: Schepenen van sport én van milieu hebben aandacht voor het 

milieu in lokaal sportbeleid gevraagd (infrastructuur, gedrag medewerkers, …) Zie: 

http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/235/sportbeleid4.pdf (ISB congres 2013), artikel 

Hooglede met genomen maatregelen: 

http://www.isbvzw.be/_uploads/ISB_vzw/downloads/Congres13_D2K3_duurzaamh

eid_van_lokaal_sportbeleid.pdf. Quickscan voorbeeld Hooglede: 

http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/218/dossier2.pdf 

  

http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/235/sportbeleid4.pdf
http://www.isbvzw.be/_uploads/ISB_vzw/downloads/Congres13_D2K3_duurzaamheid_van_lokaal_sportbeleid.pdf
http://www.isbvzw.be/_uploads/ISB_vzw/downloads/Congres13_D2K3_duurzaamheid_van_lokaal_sportbeleid.pdf
http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/218/dossier2.pdf
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2. Duurzaamheidsimpacten en uitdagingen 

2.1  Impacten - twee zijden van dezelfde medaille 
Diverse (internationale) studies hebben de impacten van sport op het milieu onderzocht. Hoewel dit 

rapport niet een technische en cijfermatige analyse van diverse onderzoeken naar de ecologische 

impacten van sport beoogt, blijkt dat er wel eenduidigheid is over de grote impactdomeinen. 

Eventuele nuances hebben vooral te maken met sporttak-specifieke uitdagingen en het type 

accommodatie. In België zijn geen specifieke cijfers over de ecologische impacten van sport 

beschikbaar. Hieronder worden de belangrijkste impacten samengebracht, gebaseerd op 

documentatie van de UNEP (Manual sports & the environment), DOSB (diverse rapporten), 

Nederland (Sportzorg), Frankrijk (Sport & DD), het VK (BASiS) en België (KBS). 

Als we over impacten van sport spreken zijn er twee zijden van de medaille: 

1. De impacten van sport op het milieu en de omgeving. 

2. De impacten van de omgeving op sport. 

Ook sport is gebaat bij een gezonde omgeving, zoals goede binnen-en buitenluchtkwaliteit en een 

prettige, groene en veilige omgeving bij het sporten.  

Belangrijkste duurzaamheidsimpacten door sport en impacten op sport (o.a. UNEP) 

Impacten van sport op 
milieu 

Milieu-impacten op sport(ers) Cruciale milieuthema’s voor sport 
(organisatie en evenementen) 

Lawaaioverlast + 
lichtvervuiling 

Lawaaioverlast Geluid en licht (overlast naar mens 
én natuur) 

Emissies door gebruik van 
brandstof en elektriciteit  

Lucht verontreiniging (binnen en 
buiten) 

Vervuiling water, lucht en bodem  
door transport, toxische stoffen in 
bv. verven, schoonmaakmiddelen    

Bodem en watervervuiling 
door pesticiden & 
bemesting 

Pesticiden en toxische stoffen Gezondheid en Veiligheid 

Afval (bouwen en 
onderhoud, events, 
sporters en bezoekers) 

Watervervuiling (bacteriën) Landschapsgebruik, ruimtelijke 
inrichting 

CO2 emissies Verlies van habitat/ biodiversiteit 
(en dus ook geen natuurlijke 
ruimtes meer voor sporten) 

Bescherming en behoud van 
biodiversiteit & ecosystemen 

Gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen (water, hout, 
papier, energie, …) 

Klimaatverandering Materialen en 
hulpbronnengebruik en afval 

   Beschermen cultureel erfgoed 

 

Ook rond impacten op groene ruimte en natuur is het een en ander onderzocht. (bronnen o.a.: 

Sportzorg, http://www.sportzorg.nl/bibliotheek/milieu-en-sport en studie van de KBS).  

Negatieve beïnvloeding van het milieu door sport kan op allerlei manieren plaatsvinden: verstoring 

en aantasting van de natuur door sporten in de vrije natuur, geluidshinder door motor- en 

schietsporten en geluids- en lichthinder van sportcomplexen, vervuiling door lood van bodem en 

http://www.sportzorg.nl/bibliotheek/milieu-en-sport
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water door kleiduifschieten en sportvissers, of golfbanen en skipistes (inname van ruimte) en verkeer 

naar grote sportevenementen (bron sportzorg-NL). 

Zo zijn directe impacten gekoppeld aan:  

 bodembetreding met verdichting en/of erosie van de bodem (schade aan flora en fauna, 

verlies aan natuurwaarde, overstromingen); 

 rustverstoring (fauna); 

 vervuiling; 

 inbeslagname van ruimte door infrastructuur en accommodatie. 

En indirecte gevolgen ontstaan door: 

 toegenomen concentraties van recreanten op dezelfde tijd en plaats, met als gevolg een 

verhoogde druk op de omgeving; 

 toegenomen energieverbruik en vervuiling door transport van recreanten en toelevering van 

goederen en diensten ten behoeve van de recreant; 

 disharmonie tussen recreanten en lokale bevolking en tussen verschillende typen recreanten 

onderling (denk bv. aan fietspaden in Vlaanderen en koersfietsers). 

 

Geluid-producerende sporten hebben een grote impact op de natuur, zoals: 

 autosport (autorensport, rallysport, rallycross, autocross, karting, oval- en speedwaysport, 

terreinsport, oriënterings- en puzzelritten); 

 motorsport (motorcross, wegraces, bromfietsraces, terreincross, speedway, ijsraces, 

grasbaanraces; 

 trials, sprint, enduro, toerritten, oriënterings- en puzzelritten; 

 snelle watersport (varen met snelle motorkruisers, sportvisboten, sportboten, waterscooters, 

raceboten; waterskiën); 

 luchtsport (ULV-vliegen, sportvliegen en modelvliegen); 

 recreatief verkeer (met de auto, motor of bromfiets, ook naar sportevenementen); 

 waterrecreatie, (toer)vaart met (kajuit)motorboten, jetskis; 

 Apart kan ook duiken genoemd worden vanwege verstoring van koraalriffen. 
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De grootste impacten komen door gemotoriseerde sporten en verplaatsingen (bij sportbeoefening 

en evenementen) én door het gedrag van sporters en publiek. Uit onderzoek in Duitsland blijkt dat 

80% van de mensen die een sportactiviteit in de natuur onderneemt dit doet door zich met de wagen 

naar de locatie te verplaatsen. Onderstaand een voorbeeld van het percentage van het gebruik van 

verschillende transportmiddelen naar sportaccommodaties in Duitsland, in de stad en buiten de stad. 

Gemotoriseerd (privaat) vervoer heeft duidelijk de overhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de hierboven aangehaalde studie uitgevoerd voor de Koning Boudewijn Stichting (2000), worden 

de impacten van sport op het milieu aan de hand van twee aspecten beschreven: 

1. Sportinfrastructuren; gebouwen en buitenaccommodaties. 

2. Sportactiviteiten; het sporten zelf.  

De belangrijkste impacten bij sportinfrastructuren: 

 Ruimtegebruik (keuze locatie, bereikbaarheid, publieke voorzieningen (water, elektriciteit) 

 Gebruik van (niet hernieuwbare) grondstoffen (energie en materialen)  

 Invloed op de ‘paysage’ (architectuur, omvang en locatie van sportaccommodaties) 

 Toename van circulatie (met name gemotoriseerde mobiliteit) 

 Vervuiling (binnenlucht), terreinbeheer (pesticiden) 

De belangrijkste impacten van sportactiviteiten: 

 Lawaai en lichtoverlast (gemotoriseerd, stemmen, verlichting sportvelden) 

 Bodemvervuiling en erosie (vertrappen, wielen, afval) 

 Lucht- en watervervuiling 

 Afval (vooral ook bij evenementen) 

 Vernieling van flora, verstoring van fauna 

 Conflicten in gebruik (snel-langzaam, frequentie, natuurgebieden) 
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Ook andere studies uit Frankrijk, het VK, Duitsland, als ook van de UNEP en het IOC onderschrijven de 

belangrijke impacten van sport op het milieu, zijnde impacten door of op: 

 Sportevenementen 

 Transport (privé en goederen, en daarmee ook emissies) 

 Energieverbruik 

 Waterverbruik 

 Bodem en watervervuiling  

 Ecosystemen en landschappen  

 Afval en giftige stoffen 

 Gebruik van grondstoffen en materialen  

 Sportinfrastructuren (ruimtegebruik, materialen, energie, water) 

 Lawaai en lichtvervuiling 

 Catering (type voedsel & dranken, verpakkingen en afval) 

 

Behalve transport vormen ook de CO2 emissies van sportaccommodaties een belangrijke 

impactfactor. Zie hieronder een voorbeeld van een Duitse studie naar diverse typen 

sportaccommodaties, waarbij vooral sporthallen en zwembaden eruit springen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: DOSB – symposium 29-30 november 2012 

 

  



17 
 

 
 

2.2 Uitdagingen - beleid en sport samen in dezelfde boot 
 

Sense of urgency 

Behalve de gekende directe en indirecte impacten op milieu komen er ook uitdagingen op sport af. 

Ook het meest recente, vijfde, klimaatrapport van de Verenigde Naties (IPCC, http://www.ipcc.ch/) 

laat geen twijfel meer bestaan: de klimaatuitdagingen zijn immens - tot een verwachte 

temperatuurstijging van maar liefst 6°C tegen het einde van deze eeuw! We voelen de effecten nu al 

overal op deze aardbol, van overstromingen, droogte en branden, watertekort, mislukte oogsten 

(honger en stijgende voedselprijzen), aantasting van ecosystemen, uitsterven van soorten, 

toenemende emissies en daarmee steeds verslechterende lucht- en waterkwaliteit en schaarste van 

cruciale grondstoffen. Nu handelen is meer dan ooit de enige uitweg en ons aller 

verantwoordelijkheid. 

 

De positieve bijdrage van sport(beleid) 

Klimaatverandering en een steeds groter maatschappelijk draagvlak voor het opnemen van de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid door eender welke sector (denk ook aan de ISO 26000, de 

internationale richtlijn voor MV(O) voor elk type organisatie), laat ook de sportsector niet buiten 

schot. Bovendien bevinden we ons in een maatschappijtransitie waarbij de focus naar kwaliteitsvol 

leven verschuift en welzijn en gezondheid steeds belangrijker worden. De sportsector sluit hier als 

belangrijke maatschappelijke en lokaal verankerde actor goed bij aan; vanwege de belangrijke 

sociale, verbindende en gezondheidsrollen en de relatie met een duurzame en gezonde levensstijl 

die sport vervult. Zo kan sport ook een heel positieve bijdrage leveren aan de ecologische aspecten 

van haar activiteiten en direct bijdragen aan overheidsbeleid (op alle niveaus) rond duurzame 

ontwikkeling, klimaatneutraliteit, enz. En daarmee worden overheid en beleid en de sportwereld 

meer dan ooit met dezelfde type uitdagingen geconfronteerd – ze zitten samen in dezelfde boot. Denk 

aan o.a.: 

• Demografische en socio-structurele veranderingen en een individualisering van levensstijl. 

• Minder financiële middelen en door samenwerking en slimme systemen oplossingen vinden. 

• Klimaat, Energie en CO2 (emissies) uitdagingen en maatregelen in het kader van beleid voor 

klimaatneutraliteit (o.a. het beleid van stad Gent, stad Leuven, provincie Limburg). 

• Gebruik van beperkt beschikbare openbare ruimtes (sport is slechts één van de gebruikers). 

• Meervoudig en tijdelijk gebruik van accommodaties en ruimtes. 

• Sport en natuurbeheer hand in hand. 

 

Wat de sportwereld beweegt 

Uit de talrijke internationale dynamieken waar de sportwereld, samen met diverse partners, actief 

bezig is met milieubeheer, duurzame ontwikkeling en MVO, blijkt dat er diverse drivers bestaan, die 

hen aanzetten om duurzamer te kunnen worden. Tot de belangrijkste drivers horen: 

1. Geld besparen: direct door te bezuinigen, indirect door de juiste investeringen te doen. 

2. Verhogen van reputatie en versterken van imago. 

3. Beter management, o.a. een beter ketenbeheer door duurzaamheidscriteria bij aankoop en 

het werken met duurzame leveranciers, als ook het monitoren van de milieu-impacten. 

4. Betere relaties met stakeholders; van de eigen sporters, het publiek, de buurt, tot 

natuurverenigingen, overheid, bedrijven, enz. 

5. Door nieuwe netwerken ook vergroten van kennis en handelingsvaardigheden. 

http://www.ipcc.ch/
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Kortom, samen werk maken van duurzaamheid biedt vele mogelijkheden en heeft impact op de 

bekende 3 P’s: concrete bijdrage van lokaal sportbeleid aan de vermindering van milieu-impacten 

(planet), community- en teambuilding rond actuele duurzaamheidsthema's (people) en tenslotte 

effectieve kostenbesparing door een verminderd energie-, water- en materialengebruik (profit). 
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3. Trends bij sporten 
Een aantal belangrijke verschuivingen en trends tekenen zich af in het sportveld. En net als bij de 

impacten zijn ook hier studies gemaakt en cijfers beschikbaar uit verschillende landen. Ook hier zien 

we dat de evoluties overeenkomen. 

De belangrijkste geïdentificeerde trends bij sporten zijn: 

 Anders-georganiseerde manieren van sporten: mensen sporten meer individueel, dan wel in 

lichtere en zelforganiserende verbanden en minder vanuit traditioneel sportclubverband.  

 Steeds meer sportaanbod met vele ‘trendy’ sporten; ‘er is keuze te over’ en men verandert 

graag eens van activiteit. 

 Nieuwe sportbehoeften – sporten én bewegen: niet alleen wedstrijd- topsport, of 

breedteport, maar ook gerelateerd aan gezondheid, fitness, wellness, buiten zijn en ‘gewoon’ 

bewegen. 

 Druk op lidmaatschap/deelname aan (traditionele) sportclubs en -verenigingen en anderzijds 

de vraag aan sportclubs om mee maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

 Toename van het aantal doelgroepen, zoals: bewegen bij baby’s, kleuters, peuters, 

hartpatiënten, enz. en verdere diversificatie, bv. actieve senioren van 55 jaar, 70-jarigen of 

bewegen met 80-jarigen. 

 Veelvoud aan type ruimtes en plaatsen (binnen en buiten) om te bewegen en te sporten. 

Vooral inzake ruimtegebruik is in Duitsland veel onderzoek gedaan, omdat men zoekt naar hoe men 

de (stedelijke) ruimte zo optimaal mogelijk kan gebruiken door deze beter in te richten en mensen 

a.h.w. multimodale bewegingsfaciliteiten aan te bieden. Dit gebeurt door bestaande voorzieningen 

beter te benutten (denk aan schoolgymzalen, oude fabriekspanden) en door in plaats van nieuw te 

bouwen juist tijdelijke structuren te voorzien, die herbruikbaar en ook recycleerbaar zijn. Dit is ook 

vanuit kostenoogpunt interessant. Daarnaast ziet men daar de absolute meerwaarde van 

groencreatie in en rond de stedelijke context, die ook als bewegingsruimte dienst doet en het 

welbevinden van iedereen ten goede komt. 

De Europese Commissie (EC) maakt bij haar beleid rond sport gebruik van een Eurobarometer over 

Sport & Fysieke activiteit in Europa 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf). Het onderzoekt de mate en het 

niveau van deelname aan sportactiviteiten per land, mogelijke drempels voor deelname, aanwezige 

sportfaciliteiten op lokaal niveau en de mate van vrijwillige participatie in sport. Hieruit blijkt dat 31% 

van de Belgen geen enkele sportieve activiteit uitoefent en één op de 5 Belgen (22%) zelden aan 

sport doet. Gemiddeld in Europa loopt dit op tot 42% van de bevolking dat niet aan sport doet. Wat 

betreft vrijwillige inzet in een sportclub scoort België na Nederland en Engeland het best. Verder 

blijkt dat mensen in grote steden minder tevreden zijn over de sportinfrastructuur en het aanbod 

dan in middelgrote en kleinere steden. En bewoners van het platteland zijn dan weer minder 

tevreden dan inwoners uit kleinere en middelgrote steden. Hier spelen twee factoren: 

 Hoe meer (persoonlijk) budget men heeft hoe positiever over voorzieningen en aanbod.  

 Hoe vaker men sport hoe tevredener men is over voorzieningen en aanbod. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf
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De landen waar men het meest tevreden is over het sportaanbod zijn (in die volgorde): Nederland, 

Denemarken, Frankrijk en Duitsland. Voor alle duidelijkheid, de cijfers in deze Europese barometer 

zijn gebaseerd op nationale cijfers en wijken soms af van cijfers voor Vlaanderen (zie § 3.1). 

3.1  Specifieke cijfers van Vlaanderen 

3.1.1 Gezinsuitgaven voor sport 

Een gemiddeld gezin spendeert 1.524 euro per jaar aan actieve sportdeelname. De directe uitgaven 

liggen vier keer hoger dan indirecte.  

- Directe uitgaven: De uitgaven aan lidgeld zijn veruit de hoogste uitgavenpost (gemiddeld meer 

dan 400 euro). Hierin zit o.a. ook de huur van infrastructuur. De andere vier (kleding, begeleiding, 

materiaal en schoeisel) schommelen allen rond de 200 euro.  

- Indirecte uitgaven: Voor de indirecte uitgaven blijkt dat de sociale kosten (bv. consumpties 

voor/na training of wedstrijd) meer dan de helft van de indirecte kosten uitmaken (ongeveer 150 

euro). Gezinnen spenderen een aanzienlijk bedrag aan verplaatsing (96,9 euro). Vermoedelijk 

liggen de indirecte kosten wel nog hoger, want dit wordt doorgaans onderschat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Publicatie Vlaanderen sport, Jeroen Scheerder e.a., 2013 – p 230-231 

De verhoudingsposten liggen verschillend per sport, bv. goedkopere loopsport. Hier kunnen ook wat 

specifieke acties rond gedaan worden.  

Enkele cijfers rond de impacten op het milieu door vervoer: 

- Bij vaders en bij jongens is het vervoer bij veldvoetbal een grote uitgavenpost (respectievelijk 

15.9% en 13.8% van de uitgaven): door verplaatsingen bij wedstrijden.  

- Bij moeders is het vervoer bij tennis een grote uitgavenpost (13.8% van de uitgaven)  
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- Bij zowel meisjes als jongens liggen de uitgaven voor het vervoer bij zwemmen boven de 15% 

(resp. 15.7 % en 15.1 %). Mogelijke verklaring hiervoor is het beperkt aantal zwembaden in 

Vlaanderen (ten opzichte van sportinfrastructuur). 

Overigens zijn ook de hoge uitgaven voor winstersport evident. (Bron: Publicatie Vlaanderen sport, 

Jeroen Scheerder e.a. – 2013, p 236-244) 

3.1.2 Sportindustrie 

De sportindustrie in Vlaanderen heeft een relatief grote economische omvang en levert naast 

aanzienlijke sociale en gezondheidsvoordelen ook een aanzienlijke bijdrage aan de Vlaamse 

(Belgische) economie.  

Op basis van extrapolatie van gezinsuitgaven naar de populatie wordt de Vlaamse sportindustrie op 3 

à 3,5 miljard euro geraamd. Dit bedrag komt overeen met ongeveer twee keer het bruto nationaal 

product. Daarnaast wordt de grootte van de sportgoederenindustrie (materialen, kledij en schoeisel) 

in Vlaanderen tussen de 0,7 en 1,7 miljard euro geraamd. (Bron: Publicatie Vlaanderen sport, Jeroen 

Scheerder e.a. – 2013 – p 259) 

3.1.3  Tewerkstelling in lokaal sportbeleid 

Bij de tewerkstelling op lokaal niveau (sportdiensten) zijn diverse functies te onderscheiden.  

 

- De sportfunctionaris en/of diensthoofd sport geeft leiding aan de sportdienst en bepaalt het 

duurzaamheidsbeleid van het lokale sportbeleid, dit in overleg met of op aansturen van de 

milieudienst, milieuambtenaar, …  

- De beheerder beheert meestal één infrastructuur op het vlak van exploitatie en personeel en 

deze volgt de richtlijnen vanuit een algemeen beleid en brengt dit in de praktijk.   

- De sportpromotor staat in voor het sportieve aanbod in de gemeente, zoals lessenreeksen en 

sportkampen. Deze persoon stuurt ook de lesgevers aan.  

- De zaalwachter staat in voor het permanente toezicht in de sportzalen, voor het dagelijkse 

onthaal en soms ook voor het onderhoud van de zaal. Deze persoon wordt geconfronteerd 

met de realiteit op het terrein en is in contact met de gebruikers van de sportaccommodatie.  

- Het poetspersoneel - kan zeker ook een rol spelen in het duurzaamheidsverhaal.  

Eind 2010 werkten in het Vlaamse Gewest 4.299 personen in de lokale sportsector, goed voor 

3.482,58 voltijdse equivalenten (VTE). Deze cijfers zijn eerder een onderschatting aangezien niet alle 

gemeenten de enquête invulden en het aantal VTE niet van alle personen gekend is. In 273 

gemeenten is er een diensthoofd sport of sportfunctionaris actief (96% in 2010). Sportpromotoren 

zijn aangesteld in 48% van de gemeenten, beheerders in slechts 18% van de gemeenten.  

 

 Aantal 
respondenten 

Totaal aantal 
VTE 

Gemiddeld VTE per 
sportdienst* 

% 
voltijds 

Diensthoofd 106 101.7 0.94 89.62% 

Sportfunctionaris 311 287.54 1.18 81.25 % 

Sportpromotor 168 157.73 1.17 61.7 % 

Beheerder 70 67.45 1.33 91.63 % 
*ten opzichte van aantal sportdiensten met medewerkers in die functie 
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Over het hele personeelsbestand van de lokale sportdiensten vormen toezichters/zaalwachters, 

redders en schoonmaakpersoneel de grootste groepen met telkens meer dan 700 personen. Voor 

administratief medewerkers, nummer 4 in de rij zakt het aantal tot 472. 

 

functie Aantal 
gemeenten 
met die 
functie 

Aantal 
VTE 

Aantal 
personen 

VTE/persoon Man Vrouw  

Toezichter/zaalwachter 214 785.6 897 0.88 79.76% 20.24% 
Redder 115 661.8 769 0.86 65.41% 34.59% 
Schoonmaak 154 509.2 734 0.69 11.16% 80.84% 
Administratief 
medewerker 

199 386.6 472 0.82 27.74% 72.26% 

 
Bron: Cijferboek Lokaal sportbeleid 2011-2013, Marjolein van Poppel (ISB), p 34-42 en zie presentatie 

Jeroen Scheerder, ISB congres 2011: http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/215/sportarbeidsmarkt.pdf   

Belangrijke trend bij Vlaamse gemeenten is dat 71% van de gemeenten heeft aangegeven te willen 

besparen op sport. Een deel van die besparing wordt gerealiseerd door afvloeiing van personeel. De 

zaalwachters vormt de eerste groep waarop bezuinigd wordt. Indien deze trend zich verder zet, 

zullen meer en meer sporthallen geen permanente zaalwachter meer hebben die toeziet op een 

correct gebruik van de accommodatie. In dat geval is het belangrijk dat de gebruikers van de 

infrastructuur zelf voldoende overtuigd zijn van een duurzaam beheer van de infrastructuur en dat 

ook de accommodaties zodanig zijn uitgerust dat duurzaam gebruik voor de gebruikers als het ware 

een logische en gemakkelijke zaak wordt.  

3.1.4 Type sportbeoefening 

A. Percentage actieve sportbeoefening 

- Actieve sportbeoefening, exclusief recreatief wandelen en fietsen: 37.1 % in 1999 naar 39.2% in 

2006 (dus niet significant gestegen).   

- Actieve sportbeoefening, inclusief recreatief wandelen en fietsen: gemiddeld totaal 59.4 % 

‘sport’ in 2006 t.o.v. 53.0% in 1999. De stijging is vooral te wijten aan een stijging van vrouwen 

binnen het recreatief sporten (van 46.3% naar 59.3%). Bron: BMS 9, Sport in clubverband, Jeroen 

Scheerder, 2012, p. 45) 

Actieve sportbeoefening houdt hier geen rekening met intensiteit, frequentie of context van de 

sportbeoefening (anders zouden de resultaten aanmerkelijk lager liggen). Deze cijfers hebben enkel 

betrekking op de ‘geplande sportactiviteit’. D.w.z. een week skiën is een voorbeeld van een geplande 

sportactiviteit, ook al gaat het maar om één keer per jaar. Een niet-geplande sportactiviteit is bv. een 

zwembeurt op vakantie of af en toe deelname aan een fietszoektocht met het gezin. Verschil met de 

participatiecijfers in de Eurobarometer is dat daar ook dansen of tuinieren tot fysieke activiteit 

worden gerekend.  

 

  

http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/215/sportarbeidsmarkt.pdf
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B. Clubsport 
Globaal genomen kunnen we vaststellen dat clubsport in Vlaanderen in absolute cijfers min of meer 
stagneert, ook procentueel in functie van het gestegen bevolkingsaantal. Dit staat in schril contract 
met de sterk gestegen populariteit van de algemene sportparticipatie. Bron: BMS-rapport 8, Sport in 
clubverband, Jeroen Scheerder – p. 67-75.  

3.1.5 Gebruik van sportaccommodaties  

Dit gaat over zowel gebouwen als sportvelden, dus binnen en buitensport, t.o.v.  publieke en 

natuurruimte voor sport en bewegen. 

 

A. Gebruik van publieke voorzieningen: 

De publieke infrastructuurvoorzieningen worden voornamelijk door kinderen en jongeren gebruikt, 

respectievelijk 41.8% en 29.8%. Bij volwassenen maken deze publieke voorzieningen 25% uit van de 

locaties waar men sport beoefent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Publicatie Vlaanderen sport, Jeroen Scheerder e.a., 2013 – p 235 

B. Gebruik van outdoor locaties: 

- 60.7% van de sportieve volwassenen-populatie maakt gebruik van outdoor voorzieningen of 

natuurlijke locaties voor sportbeoefening. Bij jongeren is dat 39.9% en bij kinderen 27.2%.  

- Outdoor locaties (straat, bos, park) hebben dus bij volwassenen een relatief groter aandeel. Dit 

komt wellicht door de laagdrempeligere mogelijkheden voor het gebruik hiervan. 
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C. Commerciële sportvoorzieningen: 

Commerciële sportvoorzieningen in Vlaanderen winnen duidelijk aan belang.  

 Het gebruik van voorzieningen van een commercieel sportcentrum ligt hoger naar mate men een 

oudere leeftijdsgroep in beschouwing neemt (kinderen 11.6 %; jongeren 17.7% en volwassenen 

21.3%). 

 Bij alle leeftijdsgroepen is het gebruik van een commercieel sportcentrum groter bij vrouwen dan 

bij mannen. Voorbeelden van activiteiten zijn fitness, zumba, dans, …. enz. 

3.1.6 Trends naar meer individueel sporten & bewegen 

A. Sportvoorkeur van kinderen:  

- Solosporten zijn zeer populair. Bijna de helft van de kinderen zwemt buiten clubverband (46.6%). 

Andere populaire solosporten zijn sportief fietsen (25.3 %), dans (22.7%), en gymnastiek (16.9 %).  

- De meest beoefende team- en duosporten zijn voetbal (29.1%) en tennis (15.2%) 

B. Sportvoorkeur van jongeren:  

- Veldvoetbal is onmiskenbaar de populairste sport bij jongens. Bij de meisjes is dans nu de 

populairste sport.  

- Gemiddeld gezien (over de genders heen) beoefent bij de jongeren 30.5% zwemmen, 27.5% 

veldvoetbal, 22.8% sportief fietsen, 21.0% loopsport, 19.2% dans, 14.3% fitness en 13.7% tennis.  

C. Sportvoorkeur volwassenen:  

- De top vijf bestaat voor de eerste keer uit solosporten: loopsport is anno 2009 de populairste 

sporttak met 29.9%, de tweede plaats gaat naar sportief fietsen (25.8%), gevolgd door zwemmen 

(15.5%), fitness (14.5%) en sportief wandelen (12.3%). Veldvoetbal en tennis zijn de belangrijkste 

clubsporten bij volwassenen.  

Lopen is voor vrouwen nummer 1, sportief fietsen is voor mannen nummer 1. Bron: Publicatie 

Vlaanderen sport, Jeroen Scheerder e.a., 2013 – p 138-145 

Fietsen (met inbegrip van wielrennen, mountainbike in recreatief verband), lopen en wandelen zijn 

duidelijk de populairste sporten bij volwassenen. Zwemmen is populair over alle leeftijden en 

genders heen. Daarnaast is het veldvoetbal een niet te negeren sport bij de jongens en bij de 

mannen.  

3.1.7 Tendensen in lokaal sportbeleid 

Een lokaal sportbeleid en een lokaal duurzaamheidsbeleid staan niet los van het globale lokale beleid 

dat steden en gemeenten voeren. In deze analyse schetsen we de algemene ontwikkelingen en 

tendensen in lokaal beleid en lokaal sportbeleid in het bijzonder. 

Tendensen in lokaal beleid: 

Op de VVSG-Trefdag van 2012 gaf de VVSG, als ledenvereniging van lokale besturen in een 

Vlaanderen, een overzicht van zes tendensen en ontwikkelingen die de tijdsgeest bepalen in het 

beleid van lokaal bestuur (dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012): 

1. Een forse bevolkingsgroei in Vlaanderen valt samen te vatten onder vier V’s: vergrijzing, 

vergroening, verkleuring en verdunning. Zorgen voor differentiatie van bijvoorbeeld het 

sportaanbod zal de uitdaging zijn. Een 55-plusser heeft andere sportieve wensen dan een 80-

jarige die fysiek fit en paraat wil blijven. De vergrijzing heeft ook een keerzijde op vlak van de 

nood aan zorgvoorzieningen. Sport en bewegen kan hier een interessante partner zijn voor 
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rusthuizen of woonvoorzieningen. De vergroening laat zich vooral zien in de grote steden en 

brengt noden op vlak van kinderopvang en scholen met zich mee. We stellen ook verdunning 

vast: vereenzaming van senioren op het platteland of steeds meer eenoudergezinnen. 

2. Toenemende individualisering wordt gekenmerkt door een steeds mondigere individuele 

burger, die opkomt voor zijn rechten. Positief is het ontstaan van een nieuw middenveld en 

georganiseerd burgerinitiatief. Dit kan zich ook uiten in betrokkenheid van middenveld of 

sportclubs bij duurzaamheidsinitiatieven. 

3. Toenemende kansen tot digitalisering 

4. De economisch-financiële crisis houdt een gevaar in voor een evolutie naar een meer duale 

samenleving. 90.000 gezinnen in Vlaanderen kunnen hun energierekening niet meer betalen, er 

schuilt verborgen armoede bij kleine zelfstandigen, er is vereenzaming en sociaal isolement van 

senioren, er zijn maatschappelijk kwetsbare jongeren, generatie-armen …: stuk voor stuk 

illustraties dat dit gevaar zeer reëel is. 

5. Toenemende zorg voor energie en klimaatverandering. We zitten in het energie- en 

klimaattijdperk. Het globale vooruitzicht is een verdergaande uitputting van grondstoffen. De 

klimaatverandering heeft een enorme impact op waterbeheer waarbij lokale besturen moeten 

instaan om het water ter plekke vast te houden. Op vlak van energie spreken we over minder 

energieverbruik, meer hernieuwbare en meer zuinige energie. En afval wordt steeds meer een 

grondstof (circulaire economie). Kortom: duurzame ontwikkeling is het enige perspectief. De 

aandacht voor de ecologische voetafdruk van sportinfrastructuur en het sportaanbod stijgt recht 

evenredig met de bewustwording van deze problematiek. De noodzaak is echter zo groot dat er 

echt gekozen moet worden voor duurzame verwarming van zwembaden en duurzaam 

watergebruik. Dit mogen geen optionele budgetten zijn bij projecten. Ook naar 

sportclubinfrastructuur liggen hier verantwoordelijkheden voor lokale besturen. Sensibiliseren 

van gebruikers, personeel en beleid om draagvlak te creëren zal zonder twijfel nodig zijn. 

6. De komende legislatuur (2012) wordt financieel bijzonder zwaar door talrijke factoren. Aan de 

uitgavenzijde zijn er de pensioenen, de personeelskosten (steeds meer hoger gekwalificeerden 

…), hogere energieprijzen, de financiële crisis, noodzakelijke investeringen (kinderopvang, 

scholen, fietspaden, sociale huisvesting …), etc. Aan de inkomstenzijde zijn er de besparingen op 

het federale en Vlaamse niveau en het wegvallen van diverse inkomsten, zoals 

energiedividenden. De financieel moeilijke tijden uitten zich ook in het feit dat gemeenten nog 

meer nadenken over hun kerntaken en resultaatsgericht/outputgericht beleid op het lak van 

beheer van sportinfrastructuur, verzelfstandiging (ontstaan autonome gemeentebedrijven) en 

samenwerking met de private sector (publiek-private samenwerking). 

Evolutie Lokaal Sportbeleid: 

De Vlaamse overheid subsidieert sinds 1976 via decreten gemeenten en steden voor hun 

sportbeleid. De evolutie die deze decreten doormaakten op vlak van subsidievoorwaarden en -

doelstellingen, geven ook een goed beeld van de evolutie van strategische planning van lokaal 

sportbeleid. Hier een kort historisch overzicht. 

 In de jaren ’60 en ’70 ging het om de bouw van sportinfrastructuur; gemeentelijke zwembaden 

en sporthallen. Met het decreet van 1976 stimuleerde Vlaanderen de aanstelling van 

sportfunctionarissen als sportgediplomeerde professionals om de talrijke aanwezige 

sportcentra te beheren en van een aanbod te voorzien. In deze jaren kwamen dus de 
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sportfunctionarissen overal in dienst en ontstonden de sportdiensten. De focus lag op de 

beheerdersrol van gemeenten op vlak van sport. 

 De jaren ’80 en ’90 waren de jaren van sportpromotie. Via het decreet van 1995 werden 

sportdiensten betoelaagd voor hun sportpromotie. Over sportinfrastructuur beschikken was wel 

nog een belangrijke voorwaarde om subsidies te krijgen. Binnen het decreet werd een 

sportpromotieplan (een actieplan van sportpromotieactiviteiten) verwacht van de gemeenten. 

De focus lag nu op de actorrol van gemeenten op vlak van sport. 

 Tijdens de jaren 2000 ging het om Sportbeleid. Een decretale vertaling voor sport liet op zich 

wachten tot 2007. De jeugd- en cultuursector werden reeds enkele jaren gesubsidieerd door 

Vlaanderen op basis van een sectoraal beleidsplan. Het decreet van 2007 omtrent het ‘sport voor 

allen-beleid’ stelde met succes het opmaken van een sportbeleidsplan als belangrijkste 

subsidievoorwaarde (in plaats van o.a. het beschikken over sportinfrastructuur) en subsidieerde 

gemeenten op basis van hun inwonersaantal. Dit decreet bevatte ook vier hoofdstukken/thema 

waar gemeenten verwacht werden op in te spelen (subsidiëring sportclubs, anders-

georganiseerde sport, diversiteit en toegankelijkheid en sportinfrastructuur (dit laatste werd 

echter niet gesubsidieerd)). Een belangrijk inhoudelijk accent werd door Vlaanderen gelegd op 

subsidiëring van een kwaliteitsvolle werking van sportclubs. Een 100-tal nieuwe gemeenten (ten 

opzichte van 2006 toen nog gesubsidieerd werd op basis van het decreet van 1995) stapten in 

het Vlaamse subsidiebeleid voor sport via het opmaken van een sportbeleidsplan. Gemeenten 

kregen hiermee meer autonomie voor het voeren van een gesubsidieerd sportbeleid en de focus 

kwam te liggen op de regierol van gemeenten. 

 Met het ‘planlastendecreet’ van 2011 werd een nieuw tijdperk ingeluid. Sectorale decreten 

bleven bestaan, maar sectorale plannen werden vervangen door één integraal meerjarenplan 

voor de gemeente opgesteld via het BBC-instrumentarium. Dit meerjarenplan en bijhorende 

jaarrapportering dienen ook om sectorale subsidies aan te vragen. Voor sport werd dit 

geconcretiseerd in het decreet Lokaal Sportbeleid van 2012, waarin het sportbeleidsplan 

verdween als subsidievoorwaarde. Vlaanderen geeft in dit decreet subsidie aan lokale besturen 

om in te spelen op vier Vlaamse beleidsprioriteiten voor sport: 

a. Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van sportclubs via doelgericht 

subsidiebeleid. 

b. Stimuleren van sportclubs tot professionalisering met een bijzonder accent op 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. 
c. Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via 

een anders-georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. 
d. Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale 

samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren. 

‘Integraal is het nieuwe normaal’: 

Sinds het planningsjaar 2013 in gemeenten en steden wordt ‘integraal’ gezien als het nieuwe 

‘normaal’ (Plas, 2012). In 2013 stelden gemeenten en steden voor het eerst een integraal 

meerjarenplan op voor het hele gemeentelijke beleid. Deze evolutie naar meer integrale 

beleidsplanning is niet ‘zwart-wit’, maar eerder een continuüm van geen, naar meer, naar integrale 

planning en een trendbreuk met het eerder verkokerde beleid van voorheen. Zoals bv. cultuur-, 

jeugd- en sportdienst elk voor zich een aanbod voor kansengroepen hadden en sport een beleid 
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voerde voor de planning van voetbalvelden, niet afgestemd op het beleid van de dienst ruimtelijke 

planning.  

Dit evolueerde de laatst jaren wel sterk naar inclusief werken in functie van doelgroepen. Het 

sectorale beleid hield steeds meer rekening met het beleid naar specifieke doelgroepen. Denken we 

bijvoorbeeld aan het toepassen en afstemmen van het seniorenbeleid binnen sport, cultuur of 

wonen. Maar ook op andere vlakken zien we de evolutie naar integraal beleid waarbij de lokale 

sportsector betrokken is: multifunctionele publieke infrastructuren, clustering van functies in 

publieke gebouwen, sociale sportclubondersteuning waarbij clubs partner worden in lokaal beleid op 

vlak van wijkwerking, kansengroepen, naschoolse opvang, … 

Integraal werken en plannen is niet gewoon samenwerken en afstemmen tussen sectoren en 

beleidsdomeinen, maar een gezamenlijke visie en doelstellingen formuleren. Dit wordt mede 

ondersteund door het instrumentarium van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus). Door bijvoorbeeld 

beleidsdomeinen (bv. vrije tijd) te formuleren, via bundeling van beleidsvelden (sport, jeugd, cultuur, 

…). Waar oorspronkelijk misschien vooral efficiëntiewinst werd beoogd, heeft men nu meer oog voor 

een sterker lokaal beleid en betere dienstverlening voor de burger.  

Ter illustratie enkele beleidsuitdagingen of strategische keuzes die gemeenten en steden formuleren 

en waar sport kan bijdragen in samenwerking met andere sectoren én met een mogelijke link naar 

duurzaamheid: 

 Kindvriendelijke gemeente: over scholen, speelpleinen, veilige straten, … en kindvriendelijke 

sportclubs en een ruim sport- en beweegaanbod voor kinderen. 

 Duurzame gemeente: over veel groene ruimten, energiezuinige publieke gebouwen, sporten in 

de natuur, aandacht voor energiegebruik in sportcentra of een duurzaam sportaanbod dat inzet 

op levenslang sporten en bewegen. 

 Vitale wijken: wijken waar het aangenaam wonen is: comfortabele woningen, kinderopvang in de 

buurt, goede mobiliteit, veilig en met sportvoorzieningen die zorgen voor een vrijetijdsaanbod en 

de buurt doen leven. 

 Gezonde gemeente: over preventiecampagnes (roken, hart- en vaatziekten, …) en sporten en 

bewegen. 

Bronnen: Plas H. 2012 Werken met het meerjarenplan en de BBC in cultuur, sport en jeugd. Politea en 

Nassen D. 2014 Strategische Planning van Sport op gemeentelijk niveau (cursus sportfunctionaris 

Vlaamse Trainersschool) 

De budgettaire problemen waarmee ook steeds meer lokale overheden geconfronteerd worden, 

maken het effectief omgaan met geld en kunnen besparen op energie, water, verlichting, 

verwarming, afvalvermindering, enz. evenals multimodaal gebruik én inrichting van publieke ruimtes 

en accommodaties noodzakelijk. Beter afgestemde milieumaatregelen en effectieve instrumenten 

die die diverse lokale actoren daarin ondersteunen, zijn meer dan welkom. Net zo goed als een 

proactieve en positieve bijdrage van de hele sportsector aan het verminderen van de klimaateffecten 

onderhand onomkeerbaar en wenselijk is. 
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4.  Type instrumenten voor duurzaam sporten 
 

Zoals de analyse duidelijk maakt laat ook de sportsector in en buiten Vlaanderen sporen na en kent 

diverse uitdagingen op alle niveaus inzake ecologische voetafdruk en allerlei impacten op milieu en 

omgeving. Van (ruimtelijke) planning, bouwen tot en met het beheer van sportinfrastructuren, het 

dagelijkse management van een accommodatie en een sportclub, als ook bij sportactiviteiten, zoals 

evenementen en verplaatsingen van sporters én publiek. In Duitsland en Frankrijk is al enig 

onderzoek naar de impacten van sport gedaan, vooral rond sportaccommodaties (emissies, 

energiegebruik), sportevenementen (transport, afval) en naar specifieke impacten per sporttak 

(lawaai, licht, vervuiling, bodem). Meer onderzoek en een verdere cijfermatige onderbouwing, zeker 

ook in Vlaanderen en België, lijkt wenselijk voor een goed zicht op de impacten, gekoppeld aan de 

specifieke context en het type sportactiviteit. Echter, de in deze analyse geïdentificeerde studies, 

(beleids)praktijken en ontwikkelde instrumenten uit de diverse landen en van de VN en het IOC, 

geven wel degelijk een eenduidig beeld en voldoende zicht op de belangrijkste domeinen waar de 

impacten door sporten het grootst en significant zijn. De impactdomeinen betreffen: 

 Energie  

 Emissies  

 Water 

 Afval en vervuiling (en bodem) 

 Lawaai en licht 

 Ruimtegebruik 

 Biodiversiteit en ecosystemen  

Deze impactdomeinen van sport worden hoofdzakelijk veroorzaakt door volgend type activiteiten: 

 Transport en verplaatsingen (personen en goederen, emissies) 

 Sportaccommodaties (gebouwen-energie en water en het gebruik van de ruimte) 

 Sportevenementen (materialengebruik, catering, afval, emissies) 

Op basis van wat nu al in andere landen gebeurt én werkt en op basis van de belangrijkste gekende 

impacten en trends bij sporten & bewegen als ook de al aanwezige instrumenten, ook in Vlaanderen, 

wordt voor dit project Ecosportief, sporten doe je spoorloos een instrumentmix uitgewerkt die een 

Vlaamse dynamiek met diverse stakeholders naar duurzaamheid in de sport bevordert. Kortom, de 

uitdaging in dit tweejarig traject is: van duurzaamheid een sport te maken! 

Dit hoofdstuk beschrijft welk type instrumenten onderscheiden kunnen worden, welke functies ze 

vervullen (wat ze beogen), op wie ze zich richten en welke criteria relevant zijn voor het ontwikkelen 

van instrumenten. Vanuit deze elementen en de voorgaande analyse wordt een instrumentenmatrix 

ontwikkeld. Deze instrumenten worden in dit project verder uitgewerkt en in de pilootprojecten 

getest en toegepast.  
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4.1 Instrumenten nader bekeken 
De analyse levert diverse pistes op voor het ontwikkelen van instrumenten. In Frankrijk 

identificeerde men vijf noden van sportorganisaties om in een effectieve dynamiek van 

duurzaamheid te stappen. 

1. Alle actoren in de sport sensibiliseren. 

2. Zoveel mogelijk gebruik maken van al bestaande instrumenten. 

3. Het delen van de ervaringen op nationaal niveau. 

4. Het (h)erkennen van de acties en inspanningen voor duurzaamheid. 

5. Het versterken van het bestuur (en professionalisering van het management). 

Voor de in dit project te ontwikkelen instrumenten is het wenselijk hier rekening mee te houden. De 

mate van succes wordt daarnaast ook bepaald door een goede mix van instrumenten, die bruikbaar 

zijn voor diverse sportactoren en die een bredere bewustwording ondersteunen.  

De sportsector in Vlaanderen staat aan het begin van haar duurzaamheidskoers. En zoals in iedere 

sport is elke speler van belang voor een goed resultaat. De uitdaging in het project ‘Ecosportief, 

sporten doe je spoorloos’ is een goede mix van instrumenten te ontwikkelen, die de verschillende 

actoren op verschillende manieren en niveaus bereikt en zo de sportsector, met focus op het lokale 

niveau, vooruit helpt. Een instrument kan verschillende functies vervullen en op verschillende 

manieren inwerken, namelijk: 

a. Wat doet het instrument – aan welke (noodzakelijke) verandering draagt het bij? 

b. Op welk niveau werkt het instrument – waar in de organisatie en hoe diep/breed gaat het? 

c. Wie zijn de doelgroepen – welke type sportactor kan het gebruik 

4.1.1 Verschillende functies van een instrument 

Het begrip instrument moet hier breed begrepen worden. De voorbeelden uit de andere landen 

laten een grote variëteit aan mogelijke interventies en type initiatieven zien. Alvorens deze te 

clusteren is het van belang te begrijpen wat een instrument kan doen en hoe het een gewenst 

veranderingsproces kan ondersteunen.  

Een instrument kan: 

a. de kennis vergroten én het handelen versterken op alle niveaus en bij iedereen; 

b. diverse niveaus (diepgang) bevatten, zowel voor starters als voor toppers; 

c. het management en beheer professionaliseren én kosten besparen (implementatie);  

d. (in)directe verbeteringen realiseren (via monitoring, meten is weten);  

e. innovatie én samenwerking bevorderen; 

f. resultaten zichtbaar maken en de geloofwaardigheid versterken (imago); 

g. goed werk belonen en de motivatie om door te gaan stimuleren; 

h. het algemene draagvlak vergroten en mogelijk engagement verkrijgen. 

 

Uiteraard kan één instrument ook verschillende functies tegelijk vervullen. De vele geïdentificeerde 

instrumenten uit de diverse landen inzake sport en duurzaamheid kunnen als volgt geclusterd 

worden: 
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1. Meten is weten – van ‘light tot strong’: 

• checklist, (quick)scan, calculator, (ISO) standaard, managementsysteem, label, … 

2. Het goede voorbeeld - zichtbaarheid:  

• ambassadeur, prijs, campagne (ik ben, club X, of gemeente Y is eco-sportief),…  

3. Management en beleidscyclus & keten – van planning, design tot onderhoud en einde 

leven:  

• duurzaam aanbesteden & aankopen bij ruimtelijke inrichting, gebouwen, 

groenbeheer, sportmaterialen, evenementen. Zowel voor overheid als sportclubs 

(stad Y, club Z zoekt duurzame sportleveranciers) 

• MVO in de (sport)organisaties + levenscyclus producten/materialen 

• duurzaamheidsverslaglegging (Global Reporting Initiative, GRI) 

• gebruik van standaarden en managementsystemen 

4. Opleiding en vorming – weten waarom, hoe en wat te doen: 

• overheid, sportfederaties, -clubs, -bonden, -besturen, sporttrainers en monitoren, 

promotoren, zaalwachters, sportopleidingen, … 

5. Communicatie – Uitwisselen, sensibiliseren, mobiliseren, belonen: 

• charter, gedragscode 

• kennisplatformen, conferenties, beurzen, informatieverstrekking, goede praktijken, 

media,… 

6. Onderzoek:  

• sportonderwijsinstellingen, milieu- en natuurinstituten, e.a. 

7. Regelgeving en bestuur: 

• subsidiebesluiten, beheerplannen en toegankelijkheidsregelingen natuur, 

overheidsopdrachten, …  

De instrumenten bereiken ook heel diverse doelgroepen. Voor dit Vlaamse project is de volgende 

afbakening in drie doelgroepen relevant: 

1. Beleid: gemeenten  voorbereiding, uitvoering, beheer:  

• overheidsopdrachten + leveranciers/bedrijven (MVO) 

• subsidies & vergunningen 

• planning sportaccommodaties en -faciliteiten in de publieke ruimte  

• samenwerking met diverse domeinen (milieu, ruimtelijke ordening, aankoop, jeugd, 

recreatie) 

2. Organisaties: sportdiensten, exploitanten sportinfrastructuur, clubs, bonden, federaties  

management + operaties: 

• handleiding, zelfverklaring of audit, scan duurzame evenementen (OVAM, federaal) 

• managementsystemen: ISO 20121 + GRI (+ annex events), PRO2 Sportdiensten, MVO 

prestatieladder, ISO 26000, EMAS, of labels: GEO-milieulabel golf, The Green Blue 

(watersport), de Groene sleutel, Blauwe vlag, Green Tourism Scheme, … 

• tools voor monitoring/meten: scans, zelfevaluatie, footprint, indicatoren,…  

3. Sporter/ster: + publiek  gedrag:  

• Voetafdruk, compensator, campagnes, praktische fiches, prijs, … 
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4.1.2 Criteria voor de te ontwikkelen instrumenten 

Behalve de verschillende functies van een instrument, zoals hierboven beschreven, dient voor de te 

ontwikkelen instrumenten in dit project ook rekening gehouden te worden met volgende aspecten: 

• Verbeteren van de belangrijkste ecologische impacten 

• Spreiding over de verschillende sportactoren (de drie doelgroepen) 

• Variatie in type instrument (zie § 4.1.1) 

• Maturiteitsniveaus inbouwen (voor starters en gevorderden, bv. brons, zilver, groen) 

• Beleidscyclus (ambtelijk & bestuurlijk) en management 

• Draagvlak én verankering (na dit project) – ‘ownership’ 

 

4.2 Instrumenten voor het project Ecosportief 
Zoals ook internationaal al geconstateerd is, kan het meest effectief gewerkt worden door zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij bestaande instrumenten (lokaal, nationaal of internationaal). En daarvoor 

zijn goede redenen. Allereerst hoeft het warme water niet opnieuw uitgevonden te worden, zeker als 

instrumenten zich al bewezen hebben, en dat bespaart tijd én geld. Ten tweede, om te vermijden dat 

er een woud aan instrumenten ontstaat, waarin niemand nog de bomen kan vinden en dat in de 

praktijk juist contraproductief werkt.  

De volgende bestaande instrumenten (die ook uit andere domeinen dan de sport komen) bieden een 

brede waaier en kunnen als vertrekpunt en inspiratie dienen: 

1. OVAM/federale duurzame eventsscan: aanvullen met criteria voor sporten in natuur/groen. 

2. PRO2 Sportdiensten: kwaliteitsmanagementinstrument voor sportdiensten (zie ook § 1.2.5), 

ontwikkeld door Provincies. Dit evaluatie-instrument, dat door de externe partner Double Pass is 

afgenomen bij gemeentediensten (vorige legislatuur), is niet publiek beschikbaar.  

3. Q4 Gym of IKGym, integrale kwaliteitszorg en label voor Vlaamse gymnastiekclubs 

(http://www.q4gym.be/): een gratis en online beschikbaar zelfdiagnose-instrument. Zie 

handboek: http://www.q4gym.be/Portals/0/Downloads/18/1/Kwaliteitshandboek-IKGym.pdf     

4. Duurzaam aanbesteden: sportinfrastructuren en – accommodaties, groenbeheer (criteria LNE, 

Gids voor duurzaam aankopen federaal, zie: http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl).  

5. ‘Ecosport’ Charter: Gemeenten (via burgemeestersconvenant - VVSG), sportverenigingen (ISB, 

VSF), Vlaams niveau (Bloso, …) 

6. Infrastructuur-quickscan: meet de milieu-impact van sporthal of zwembad, uitgedrukt in 

ecologische voetafdruk (http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/218/dossier2.pdf). 

7. ‘MVO prestatieladder’ (http://www.mvoprestatieladder.nl/) en de ‘4C Code of Conduct’ 

(Koffiegedragscode voor boeren, http://www.4c-coffeeassociation.org/): Beide instrumenten 

werken met verschillende niveaus, waardoor een organisatie zich steeds kan verbeteren. De 

MVO-prestatieladder kent een (derde-partij) auditsyteem. De 4C Code of Conduct werkt met drie 

niveaus waarin ook praktische tips voor verbetering zijn verwerkt, is heel laagdrempelig en 

praktisch geschreven – de doelgroep is de koffieboer en niet het management! 

 

  

http://www.q4gym.be/
http://www.q4gym.be/Portals/0/Downloads/18/1/Kwaliteitshandboek-IKGym.pdf
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
http://www.mvoprestatieladder.nl/
http://www.4c-coffeeassociation.org/):%20Beide
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In relatie tot de beide in Vlaanderen ontwikkelde kwaliteitsmanagementsystemen, PRO2 en Q4 Gym, 

kan (eventueel na dit project) ook bekeken worden in hoeverre hierin milieuaspecten en in bredere 

zin MVO-aspecten, relevant voor het managen van een sportorganisatie, kunnen worden 

geïntegreerd. Dit naar voorbeeld van de evoluties bij de EFQM, de European Foundation for Quality 

Management, waarin een ‘CSR framework’ (Corporate Social Responsibility) is opgenomen. Ook de 

opmaak van een soort ‘Ecosportladder’, die put uit de bestaande MVO-prestatieladder en 

opgebouwd met specifieke (laagdrempelige) kenmerken van de 4C Code of Conduct behoort tot de 

mogelijkheden. Dit instrument vormt dan een opstap naar bestaande managementsystemen en 

relevante (internationale) labelsystemen, zoals boven genoemde systemen voor 

kwaliteitsmanagement of de ISO 20121, ISO 26000, EMAS, enz., waar hogere eisen aan het 

management van de organisatie worden gesteld en die externe en/of derde-partij audits kennen. 

 

Op basis van al deze criteria en elementen en passend binnen het werkkader en tijdpad van dit 

project wordt volgende mix van te ontwikkelen (en/of aan te passen) instrumenten voorgesteld. Dit 

voorstel is mede tot stand gekomen op basis van de input van de partners van de klankbordgroep in 

dit project (met o.a. Agentschap Natuur & Bos, Bloso, Golffederatie, Ovam, sportdiensten Izegem, 

Heusden-Zolder, Wielerbond Vlaanderen en Vlaams Departement Jeugd, Cultuur, Sport en Media). 

 

De instrumentenmix houdt rekening met: 

 een spreiding over de drie geïdentificeerde doelgroepen, 

 het type instrument, 

 het aanpakken van de cruciale ecologische impacten, 

 het breed sensibiliseren en engageren van de diverse sportactoren, 

 de geschiktheid voor starters en voor hen die verder willen in duurzaamheid. 

 

Onderstaande instrumentenmatrix geeft per instrument aan om welk type instrument het gaat en op 

welke actoren (van de drie geïdentificeerde doelgroepen) het gericht is.  

Instrumentenmatrix: 

 Lokaal beleid Organisaties Sporter/ster 

Monitoren   Groeneventscan 

Monitoren/Meten  Infrastructuurscan / CO2 calculator 

Managen Stappenplan/checklist: methodieken rond 
mobiliteit, afval, energie, …  

 

Sensibiliseren Fiches: campagnematige aanpak (thematisch) 

Engagement creëren Charter  

Vorming ‘Ecocoach’ vormingspakket  

 

In Fase 2 van het project Ecopsortief, sporten doe je spoorloos worden deze instrumenten verder 

ontwikkeld en getest, waarbij de uitwerking en het testen in de piloten kunnen samenvallen.  

  



33 
 

 
 

Toelichting bij de instrumentenmatrix: 

Monitoren en meten: 

Hier kunnen instrumenten op twee niveaus worden uitgewerkt en toegepast. Op het eerste niveau 

worden twee al bestaande scans gebruikt en daar waar gewenst verder aangevuld met relevante 

elementen voor sport. Vervolgens wordt ook gemeten met het doel om sportactoren de nog 

bestaande ecologische impacten te kunnen laten compenseren, bv. via boscompensatie. Hierbij 

wordt nagegaan of dit op een manier kan gebeuren die sportactoren en sporters actief betrekt. 

 Groenevent scan: de bestaande OVAM eventscan wordt nu vooral door de cultuur- en 

festivalsector gebruikt, maar nog nauwelijks door/in de sportsector. Het doel is tweeledig. Ten 

eerste de scan aanvullen met specifieke elementen inzake natuur/groengebruik en impacten bij 

sportevenementen/wedstrijden. Ten tweede deze dan in de sportpraktijk toe te passen. Dit kan 

bv. door professionele organisatoren van sportevents (zoals Golazo en Flanders Classics), als de 

Wielerbond bij de organisatie van Belgische kampioenschappen, zoals in 2015 het BK BMX in 

Heusden-Zolder. De scan wordt eventueel aangepast met aspecten rond sporten in de 

natuur(lijke omgeving). Hierbij ligt de focus op de meest beoefende sporten in Vlaanderen: 

wielrennen, mountainbiken en lopen. 

 Sportinfrastructuurscan: deze bestaande quickscan ecologische voetafdruk voor sporthallen en 

zwembaden wordt nog onderzocht op mogelijke aanvulling en actualisatie, bv. vanuit de Bilan 

Carbone en dan toegepast in piloten.  

 CO2 calculator: het meten van de CO2 uitstoot (voetafdruk) bij sportevenementen en/of 

sportinfrastructuren met de mogelijkheid tot (bos)compensatie. 

Managen: 

Hier gaat het om het ondersteunen van beleid en management van sportdiensten en -clubs op het 

niveau van strategische keuzes en de procesmatige stappen voor duurzaamheid. Via een soort 

stappenplan/checklist/draaiboek worden concrete tips geformuleerd hoe ze het kunnen aanpakken. 

Bijvoorbeeld: welke methodieken om samenwerking binnen de gemeente (diverse diensten) te 

bevorderen, wie betrekken, hoe draagvlak creëren, hoe kan doelstellingen formuleren en deze 

opvolgen (bv. via indicatoren), welke technieken en ontwikkelingen zijn relevant bij duurzame 

planning, bouw en beheer van sportaccommodaties (binnen en buiten), wie, welke instanties, 

kunnen verder helpen, enz. Mogelijke thema’s die worden uitgewerkt zijn: mobiliteit, afval, 

energiegebruik, duurzaam aankopen, … 

 Managementfiches : dat draaiboek kan via thematische fiches worden uitgewerkt, waarbij de 

proceskant, het hoe en wat uitgewerkt worden. Van belang bij bv. het aanhalen van 

vernieuwende technologieën voor verwarmen, verlichting, water, enz. is, dat dit voldoende 

generiek blijft, zodat het niet meteen veroudert. 

Sensibiliseren: 

Het opstellen van praktische fiches die sportdiensten en sportclubs ondersteunen hoe zij de 

medewerkers en sporters/sters kunnen sensibiliseren naar meer duurzaam gedrag. Dus hoe kan een 

sportdienst of club haar sporters in het dagelijkse sporten tot duurzaamheid stimuleren. Dit is met 

name campagnematig en communicatief bedoeld en kan worden uitgewerkt via heel concrete 
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thema’s (waar de impacten zitten). Bijvoorbeeld: zuinig omgaan met water en energie (A+ toestellen, 

zuinige douchekoppen, niet te lang onder de douche, doe het licht uit, …), minder afval, voedsel (+ 

verpakkingen), mobiliteit, wat doe je als je zelf sportartikelen en -kleren koopt (kijk naar labels), 

sporten in de natuur, enz. Zo kan een pilootproject ook zijn hoe een gemeente een 

communicatiecampagne opzet om sporters aan te zetten tot ‘duurzaam sporten’.  

Engagement creëren: 

Hier gaat het om het engageren van meerdere stakeholders binnen een gemeente, een sportbond, of  

club voor duurzaamheid. Hoe kan er een participatief traject worden opgezet dat diverse 

stakeholders mee krijgt? Een instrument hiervoor is een charter. Dit werkt vooral mobiliserend en 

legt de vertrekpunten, de minimale voorwaarden voor duurzaamheid, voor de sector vast. Het heeft 

ook een sterke communicatieve waarde naar een groter publiek. Een gemeente kan hier bv. ook nog 

een prijs aan verbinden, of een ambassadeur aanstellen. Het charter beschrijft de meest cruciale 

uitdagingen binnen de sportsector en formuleert een (minimaal) verwachtingsniveau (en eventuele 

streefdatum/tijdshorizon) waaraan de ondertekenaars moeten voldoen. 

 Charter en/of gedragscode: een charter is gericht op meerdere actoren en verbindt 

verschillende stakeholders en is communicatief meer extern gericht. Een gedragscode is eerder 

gericht op de interne organisatie en vervult een rol naar personeel en sporters en kan ook 

gebruikt worden naar leveranciers en klanten. Een gedragscode is meestal uitgebreider en bevat 

ook richtlijnen, aanbevelingen wat men dient te doen. Dit betekent tevens dat een organisatie 

zelf processen en procedures moet hebben om de naleving op te volgen. Een charter gaat eerder 

over principes en is vaak een vorm van zelfverklaring. 

Vorming: 

Duurzaamheid in de sport is nog lang geen bekend terrein voor iedereen. Wat bekent duurzame 

ontwikkeling precies en wat is het in relatie tot sport, waar zijn de grote impacten en kansen tot 

waarde creatie bij sporten, hoe neem ik als sportorganisatie mijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, hoe manage ik dat, waar vind ik de juiste informatie, wie kan mij helpen met 

milieuwetgeving, enz.? Continue vorming is wenselijk om de actoren beter toe te rusten dit in hun 

werkveld te kunnen toepassen. Op lokaal niveau zijn de mensen die de sportinfrastructuren dagelijks 

beheren, zoals zaalwachters of beheerders van een clubhuis of sportveld, belangrijke schakels. Zij 

staan dicht bij de gebruikers en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de 

impacten van accommodaties en het sensibiliseren van de sporters.  

 Ecocoach vorming: een basis vormingspakket opzetten voor sportfunctionarissen, monitoren, 

zaalwachters, dat hen zowel sensibiliseert als hun kennis vergroot. Het pakket omvat het ‘ABC’ 

van sport & duurzaamheid en maakt hen wegwijs in de beschikbare instrumenten, relevante 

actoren en concrete acties in de dagelijkse praktijk.  
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Bijlage: overzicht initiatieven 
Type initiatief naam doelgroepen kenmerken land initiatiefnemers 

Milieulabels + 
programma’s 

Milieuwegwijs en GEO label Golfclubs -Vlaanderen: 2 stappen: stap 1 het 
programma ‘Golf & Milieu’ met het 
milieuwegwijs certificaat en stap 2 
het internationale GEO label. 
-GEO (met 3° partij verificatie en 
audit, ook volgens (ISEAL) 
- Duitsland eigen certificaat op 3 
niveaus (brons, zilver, goud) 
- Nederland: ‘Committed to Green’ 
- Amerika: Audubon programma 

Vlaanderen, 
Internationaal, 
Duitsland 

Vlaamse vereniging voor Golf (VVG): 
http://golfvlaanderen.be/dut/~/Het-
milieulabel-voor-golfterreinen  
Golf Environment Organisation (GEO): 
http://www.golfenvironment.org/    
Duitse Golffederatie: 
‘Qualitätsmanagement Golf und Natur’ 
https://www.golf.de/dgv/umweltprogram
m.cfm?objectid=60073789  
www.ngf.nl 
http://auduboninternational.org/acspgolf  

Milieuprogramma The Green Blue 
http://www.thegreenblue.org.uk  

Watersporten Milieu managementsysteem en 
Marine toolkit 

VK British Marine Federation + Royal Yachting 
Association 

Multi-stakeholder 
Platform 

Green Sports Alliance 
http://greensportsalliance.org/  

(Grote) 
sportclubs 

Sinds 2010: ondersteunt sports 
teams, locaties, managers in het 
verbeteren van de milieuprestaties. 
Ook relatie met industrie en 
onderzoek. 

VS Ngo, leden: meer dan 200 sport teams en 
locaties van 16 verschillende  sports 
leagues. Mede-oprichter ook de NRDC 
(Natural Resources Defense Council) 

Platform en multi-
actor samenwerking + 
tools (energiechecklist 
en tips) 

Sport England 
http://sportengland.org  

Grassroots, 
lokale sport en 
actoren. 

Sporten bevorderen en investeren 
in lokale gemeenschap. Specifiek 
rond energie met o.a. 
energiecalculator voor 
sportfaciliteiten 

VK Overheidsagentschap  dat samenwerkt 
met grassroots sport (o.a. geld van 
Nationale Loterij) 

Platform  Sport in der Natur    http://www.natursportinfo.de/  Duitsland Bondsadministratie voor 
natuurbescherming (Bundesamt für 
Naturschutz) 
http://www.bfn.de/0323_sport.htm  

Raden Conseil National des Sports de 
Nature (CNSN) 

 Behartigt dossiers inzake sport in de 
openbare ruimte (stedelijk) en de 
natuur en werkt o.a. ook met 
charter voor duurzame 

Frankrijk CNSN, opgericht in 1998, is het platform 
van 52 sportfederaties (en 6 730.000 
sporters) en het Frans Olympisch Comité. 

http://golfvlaanderen.be/dut/~/Het-milieulabel-voor-golfterreinen
http://golfvlaanderen.be/dut/~/Het-milieulabel-voor-golfterreinen
http://www.golfenvironment.org/
https://www.golf.de/dgv/umweltprogramm.cfm?objectid=60073789
https://www.golf.de/dgv/umweltprogramm.cfm?objectid=60073789
http://www.ngf.nl/
http://auduboninternational.org/acspgolf
http://www.thegreenblue.org.uk/
http://greensportsalliance.org/
http://sportengland.org/
http://www.natursportinfo.de/
http://www.bfn.de/0323_sport.htm
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ontwikkeling en lokale dynamiek 
van Agenda 21. 

Beste praktijken Sustainability in Sport voetbalclubs Sporters en clubs aanmoedigen  om 
de wijze waarop ze leven en 
sporten te veranderen 

VK Privaat: 2 personen (ex-topvoetballer en 
zakenman uit hernieuwbare energie) 

Prijzen Trofee verantwoordelijke sport   Frankrijk, 
Duitsland, VK 

 

Aankoop SportStroom  Inkoopcollectief voor energie NL Sportclubs 

 Ethletic  Fair trade en FSC gelabelde 
sportproducten 

NL Online commerciële website 

Kenniscentrum  + 
collaboratief platform 

Sport Développement Durable 
(SNDDS-stratégie nationale du DD 
Sport) 
http://developpement-
durable.sports.gouv.fr/  

Zeer veel goede 
info op de 
website. 

 Frankrijk Nationaal ministerie van sport (vanaf 
2009) 

 BASIS (British Association for 
Sustainable Sport) 

Sportclubs De basis is: One Planet Sport 
approach (One Planet Living 
Principles) and Earth Charter. Doel: 
delen, ontwikkelen, beste 
praktijken, vorming om DO 
principes in alle aspecten van sport 
te brengen.  

VK Bestaat sinds 2011 en is een 
lidmaatschapsorganisatie (sportclubs, 
eventorganisatie, consultant) 

Gids, scan, 
managementsysteem 
voor duurzame 
sportevenementen 

ISO 20121, EMAS, … Organisatoren 
en sportclubs 
en -bonden 

 ISO 20121 managementstandaard 
voor duurzame evenementen. De 
EU: Greening sporting events with 
EMAS. 

Alle landen  Eventscan verschillen sterk in mate van 
maturiteit . 

Charter en/of label ‘Manifestation sportive de nature 
et développement durable’  

 Men kan ook een label verkrijgen . Frankrijk – 
Rhône-Alpes 

http://www.ecomanif-sport-
ra.fr/labelliser_ddcs.php 

Conferenties en 
symposia 

   VS, VK, 
Duitsland, 
Frankrijk, 
Zwitserand … 

 

Training & educatie programma’s naar jeugd 
(sporters en monitoren), 
sportopleiding 

Jeugd Sport en duurzame ontwikkeling en  
sport en outdoorcultuur gebruiken 
als instrumenten om jongeren 
natuurbewustzijn bij te brengen.  

Duitsland, 
Frankrijk 

Bv. Deutsche Sportjugend  (onderdeel van 
de Olympische sportbond) (www.dsj.de)   

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/
http://www.dsj.de/
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Rapporten  + 
Onderzoek 

„Gemeinsam für Natur und 
Landschaft – Natura 2000 und 
Sport. Handreichung zur 
erfolgreichen 
Kompromissfindung und 
Managementplanung  in 
empfindlichen Lebensräumen.“  
(Maart 2012) 

 Beschrijving van sportspecifieke 
uitdagingen in natuurgebieden en 
wat eraan gedaan kan worden, 
inclusief managementplannen, 
infrastructuurmaatregelen, 
gedragscodes, voorlichting, 
instrumenten. + 20 goede 
voorbeelden 

Duitsland Deutsche Bundesstiftung Umwelt & 
Deutscher Olympischer Sport Bund + in 
samenwerking met diverse Duitse 
sportbonden  

 “EU Jewels in the Crown,  good 
practices Natura 2000 and 
leisure” (November 2004) 

 Rapport met beste praktijken in 
Europa in kader van EU vogel  & 
habitat richtlijnen en Natura 2000 
netwerk. Domeinen: toerisme, 
recreatie en sport. 
http://ec.europa.eu/environment/n
ature/info/pubs/docs/others/jewels
_in_the_crown.pdf 

Nederland  Ministerie van Landbouw, natuur & 
voedsel. 
 

 « Société & Sport – Sport et 
environnement » - Patrick Jouret, 
(November 2000) 

 Studie in het kader van de serie : 
« Société et Sport” Focus:  
identificatie van de impacten van 
sport: inzake infrastructuren 
(binnen en buitensport) en effecten 
op het milieu.  

België Opdrachtgever KBS, uitgevoerd door 
Atelier 50 Bruxelles 

 Rapport : ‘Natuur op 
wandelafstand’, april 2014 

Beleid 3 miljoen Vlamingen hebben geen 
toegang tot natuur op 
wandelafstand van hun woning. Dat 
blijkt uit een onderzoek van 
Natuurpunt, op basis van gegevens 
van het Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek (VITO). 
Nochtans is er wetenschappelijk 
bewijs voor het positief effect van 
wandel- en speelnatuur op de 
gezondheid van mensen. 

Vlaanderen  Natuurpunt: 
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/
actua/helft-van-de-vlamingen-heeft-geen-
toegang-tot-natuur-op-
wandelafstand_1201.aspx  
 
En link pdf:  
http://www.natuurpunt.be/uploads/01_p
ers/natuur_op_wandelafstand_natuurpun
t.pdf  

 « Sustainability in the Sports 
Sector », UCL Environmental 
Institute (September 2011) 

 Paper  n.a.v. meerdere studiedagen  
gaat in op de rol van de sportsector 
om zowel  eigen interne 

VK Opdrachtgever: BASiS, British Association 
for Sustainability in Sport 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/jewels_in_the_crown.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/jewels_in_the_crown.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/jewels_in_the_crown.pdf
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/actua/helft-van-de-vlamingen-heeft-geen-toegang-tot-natuur-op-wandelafstand_1201.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/actua/helft-van-de-vlamingen-heeft-geen-toegang-tot-natuur-op-wandelafstand_1201.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/actua/helft-van-de-vlamingen-heeft-geen-toegang-tot-natuur-op-wandelafstand_1201.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/actua/helft-van-de-vlamingen-heeft-geen-toegang-tot-natuur-op-wandelafstand_1201.aspx
http://www.natuurpunt.be/uploads/01_pers/natuur_op_wandelafstand_natuurpunt.pdf
http://www.natuurpunt.be/uploads/01_pers/natuur_op_wandelafstand_natuurpunt.pdf
http://www.natuurpunt.be/uploads/01_pers/natuur_op_wandelafstand_natuurpunt.pdf
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economische, milieu en sociaal-
maatschappelijke prestaties te 
verbeteren als die van sporters, 
toeschouwers en andere 
betrokkenen en dat bij alle vormen 
van sporten & bewegen. 

 Onderzoeksrapport ‘Recreatie en 
natuur, Kennis over effecten, 
kwetsbaarheid, 
handelingsperspectieven en 
monitoring van recreatie in 
Natura 2000-gebieden’ – Alterra 
rapport 2334 

 Uitgebreid document rond beheer, 
met specifiek aandacht voor oa. 
toegankelijkheid, openstelling, 
mitigatie, voorlichting & educatie 
en het vergroten van de ecologische 
draagkracht voor recreatie. 

 Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het 
kader van het BO-programma Groen 
Nederland- Projectcode [BO-11-014.05-
003]. In samenwerking met diverse 
sportfederaties, natuurorganisaties en 
Universiteit 
Wageningen(www.alterra.wur.nl) . 

Communicatie, 
publicaties 

‘De groene sportclub, aandacht 
voor het milieu’  
(versie 1, oktober 2011) 

Vlaamse 
sportclubs 

Een brochure waarin enkele 
milieuthema’s worden uitgelicht: 
mobiliteit, afval, energie, water, 
papier, eten en drinken. 

Vlaanderen Brochure gemaakt door de Vlaamse 
Sportfederatie (VSF), met steun van de 
Vlaamse overheid, in het kader van 
het Dynamoproject: 
http://www.dynamoproject.be/broch
ure/de-groene-sportclub 

 Sport Knowhow XL,  Sportmarkt Informatieplatform voor zakelijke 
sportmarkt in Nederland (2007) en 
maakt wekelijks nieuwsbrieven 

Nederland http://www.sportknowhowxl.nl/waarom-
sportknowhow-xl  

http://www.alterra.wur.nl/
http://www.sportknowhowxl.nl/waarom-sportknowhow-xl
http://www.sportknowhowxl.nl/waarom-sportknowhow-xl
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Colofoon 

Dit rapport is opgesteld door medewerkers van de drie projectpartners:  

 Ecolife vzw, Ans Rossy en Bruno Verbeeck  

 ISB vzw, Lien Van Belle en David Nassen 

 Bos+, Delphine Scheerens en Bert De Somviele 

Oplevering rapport: juni 2014 (datacollectie januari-mei 2014) 

 

Het rapport kadert in het tweejarige project Ecosportief, sporten doe je spoorloos, met steun van de 

Vlaamse overheid.  

 


