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TEN GELEIDE 
 

Deze studie spitst zich toe op 3 soorten sportinfrastructuren, nl. grasvelden, zwembaden en 

sporthallen, die respectievelijk in hoofdstuk II, III en IV worden besproken. Elk hoofdstuk is 

drieledig opgebouwd: eerst is er een analyse van de huidige infrastructuur op basis van de 

BLOSO-databank, vervolgens worden de gemiddelde behoeften berekend op Vlaams niveau 

en ten slotte komt de ruimtelijke afweging van de behoeften en de huidige infrastructuur op 

gemeentelijk of kleinstedelijk niveau.  

Hoofdstuk I vat de methodologie samen, Hoofdstuk V vat de recente trends samen van 

sportbeoefening met het oog op een interpretatie van de berekende behoeften. Hoofdstuk VI 

vat de hoofdlijnen samen. 

 

De hoofdstukken II, III en IV eindigen telkens met een tabel van de behoeften op 

gemeentelijk niveau (BG) en op niveau van de kleinstedelijke gebieden (BKS).  

 

Een bijlage confronteert indicatief de behoefte zoals bepaald in het Vlaams Gewest met de 

bestaande infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van de ISB-

databank. 
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I. DE METHODE  
 

I.1. Inleiding   
 

Een eigenlijk behoefteonderzoek zou het voorwerp moeten zijn van een grote bevraging bij 

het publiek omtrent deze problematiek. Aan sporters zou moeten gevraagd worden of de 

bestaande infrastructuur voldoet, aan niet-sporters of ze wel zouden sporten moest er een 

infrastructuur aanwezig zijn binnen hun bereik.  

 

Bij afwezigheid van deze gegevens moet er uitgegaan worden van de huidige situatie, dwz 

van de bestaande sportbeoefening en bestaande infrastructuur en dit in een algemeen 

toekomstgericht kader geplaatst. De gemiddelde situatie op niveau van Vlaanderen kan dan 

regionaal-ruimtelijk afgetoetst worden. Omdat de gegevens waarover men beschikt om deze 

problematiek te benaderen niet volledig zijn wordt er getracht het probleem langs 

verschillende invalshoeken te benaderen. De ene invalshoek is de sportbeoefening, de andere 

is de bestaande infrastructuur.  

 

De bepaling van de theoretisch nodige sportinfrastructuur is een zeer complexe 

aangelegenheid en berust op het gebruik van verschillende databanken en kengetallen die niet 

steeds aan de gewenste nauwkeurigheidsgraad beantwoorden. Toch wordt er gepoogd een 

theoretische benadering uit te voeren op basis van verschillende stappen. Omdat de bepaling 

van sportbeoefening via participatiecijfers op kleine aantallen berust indien men afdaalt op 

niveau van de verschillende sporttakken wordt er ook gebruik gemaakt van de ledenaantallen 

aangesloten bij een specifieke sportfederatie. Om van deze laatste aantallen te komen tot een 

totale sportbeoefening (aangezien een aantal sporters niet aangesloten zijn bij een federatie) 

wordt gebruik gemaakt van surveys van sportparticipatie waar gepeild wordt naar het al of 

niet behoren tot een federatie.  

 

De tweede stap bestaat erin het aantal sporters te herleiden tot ploegen en tot sportduur van de 

beoefening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van surveys en van gegevens van federaties.  

De derde stap is deze van het ruimtegebruik. Elke ploeg heeft naargelang de sporttak een 

zekere ruimte nodig. Het koppelen van de tijdsduur per week en van de benodigde 

oppervlakte geeft een oppervlakte-tijdbehoefte. In het geval van sporthallen waar 

verschillende sporten beoefend worden dienen die verschillende takken opgeteld te worden 

om een globale tijd-ruimte behoefte te bekomen voor de sporthallen. Ten slotte kan deze 

behoefte per inwoner uitgedrukt worden. Voor openlucht sporten op gras kan dezelfde 

redenering aangehouden worden. Voor het zwemmen gaat de redenering niet op aangezien het 

veelal niet over ploegsport gaat. Er zal daar een aangepaste methode gebruikt worden.  

 

De behoefte die berekend wordt zal dus per sporttak een gemiddelde Vlaamse behoefte zijn 

op basis van de huidige participatie. Door de herleiding van de behoefte per inwoner kan een 

behoefte berekend worden op gemeentelijk niveau. Deze kan dan afgewogen worden aan de 

resultaten van de tweede invalshoek, namelijk de bestaande infrastructuur. Deze invalshoek 

maakt gebruik van de BLOSO-databank.  

De afweging van behoefte en infrastructuur leidt niet tot evidente resultaten. De 

behoefteberekening steunt op gemiddelde Vlaamse kengetallen die dan toegepast worden op 

gemeentelijke bevolkingscijfers. De infrastructuur is een realiteit. Er kunnen zich twee 

gevallen voordoen: ofwel overschrijdt de theoretische behoefte de capaciteit van de bestaande 

infrastructuur of omgekeerd. In geen van de twee gevallen kunnen er zomaar besluiten 
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geformuleerd worden. Een grotere infrastructuur dan theoretisch nodig betekent niet dat er 

een teveel is aan infrastructuur. Immers, de sportbeoefening verschilt regionaal… Om de 

ratio’s correct te interpreteren moet het gebruik van de infrastructuur onderzocht worden. 

Indien de behoeften op basis van de gemiddelde kengetallen groter zijn dan wat aangeboden 

wordt qua infrastructuur en het gebruik van de infrastructuur is verzadigd, kan men besluiten 

dat bijkomende investeringen nodig zijn. Indien de behoeften op basis van de kengetallen 

kleiner zijn dan hetgeen aangeboden wordt kunnen zich twee gevallen voordoen: ofwel is de 

sporthal of andere infrastructuur verzadigd en moet men besluiten dat er lokaal meer aan sport 

wordt gedaan dan gemiddeld in Vlaanderen. Indien de infrastructuur niet verzadigd is kan 

men effectief spreken van een overaanbod.  

Aangezien heel wat gemeenten een te gering draagvlak hebben om een bepaalde 

infrastructuur te dragen zal de behoefteanalyse gemeenteoverschrijdend moeten zijn. Dit 

wordt in hoofdstuk II besproken bij de zwembaden.  

 

I.2. Sportparticipatie 
 

I.2.1. Inleiding 
 

Onder de term ‘sportparticipatie’ wordt verstaan de algemene sportparticipatie van de totale 

bevolking, de sportspecifieke participatie in clubverband en de sportspecifieke participatie in 

competitie.  De algemene sportparticipatie van de totale bevolking geeft aan in welke mate de 

Vlaamse bevolking aan sport doet, onafhankelijk in welke vorm, hoeveelheid, verband… 

wordt deelgenomen. De sportspecifieke participatie van de totale bevolking ten tweede, geeft 

aan in welke mate een bepaalde sporttak beoefend wordt door de Vlaamse bevolking.  Binnen 

deze algemene sportspecifieke participatie kan verder onderscheid gemaakt worden tussen de 

sportspecifieke participatie in clubverband en de sportspecifieke participatie in competitie.  In 

het eerste geval wordt aangegeven in welke mate de sportieve populatie per sporttak (het 

aantal personen dat aangeeft een bepaalde soort te beoefenen) de sport in clubverband 

beoefent. In het tweede geval wordt aangegeven in welke mate de sportieve populatie per 

sporttak deelneemt aan competities. 

 

Aangezien het onderzoek tot doel heeft de behoeften aan sportaccommodaties na te gaan, 

dient in eerste instantie vooral de nadruk te worden gelegd op de meest 

‘accommodatiebehoevende’ en ‘ruimtebehoevende’ sporten. In het licht van de geplande 

‘inhaalbeweging’ met betrekking tot sporthallen, zwembaden en kunstgrasterreinen werd de 

keuze van de te onderzoek sporttakken mede hierdoor bepaald. In tabel I.1. wordt een 

overzicht geboden van de sporttakken die werden opgenomen in het onderzoek. Een 

onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen binnensporten (indoor) en buitensporten (outdoor). 

Omwille van het gebrek aan gegevens voor een aantal van de sporttakken in onderstaande 

tabel opgenomen, zullen nog samengenomen worden of het voorwerp uitmaken van 

extrapolaties. Er zijn bv. geen participatiecijfers beschikbaar voor de gevechtssporten 

afzonderlijk. Daarnaast wordt voor korfbal, hockey en voetbal in de participatiestudies geen 

onderscheid gemaakt voor de outdoor en de indoor variant. Voor gegevens met betrekking tot 

ledenaantallen van federaties voor de technische gegevens (aantal spelers per ploeg, 

veldafmetingen…) zijn er wel data beschikbaar voor de verschillende gevechtssporten. Voor 

korfbal, voetbal en hockey zijn de technische gegevens dan weer verschillend naargelang het 

om de outdoor of de indoor variant gaat. 
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Tabel I.1. Sporttakken opgenomen in huidig onderzoek 

 
BINNENSPORTEN BUITENSPORTEN 

Indoor Indoor speciaal Gevechtssporten Outdoor 

badminton dans judo baseball en softball 

basketbal turnen ju-jitsu Rugby 

handbal zwemmen karate Veldhockey 

volleybal  schermen (veld)voetbal 

(zaal)korfbal  taekwondo (veld)korfbal 

tafeltennis  aikido  

tennis  wushu  

minivoetbal    

(zaal)voetbal    

(zaal)hockey    

 

I.2.2. Sportparticipatieonderzoeken 
 

Tempus Omnia Revelat (TOR), een onderzoekgroep voor de studie van tijd, cultuur en 

samenleving die deel uitmaakt van de vakgroep Sociologie² (² Faculteit Economische, Sociale 

en Politieke Wetenschappen) (Vrije Universiteit Brussel), voert onderzoek naar de 

tijdsbestedingen van de Vlaamse bevolking (Vlaamse Universiteit Brussel, 2007). In 1999 

voerde TOR een eerste grootschalig tijdsbudgetonderzoek in Vlaanderen waarbij werd 

nagegaan hoeveel uren de Vlaamse bevolking besteedt aan vrije tijd en welke activiteiten er 

deel van uitmaken. Vijf jaar later, in 2004, werd een tweede en vergelijkbaar onderzoek 

gevoerd, namelijk “Tijdsbesteding van de Vlamingen: een longitudinaal tijdsbudgetonderzoek 

bij een representatieve steekproef van Vlamingen ” (TOR ’04)(Glorieux, Minnen & 

Vandeweyer, 2005). Door middel van een continue dagboekregistratie registreerden 1780 

Vlamingen tussen 18 en 75 jaar gedurende één week hun tijdsbestedingen. 

 

Hoewel het tijdsbestedingonderzoek een goed instrument is om een idee te krijgen van de 

algemene sportieve tijdsbesteding van de Vlaming, kan deze bron niet worden aangewend 

voor huidig onderzoek aangezien geen onderscheid wordt gemaakt tussen sporttakken 

afzonderlijk. 

 

In het verleden hebben verschillende onderzoeksinstanties specifiek de sportparticipatie van 

de Vlaamse bevolking bevraagd en gerapporteerd. Tabel I.2 geeft een overzicht van de meest 

recente sportparticipatiestudies. Hierna zullen de studies een voor een kort worden toegelicht. 

Eerst zal een overzicht worden geboden van de meest recente bestaande 

sportparticipatiestudies in Vlaanderen, daarna zullen die studies die relevant bleken voor dit 

onderzoek eruit worden gelicht en uitgebreider worden besproken. 
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Tabel I.2.  Overzicht van onderzoeken en/of onderzoeksinstanties die de sportparticipatie van 

de Vlaamse bevolking onderzochten. 

 
Onderzoek en/of onderzoeksinstantie Jaar van 

uitvoering 

Onderzoekspopulatie jonger dan 18 jaar (jeugd) 

Databank 1: Studie over bewegingsactiviteiten in Vlaanderen (SBV’99) 1999 

Databank 2: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid (IOS-

studie) 

2001 

Onderzoekspopulatie ouder dan 18 jaar (volwassenen) 

Databank 3: Studiedienst van de Vlaamse regering: Sociaal-Culturele 

Verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey) 

Jaarlijks sinds 

1996 

Databank 4: Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen (RCV-survey) 2003 tem 2004 

Databank 5: Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid (SBG-studie) 2002 tem 2004 

 

Studie over bewegingsactiviteiten in Vlaanderen (SBV’99) 

 

De Studie over Bewegingsactiviteiten in Vlaanderen werd uitgevoerd in 1999 en was een 

cross-sectioneel onderzoek naar het sportgedrag van 5172 jongeren tussen 6 en 18 jaar uit het 

lager en secundair onderwijs in Vlaanderen. Door middel van een gestandaardiseerde 

vragenlijst werd gepeild naar de actieve sportbeoefening van een aselecte steekproef 

leerlingen (responsratio = 71,4%). Het onderzoek peilde tevens naar de sportparticipatie van 

de ouders van de bevraagde kinderen (Scheerder, Dehaese & Vanreusel, 2003; Scheerder, 

2003). 

 

In SBV’99 wordt een jongere als actieve sportbeoefenaar beschouwd, wanneer hij of zij op 

jaarbasis minimaal tien minuten per week actief deelgenomen heeft aan een sportieve 

activiteit. De tijd besteed aan actieve sportbeoefening sportbeoefening tijdens de uren 

lichamelijke opvoeding op school en de sporttakken beoefend gedurende deze lessen werden 

niet mee opgenomen in het onderzoek. Alleen niet verplichte en dus vrij gekozen actieve 

deelname aan sportieve bewegingsactiviteiten gedurende de vrije tijd wordt in deze studie 

beschouwd als actieve sportbeoefening. De sportparticipatie heeft betrekking op de actieve 

deelname aan sport gedurende het schooljaar voorafgaand aan het onderzoek. De 

sportbeoefening van de respondent werd bevraagd door de respondent een lijst van 19 sporten 

voor te leggen waarnaast hij/zij kon aanduiden hoeveel uren per week hij/zij deze sport 

beoefende gedurende bovengenoemde referentieperiode. De respondenten dienden ook aan te 

geven in welk verband ze de aangeduide sport beoefenden: sportclub, schoolsport (zonder les 

lichamelijke opvoeding), sportkamp, jeugdbeweging, met vrienden, in familie en/of alleen. 

Er kan dus gesteld worden dat SBV’99 een onderscheid maakte naar de aard en de omvang 

van de sportbeoefening. Om de omvang in kaart te brengen werd gebruikgemaakt van de 

volgende variabelen: de algemene sportdeelname (is een respondent sportactief?), de 

sportintensiteit (hoeveel tijd per week wordt aan actieve sportbeoefening besteed?) en de 

sportdiversiteit (hoeveel verschillende sporttakken worden beoefend?). De aard van de 

sportparticipatie wordt beschreven door middel van de sportorganisatorische context (in welk 

organisatorisch verband beoefent de participant zijn of haar sport(en): in clubverband, in 

schoolsportverband, in vrij verband…?), het sporttype (wordt solosport, duosport en/of 

teamsport beoefend en de sportvoorkeur (welke sport(en) wordt/worden door e participant 

beoefend (Scheerder et al., 2003). 
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Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid (IOS) 

 

Het Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid werd opgericht in 1989 en is een 

samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, de Faculteit 

Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en de 

Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. In 

2001 kreeg IOS de opdracht op de graad van sportparticipatie en fysieke activiteit op het 

Vlaamse niveau te onderzoeken (BLOSO, 2006). In april 2002 verscheen een deelrapport 

waarin de resultaten van de studie bekendgemaakt werden. 

De onderzoekspopulatie van de IOS-studie bestond uit 2 groepen. Enerzijds de leerlingen van 

het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs (n = 1124), anderzijds de leerlingen van het 

secundair onderwijs (n = 6117). De leerlingen van het basisonderwijs werden bevraagd door 

middel van een klassieke vragenlijst (pen en papier) die met begeleiding van de ouders werd 

ingevuld. De leerlingen van het secundair onderwijs werden bevraagd door middel van een 

gecomputeriseerde vragenlijst (Philippaerts, De Bourdeaudhuij, Lefevre, Taks & Theeboom, 

2002). 

 

In de IOS-studie werd de sportparticipatie bevraagd door de proefpersonen de drie 

belangrijkste sporten te laten invullen die zij in hun vrije tijd beoefenden (Tabel I.3). De 

proefpersonen die dus effectief drie verschillende sporten beoefenden, dienden een 

rangschikking op te maken en hun eerste, tweede en derde belangrijkste sport te vermelden. 

Voor elke sport werd tevens gevraagd hoe regelmatig de proefpersonen deze sport 

beoefenden, hoeveel uren zij aan deze sport besteedden, of ze de sport in clubverband 

beoefenden en of ze deelnamen aan competities. 

 

Tabel I.3.  Overzicht van de manier waarop de sportparticipatie bevraagd werd in de IOS-

studie (Philippaerts et al., 2002). 

 
Duid de drie belangrijkste sporten aan die je tijdens je vrije tijd beoefent: 

 Mijn eerste sport is? 

 Hoe regelmatig beoefen je deze sport? 

 Hoeveel tijd (uren) besteed je aan deze sport? 

 Doe je deze sport in een club? 

 Doe je mee aan competitie (wedstrijden)? 

 Mijn tweede sport is? 

 Hoe regelmatig beoefen je deze sport? 

 Hoeveel tijd (uren) besteed je aan deze sport? 

 Doe je deze sport in een club? 

 Doe je mee aan competitie (wedstrijden)? 

 Mijn derde sport is? 

 Hoe regelmatig beoefen je deze sport? 

 Hoeveel tijd (uren) besteed je aan deze sport? 

 Doe je deze sport in een club? 

 Doe je mee aan competitie (wedstrijden)? 

 

Op basis van deze bevraging kon de sportparticipatie van de Vlaamse bevolking tussen 10 en 

18 jaar in kaart gebracht worden. Het gaat hierbij zowel om de algemene sportparticipatie 

voor de populatie in zijn geheel, de algemene participatie per sporttak en de clubparticipatie 

als de deelname aan competities. Tevens kan de studie een indicatie geven van de regelmaat 

waarmee een bepaalde sport beoefend wordt. 
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Studiedienst van de Vlaamse regering - Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen 

(SCV) 

 

Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen is een onderzoek dat jaarlijks plaatsvindt in 

opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en waarbij 1500 Nederlandstalige Belgen in het 

Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevraagd worden. De survey heeft 

als doel de problemen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt te achterhalen, te peilen 

naar de verwachtingen voor de toekomst, het onderzoeken van de activiteiten waar de 

bevolking aan deelneemt en het in kaart brengen van de opinie ten opzichte van waarden, 

opvattingen, en overtuigingen met betrekking tot maatschappelijke- en beleidsrelevante 

thema’s (Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2007). De 1500 aselect getrokken 

respondenten worden face-to-face geïnterviewd door middel van een driedelige 

gestandaardiseerde vragenlijst. Een eerste deel in de vragenlijst is een vast gedeelte dat 

jaarlijks terugkeert en dat achtergrondvariabelen zoals geslacht, leeftijd, opleiding, beroep en 

levenssituatie behandelt. Dit gedeelte bevat tevens jaarlijks terugkerende vragen omtrent 

sociale relaties (sportdeelname, cultuurdeelname, deelname verenigingsleven…). Een tweede 

deel in de SCV-survey is een variabel periodiek gedeelte bestaande uit vragen die om de twee 

à drie jaar worden herhaald. Dit zijn vragen die peilen naar het vertrouwen in de democratie, 

subjectieve veiligheid… Het derde en laatste deel van de survey is een variabel ad-hoc 

gedeelte dat jaarlijks opgebouwd word rond een actueel beleidsrelevant thema. In 1999 werd 

vrije tijd en verplaatsing woon-werk gekozen als beleidsrelevant thema. Door de keuze werd 

de sportdeelname van de Vlaamse bevolking uitgebreider bevraagd (Studiedienst van de 

Vlaamse Regering, 2007). 

Zoals reeds vermeld in bovenstaande paragraaf wordt in de SCV-survey ook de actieve 

sportbeoefening bevraagd. Het gaat hierbij om “het zelf sportief actief bezig zijn”, “het 

actieve lidmaatschap van een sportvereniging” en tevens, afhankelijk van het jaar van de 

bevraging, de intensiteit van de sportbeoefening en de specifieke sporttakvoorkeur. De 

specifieke bevraging zoals deze in 2005 is uitgevoerd, kan teruggevonden worden in tabel I.4. 

Het jaar voorafgaand aan de vraagstelling werd als referentieperiode gehanteerd (Scheerder et 

al., 2006b). 

 

Tabel I.4.  Overzicht van de gestelde vragen met betrekking tot actieve sportbeoefening in de 

SCV-survey van 2005 (Scheerder & Pauwels, 2006a). 

 

SCV’05 

“Doet u aan sport? Sport mag u ruim opvatten, bijvoorbeeld ook wandelen of fietsen.” (ja/nee/geen 

antwoord) 

“Welke sport beoefent u?” (opgave van sporttakken) 

“Kan u mij zeggen of u sport x in verenigingsverband, in een ander verband (zoals met een groep 

vrienden) of in geen enkel verband, dus individueel doet?” (opgave van sporttakken en 

organisatorische context) 

“Hoeveel tijd besteedt u nu in een gemiddelde week aan sporten?” (opgave van het aantal uren en 

minuten) 

 

Steunpunt Re-creatief Vlaanderen 

 

Het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen heeft tussen oktober 2003 en oktober 2004 onderzoek 

verricht naar de sportparticipatie van 2849 Belgen die woonachtig zijn in het Vlaamse of het 
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Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een leeftijd hadden tussen 14 en 85 jaar. Het onderzoek 

werd uitgevoerd door middel van een face-to-face interview gecombineerd met een 

schriftelijke vragenlijst. In de RCV-survey werd de algemene sportbeoefening en de 

sportbeoefening in clubverband bevraagd. Voor de algemene sportbeoefening werd in de 

vragenlijst gepeild naar het sportgedrag tijdens de laatste zes maanden die aan het onderzoek 

voorafgingen. De bevraging in verband met de sportbeoefening in clubverband
1
 had 

betrekking op de 12 maanden die aan het onderzoek voorafgingen (Scheerder et al., 2006b). 

 

Aangezien bovenstaande studie geen onderscheid maakt tussen de verschillende sporttakken, 

kunnen de gegevens geen dienst doen in huidige studie. Niettemin kunnen de data wel 

gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal. 

 

Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid 

 

Onder impuls van de Vlaamse regering werd in 2002 een steunpunt voor beleidsrelevant 

onderzoek opgericht met als thema “Sport, Beweging en Gezondheid”. Het steunpunt werd 

gedurende vijf jaar ondersteund door de Vlaamse regering en was een consortium tussen de 

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, de Faculteit Bewegings- en 

Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en de Faculteit 

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel (cfr. supra). Het 

sportwetenschappelijk onderzoek van dit Steunpunt was voornamelijk gericht op het in kaart 

brengen van de fysieke activiteit van de Vlaamse bevolking en dit in relatie tot de fysieke 

fitheid en de gezondheidstoestand van de bevolking. 

Een belangrijk onderzoeksluik binnen het steunpunt was om door middel van 

wetenschappelijk onderzoek inzicht te verwerven in de sportparticipatie van de Vlaamse 

bevolking. In de periode van oktober 2002 tot februari 2004 werden, op basis van een 

toevallige steekproef van de Vlaamse bevolking, gecomputeriseerde vragenlijsten afgenomen 

met betrekking tot sportparticipatie. De proefpersonen werden meer bepaald bevraagd over 

hun sportgedrag tijdens het jaar dat aan de bevraging voorafging. De personen die deelnamen 

aan het onderzoek vulden niet alleen een vragenlijst in maar ook hun fysieke fitheid werd 

uitvoerig getest. Gedurende het veldwerk werden gegevens verzameld van 5170 volwassen 

Vlamingen tussen 18 en 75 jaar. Dit betekende op basis van de getrokken steekproef een 

respons van 28%. 

Opdat de resultaten representatief zouden zijn en dus konden toegepast worden op de 

gemiddelde Vlaming, werden 2140 vragenlijsten opgestuurd naar de non-responsgroep, dit 

was het deel van de getrokken steekproef dat niet wenste deel te nemen aan het volledige 

onderzoek (invullen van de vragenlijst en het testen van de fysieke fitheid). Bij deze groep 

werd tevens gepeild naar het sportgedrag van het afgelopen jaar. 60,7% van de non-

responsgroep stuurde een ingevulde vragenlijst terug. 

De respondenten van de responsgroep en de non-responsgroep vormden samen een 

representatieve steekproef van 6469 respondenten. Uit de resultaten bleek dat de non-

responsgroep duidelijk minder aan sport deed dan de responsgroep. Daarom werd een weging 

van de resultaten doorgevoerd met een coëfficiënt van 0,28 en 0,72 (respectievelijk het 

gewicht van de responsgroep en de non-responsgroep) (Steunpunt Sport, 2006). 

 

De participatiestudie van het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid kan als het ware 

beschouwd worden als een vervolgstudie van de IOS-studie. De respondenten werden tevens 

                                                 
1
  In de vragenlijst werd een relatief ruime definitie gehanteerd voor ‘sportvereniging’. Naast wandelclubs 

werden ook schaakverenigingen als sportclubs aanzien. 
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op dezelfde manier bevraagd. Voor de manier waarop de sportbeoefening van de 

respondenten van de SBG-studie ondervraagd werd, verwijzen we naar de methodologische 

beschrijving van de IOS-studie. 

 

I.2.3. Besluit met betrekking tot de sportparticipatiedatabanken 
 

Bovenstaand cijfermateriaal stelt ons in staat een beeld te vormen van de mate waarin de 

Vlaamse bevolking aan sport doet. De algemene participatiecijfers volstaan om de 

sportcontext in kaart te brengen maar de cijfers zelf zijn onvoldoende gedetailleerd en dus niet 

rechtstreeks bruikbaar voor de behoeftebepaling van sportinfrastructuur in Vlaanderen. Voor 

het huidig onderzoek zijn sportspecifieke participatiecijfers essentieel. Daarom werden de 

sportparticipatiedatabanken van naderbij bekeken en geanalyseerd. Hierbij bleek dat de SCV- 

en RCV-survey goed cijfermateriaal bevatten om de algemene sportparticipatie in kaart te 

brengen maar onvoldoende of geen aandacht vestigen op de sportspecifieke participatie. Deze 

twee databanken werden dan ook in het verdere onderzoek buiten beschouwing gelaten. De 

studies die wel werden weerhouden voor het verdere verloop van het onderzoek betreffen de 

SBG-studie, de IOS-studie en de studie SBV’99. 

 

 

I.3. Gebruikte databanken van participatie in het onderzoek 
 

I.3.1. Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid (IOS-studie) 
 

In de IOS-studie werden in totaal 196 verschillende sporten gerapporteerd die vervolgens 

door de onderzoekers geclusterd werden in 44 sportcluster/sporttakken. In het kader van het 

onderzoek zijn niet alle sporttakken relevant. Enkel de sporttakken die in een sporthal, een 

zwembad en/of op een kunstgrasveld beoefend worden, komen in aanmerking voor de studie. 

Op basis van deze selectiecriteria werden 17 sporttakken weerhouden. 

De sporttakken werden in vier categorieën gegroepeerd: de indoorsporten, de speciale 

indoorsporten, de gevechtsporten en de outdoorsporten. Indoorsporten zijn sporten die in een 

sporthal en/of een zwembad beoefend kunnen worden. Deze sporten vinden dus plaats in een 

overdekte sportaccommodatie. Het gaat hierbij om de sporten badminton, basketbal, handbal, 

volleybal, korfbal, tafeltennis, tennis, minivoetbal en zaalvoetbal. De speciale indoorsporten 

zijn sporten die tevens in een sporthal en/of zwembad worden beoefend en dus ook in een 

overdekte sportaccommodatie doorgaan maar waarvan de gebruikte oppervlakte binnen een 

sporttak sterk kan verschillen afhankelijk van de discipline (vb. turnen) of waarvan de 

benodigde oppervlakte sterk verschilt afhankelijk van de federatie (vb. dansen). Het zijn dus 

sporten waarvan de afmetingen van een speeloppervlak moeilijker te definiëren zijn in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de balsporten.  

 

I.3.2. Studie over bewegingsactiviteiten in Vlaanderen (SBV’99) 
 

Naast de IOS-studie die participatiecijfers aanbiedt voor 10 tot en met 18-jarigen, beschrijft 

de SBV-studie zowel de algemene als sportspecifieke participatiecijfers (deelname in 

clubverband) voor de leeftijdsgroepen van 6 tot 10 jaar en 10 tot 18 jaar. Daarnaast werd in 

deze studie ook de intensiteit van sportbeoefening nagegaan voor de betreffende 

leeftijdscategorieën.  

 



 11

In tabel I.5 wordt een samenvattend overzicht geboden van de sportspecifieke 

participatiecijfers per leeftijd. Men zal er rekening mee houden dat voor sommige 

sporttakken/leeftijdsgroepen de absolute aantallen waarop de cijfers berusten klein zijn. 

Indien de participatie gering is betekent dit ook dat andere variabelen gelinkt aan het 

participatieonderzoek aan een zekere foutenmarge onderhevig zijn. 

 

Tabel I.5.  Participatiecijfers uit participatieonderzoeken.  

Sporttak 6-9jaar SBV 10-18jaar SBV 10-18jaar IOS 

10-18 

berekend 

18-75 jaar 

SBV 

Zaalvoetbal (2)      

Minivoetbal (2)      

Handbal 1.60% 2.80% 0.35% 1.58% 7.60% 

Volleybal 2.76% 8.31% 4.58% 6.44% 1.55% 

Basketbal 4.86% 12.69% 8.61% 10.65% 0.45% 

Tafeltennis 1.81% 7.39% 2.17% 4.78% 0.49% 

Gymnastiek 19.14% 9.45% 5.17% 7.31% 2.41% 

Vechtsporten 1.74% 3.14% 7.14% 5.14% 0.53% 

Zaalkorfbal 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.11% 

Badminton 2.32% 8.00% 4.21% 6.11% 1.66% 

Zaalhockey (1)      

Dansen 2.35% 2.35% 16.76% 9.55% 1.88% 

Zwemmen 52.79% 39.72% 15.18% 27.45% 7.60% 

Veldvoetbal (2) 20.96% 27.82% 18.63% 23.22% 3.88% 
(1) Geen gegevens 

(2) Globaal cijfer voor veldvoetbal, zaalvoetbal en minivoetbal 

 

I.4. Sportfederaties en sportbonden  
 

De sportspecifieke participatie kan via twee verschillende ingangen worden benaderd. Een 

eerste ingang betreft de drie sportparticipatiedatabanken (SBG, IOS en SBV’99) die zich 

naast de algemene sportparticipatie verder hebben toegespitst op de participatie voor 

afzonderlijke sporttakken of voor clusters van sporten (cfr. supra). Een tweede mogelijke 

ingang om de sportspecifieke participatie te benaderen betreft de ledenaantallen van de 

bestaande sportfederaties in Vlaanderen (cfr. infra). Deze cijfers volstaan echter niet om de 

volledige participatie per sporttak in kaart te brengen. De ledenaantallen van de federaties 

bieden echter wel de mogelijkheid om per sporttak de clubparticipatie te beschrijven. Deze 

cijfers doen in het onderzoek dan ook dienst als aanvulling op de sportspecifieke 

participatiecijfers in clubverband die beschikbaar zijn via de databanken. 

De ledenaantallen werden opgevraagd bij de betreffende Vlaamse sportfederaties en bij de 

betreffende Belgische sportbonden. Het grootste deel van de Vlaamse sportfederaties wordt 

erkend en gesubsidieerd door Bloso. Een klein deel is niet erkend. Daarnaast 

vertegenwoordigen ook de Belgische sportbonden een groot deel van de Vlaamse leden. 

Hieronder zal eerst worden ingegaan op de Vlaamse sportfederaties in het algemeen waarbij 

ook het aandeel van Bloso zal worden toegelicht. Daarnaast zullen ook de Belgische 

sportbonden kort worden toegelicht om ten slotte een overzicht te bieden van de sporttakken 

en de federaties en/of bonden met de betreffende sporttakken die in huidig onderzoek werden 

opgenomen. 

 

De vzw VSF of ‘Vlaamse Sportfederatie’ is de koepelorganisatie die de belangen behartigt van 

alle Vlaamse sportfederaties. Momenteel telt VSF onder haar leden 36 unisportfederaties, 35 

recreatieve sportfederaties en 5 organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden 
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er ook 6 niet-effectieve leden geteld (VSF, 2007). In 2005 werden 34 unisportfederaties
2
, 32 

recreatieve sportfederaties
3
 en 4 organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding door Bloso erkend 

en gesubsidieerd (Van der Aerschot, Massez, Brusselle, & Van Lierde, 2006). Zeventien 

sportfederaties werden enkel erkend door Bloso en niet gesubsidieerd (Royen, 2007). 

Naast de Vlaamse sportfederaties die het grootste deel van de in Vlaanderen beoefende 

sporttakken bundelen zijn de gegevens van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en van de 

Koninklijke Belgische Hockeybond van belang. Deze twee bonden werden niet door Bloso 

erkend aangezien zij federaal zijn. De cijfers die in huidige studie worden aangewend zullen 

enkel betrekking hebben op het Nederlandstalige gedeelte van België. 

Op basis van de geselecteerde sporttakken werden die sportfederaties geselecteerd die 

relevant zijn voor het onderzoek. Om niet enkel de erkende en gesubsidieerde en de louter 

erkende sportfederaties in rekening te brengen, werden ook de niet erkende Vlaamse 

federaties en Belgische sportbonden opgenomen die sporttakken aanbieden, relevant voor 

huidig onderzoek. In tabel I.6 worden de belangrijkste geselecteerde federaties en bonden 

weergegeven. Voor de erkende en gesubsidieerde sportfederaties en voor de louter erkende 

sportfederaties werd het totale aantal leden per federatie verkregen via Bloso. Voor allle 

federaties en bonden, relevant voor huidig onderzoek, werden ter controle de ledenaantallen 

ook rechtstreeks opgevraagd.  

 

Daarenboven werden ter gelegenheid van steekproeven in gemeenten naar het bestaan van 

lokale federaties gepeild en werden de leden (op Vlaams niveau) forfaitair opgetrokken. 

 

Tabel I.7 en I.8 geven het percentage van de sportlieden die binnen de sporttakken aangesloten 

zijn in een federatie, in tabel I.7 ten opzichte van het totaal aantal participanten, in tabel I.8 ten 

opzichte van het aantal clubleden-participanten. Omdat voor bv. voetbal er geen eenduidigheid 

is tussen open lucht en zaalvoetbal kan deze verhouding niet berekend worden. Afwijkende 

getallen zijn in verband te brengen met soms kleine aantallen per afzonderlijke sporttak bij de 

steekproeven. Voor de opsplitsing tussen  de groep 6-<10 jaar en 10-18 jaar werd een forfaitaire 

berekening uitgevoerd. De BLOSO-databank maakt het onderscheid tussen deze jonger en 

ouder dan 18 jaar. Op basis van de sportbeoefening in clubverband (aandeel jonger dan 10 jaar 

en 10-18 jaar) werden de federatieleden op dezelfde manier opgesplitst.  

 

Op basis van het aandeel sporters dat de sporttak beoefent binnen clubverband op basis van het 

lidmaatschap van een federatie door een omgekeerde berekening het vermoedde aantal sporters 

berekend uitgaande van de federatieleden. ‘Clubverband’ en ‘federatieleden’ gelijk stellen is 

niet steeds correct, doch wij meenden dat het beter was om een gemiddeld aantal sporters te 

berekenen via twee ingangen en dat deze werkwijze tot een kleinere fout zou leiden dan louter 

gebruik te maken van de participatiecijfers uit de participatieonderzoeken. Tabel I.9 geeft dan 

het gemiddelde participatiecijfer dat hier toegepast is, zijnde het participatiecijfer uit de 

participatieonderzoeken (tabel I.5) en dat berekend uit de federatieleden.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Een unisportfederatie is een Vlaamse sportfederatie die in haar doelstellingen en werking uitsluitend de 

organisatie, de promotie en kwaliteitszorg van één sporttak op het oog heeft. 
3
 Een recreatieve sportfederatie is een Vlaamse sportfederatie die in haar doelstellingen en werking de 

organisatie, de promotie en kwaliteitszorg van één of meerdere sporttakken op het oog heeft en die zuiver 

recreatieve of competitiegerichte recreatieve sportbeoefening aanbiedt, volgens de reglementen van de 

sporttak(ken) (Anciaux & Dewael, 2007-. 
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Tabel I.6.  Lijst van federaties/bonden en respectieve sporttakken die relevant zijn voor 

huidig onderzoek 

 
Geselecteerde sporttakken Geselecteerde federaties 

Badminton  

  Vlaamse Badmintonliga vzw 

Baseball, softbal 

  Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw 

Basketbal  

  Vlaamse Basketballiga vzw 

Dansen 

  Dansliga Sportfederatie vzw 

  Federatie Dans en Sport 
  Federatie Disco, Show en Freestyle vzw 

Gevechtssporten 
  Vlaamse Judofederatie vzw 

  Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw 

  Vlaamse Karate Federatie vzw 
  Vlaamse Schermbond vzw 

  Vlaamse Taekwondo Bond vzw 
  Vlaamse Aikido Vereniging 

  Vlaamse Vechtsport Associatie
4
 

  Vlaamse Wushu Federatie 

  Koninklijke Belgische Boksbond vzw - Vlaamse Boks Liga vzw (niet erkend) 

Handbal 

  Vlaamse Handbalvereniging vzw 

Korfbal 

  Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw 

Rope skipping 

   Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw 

Rugby 

  Vlaamse Rugby Bond vzw 

Tafeltennis 

  Vlaamse Tafeltennisliga vzw 

Tennis 

  Vlaamse Tennisvereniging vzw 

Turnen 
  Turnsport Vlaanderen vzw 

  GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 

Veldhockey 

  Koninklijke Belgische Hockey Bond (niet erkend) 

Voetbal  
  Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond -  

  Koninklijke Vlaamse Voetbalbond 
  Vlaamse Minivoetbalfederatie vzw 

  Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw 

  Koninklijke Belgische Voetbalbond (niet erkend) 

Volleybal  

  Vlaamse Volleybalbond vzw 

Zwemmen 

  Vlaamse Zwemfederatie vzw 

 

 

                                                 
4
 De Vlaamse Vechtsportassociatie bundelt volgende federaties: Federatie Euro Budo, de Vlaamse Kickboks, 

Mixfight & Muaythai Organisatie en de Vlaamse Worstelbond. De Federatie Euro Budo biedt volgende sporten 

aan: Karate, Sambo, Judo , Ju Jitsu, Aikido, Tai-ju quan, Arnis, Kali, Escrima en American Kempo. De Vlaamse 

Vechtsportassociatie alsook de drie onderverdelingen staan volledig los van de overige Vlaamse 

gevechtssportfederaties.  
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Tabel I.7. Federatieleden ten opzichte van aantallen participanten berekend uit 

participatieonderzoek (x 100). 

 
Sporttak 6-9jaar 10-18jaar >18jaar 

Zaalvoetbal (2)    

Minivoetbal (2)    

Handbal 12.13 26.35 172.84 

Volleybal  42.18 47.94 36.07 

Basketbal 29.34 27.87 105.06 

Tafeltennis 3.50 11.67 38.34 

Gymnastiek 97.93 108.37 28.35 

Vechtsporten 115.88 67.79 50.52 

Zaalkorfbal 251.02 306.16 70.05 

Badminton 12.08 19.07 14.11 

Dansen 59.48 13.49 22.13 

Zaalhockey (1)    

Zwemmen 14.20 5.99 2.03 

Veldvoetbal (2)    
(1) Geen participatiegegevens 

(2) Niet te berekenen (1 participatiecijfer voor verschillende voetbalvormen) 

 

Tabel I.8.  Federatieleden ten opzichte van aantallen participanten-clubleden berekend uit 

participatieonderzoek.  

 
Sporttak 6-9jaar 10-18jaar >18jaar 

Zaalvoetbal (2)    

Minivoetbal (2)    

Handbal 76.76 106.02 259.36 

Volleybal  77.69 86.01 45.36 

Basketbal 61.82 76.82 141.62 

Tafeltennis 73.57 67.11 60.71 

Gymnastiek 130.57 169.84 37.93 

Vechtsporten 121.97 85.07 62.03 

Zaalkorfbal 327.38 398.58 70.05 

Badminton 62.42 69.52 24.47 

Dansen 53.58 21.07 33.05 

Zaalhockey (1)    

Zwemmen 46.52 30.55 31.49 

Voetbal (2)    
(1) Geen participatiecijfers. Zie hoofdstuk III. Grasvelden 

(2) Geen onderscheid mogelijk tussen voetbalvormen (zie hoofdstuk III en IV) 
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Tabel I.9.  Toegepaste participatie op basis van participatieonderzoek en aantal 

federatieleden. 

 
Sporttak 6-9jaar 10-18jaar >18jaar 

Zaalvoetbal (3)    

Minivoetbal (3)    

Handbal 1.41 1.62 0.05 

Volleybal 2 2.45 5.99 1.13 

Basketbal 3.93 9.42 0.54 

Tafeltennis 1.57 3.99 0.39 

Gymnastiek 22.07 9.86 1.66 

Vechtsporten 2.02 4.76 0.43 

Zaalkorfbal 0.33 0.40 0.09 

Badminton 1.88 5.17 1.03 

Dansen 1.97 5.78 1.25 

Zaalhockey (2)    

Zwemmen (1)  52.79 27.45 7.60 

Voetbal (3)    
(1) Geen rekening gehouden met federatieleden 

(2) Geen participatiecijfersZie hoofdstuk III 

(3) Geen onderscheid mogelijk tussen voetbalvormen (zie hoofdstuk III en IV) 

 

 

I.5. Sporttechnische gegevens  
 

Naast de sportparticipatiecijfers zijn voor de berekening van de behoefte aan 

sportinfrastructuur in Vlaanderen een aantal sporttechnische gegevens noodzakelijk. De 

volgende gegevens zijn noodzakelijk: 

1. het maximale aantal spelers per ploeg in een wedstrijdsituatie 

2. de bruto speloppervlakte per ploeg in een wedstrijdsituatie 

3. de duur van sportbeoefening 

 

Deze gegevens werden verkregen via de sportbonden die een bepaalde sporttak vertegen-

woordigen, via officiële wedstrijdreglementen van de sporttak (met eventueel verschillen naar 

leeftijdsklassen), ook via clubs verdeeld over Vlaanderen, sportdeskundigen… 

 

I.5.1. Maximaal aantal spelers per ploeg in een wedstrijdsituatie 
 

Het maximale aantal spelers per ploeg in een wedstrijdsituatie werd verkregen door het 

maximum aantal spelers van eenzelfde ploeg dat zich gedurende een wedstrijd op het veld kan 

bevinden, te vermeerderen met het maximale aantal spelers op de bank.  

Voor een aantal sporten is de situatie minder duidelijk en worden grootten van groepen 

gehanteerd die in de zaal aanwezig zijn ter gelegenheid van training of competitie.  

 

I.5.2. Bruto speloppervlakte ingenomen in een wedstrijdsituatie 
 

De gebruikte bruto speloppervlakte voor een wedstrijdsituatie wordt berekend door de 

afmetingen van het speelveld, zoals deze in het wedstrijdreglement worden voorgeschreven, 

te vermeerderen met de obstakelvrije uitloop. Tevens werd om de input zo groot mogelijk te 

maken, gepeild bij verschillende lokale clubs naar hun trainingoppervlakte (tabel I.10). 
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Tabel I.10. Ruimtegebruik in m2 per ploeg/groep. 

 
Sporttakken 6-9jaar 10-18jaar >18jaar 

Zaalvoetbal  1056 1056 1056 

Minivoetbal  1232 1232 1232 

Handbal  968 968 968 

Volleybal 1  180 360 360 

Volleybal 2  180 360 360 

Basketbal  510 608 608 

Tafeltennis  215 215 215 

Gymnastiek  400 400 400 

Vechtsporten  250 250 250 

Zaalkorfbal  1056 1056 1056 

Badminton  135 135 135 

Zaalhockey  1248 1248 1248 

Dansen  200 200 200 

Zwemmen m
2
 per zwemmer    

 Recreatief excl. Club 3 4 4 

 Club 5 6 6 

 Competitie training 8 10 12 

Veldvoetbal  3000 6600 9600 

 

I.5.3. Duur van sportbeoefening  
 

De duur van een wedstrijd werd bekomen door het reglementaire aantal minuten per 

speelhelft te vermeerderen met het voorgeschreven aantal minuten rustpauze tussen de 

verschillende speelhelften. De mogelijkheid tot een verlenging van de wedstrijd werd niet in 

rekening gebracht om de totale duur van een wedstrijd te berekenen. Voor de totale 

wedstrijdduur van sporttakken die een onbepaalde wedstrijdduur hebben omdat er gespeeld 

wordt totdat een van beide spelers een voorgeschreven aantal punten heeft behaald 

(bijvoorbeeld tennis en badminton) werd de federatie gecontacteerd om de gemiddelde duur 

van een wedstrijd te bepalen. Tevens leek dat men in de realiteit ook met een opwarmingstijd 

moet rekening houden. 

 

De trainingsduur op recreatief niveau werd, zoals reeds vermeld, via telefonisch contact met 

de desbetreffende sportbonden verkregen. De trainingsduur geeft weer hoeveel uur per week 

een individu of een ploeg (waarvan het individu deel uitmaakt) van dit niveau, gebruikmaakt 

van een sportaccommodatie, exclusief het aantal minuten dat besteed wordt aan de deelname 

van een wedstrijd. Er worden verschillende waarden toegepast naargelang het gaat over een 

recreatief niveau (al of niet in clubverband) of een competitief niveau (tabel I.11).  

 

Tabel I.12 geeft de verdeling van de participanten naar participatieverband: vrij, in club, in 

competitie. In de tabel komen een aantal nulwaarden voor. Dit kan verklaard worden door de 

confrontatie voor het opstellen van deze cijfers van participatieonderzoeken en gegevens van 

federaties. Indien bv. zoals bij zaalkorfbal het aantal federatieleden hoger is dan het aantal 

participanten op basis van participatieonderzoek waardoor er geen participanten in vrij 

verband overblijven.  
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Tabel I.11. Participatieduur naar leeftijd en participatieverband (federaties, clubs, 

sportdeskundigen).  

 
Sporttak Participatieverband Duur 

  6-9jaar 10-18jaar >18jaar 

Zaalvoetbal Recreatief excl. club 1.5 1.5 1.5 

 Club 2 2 2 

 Competitie training 2 2 2 

 Competitie match 1.5 1.5 1.5 

Minivoetbal Recreatief excl. club 1.5 1.5 1.5 

 Club 2 2 2 

 Competitie training 2 2 2 

 Competitie match 1.2 1.2 1.2 

Handbal Recreatief excl. club 1 1.5 2 

 Club 1.5 2 2.5 

 Competitie training 2 3.5 4 

 Competitie match 1.2 1.7 1.7 

Volleybal 2 Recreatief excl. club 1 1.5 1.5 

 Club 2 2 3 

 Competitie training 2 3 3 

 Competitie match 1 2.5 2.5 

Basketbal Recreatief excl. club 1 1.5 2 

 Club 1.5 2 3 

 Competitie training 2 3.5 3.5 

 Competitie match 1.5 2 2 

Tafeltennis Recreatief excl. club 1 1.5 1.5 

 Club 2 2.5 3 

 Competitie training 2.5 4 4 

 Competitie match 1.05 1 1 

Gymnastiek Recreatief excl. club 1 1.5 1.5 

 Club 1.5 2 2 

 Competitie  2 3.5 4 

Vechtsporten Recreatief excl. club 1.5 1.5 1.5 

 Club 2 2 2 

 Competitie training 3 3.5 3.5 

 Competitie match 1 1 1 

Zaalkorfbal Recreatief excl. club 1.5 2 3 

 Club 1.5 3 3 

 Competitie training 2 3.5 4 

 Competitie match 1 1.5 1.5 

Badminton Recreatief excl. club 1.5 2 2 

 Club 2 3 3.5 

 Competitie training 1 1.5 1.5 

 Competitie match 1 1.5 2 

Zaalhockey Competitie training .. 2.5 (1) 3 

 Competitie match .. 1.5 (1) 1.5 

Dansen  1.2 1.5 2.75 

Zwemmen Recreatief excl. club 0.9 0.9 0.9 

 Club 1.5 1.5 1.5 

 Competitie  3 5 6 

(1) < 18 jaar. 
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Tabel I.12. Verdeling van de participanten naar participatieverband. 

 
Sporttakken  6-9jaar 10-18jaar >18jaar 

Zaalvoetbal Recreatief buiten club .. 23.00(1) 23.00 

 Clubverband .. 0.00 0.00 

 Competitie .. 77.00(1) 77.00 

Minivoetbal Recreatief buiten club .. 29.00(1) 23.00 

 Clubverband .. 0.00 0.00 

 Competitie .. 71.00(1) 77.00 

Handbal Recreatief buiten club 84.21 74.42 3.79 

 Clubverband 0.00 0.00 62.91 

 Competitie 15.79 25.58 33.31 

Volleybal 2 Recreatief buiten club 45.71 44.26 20.47 

 Clubverband 0.00 0.00 31.50 

 Competitie 54.29 55.74 48.03 

Basketbal Recreatief buiten club 52.54 63.72 13.03 

 Clubverband 16.61 5.42 32.13 

 Competitie 30.86 30.86 54.84 

Tafeltennis Recreatief buiten club 95.24 82.60 36.84 

 Clubverband 0.00 0.00 15.79 

 Competitie 4.76 17.40 47.37 

Gymnastiek Recreatief buiten club 15.06 19.68 25.27 

 Clubverband 62.22 57.59 71.98 

 Competitie 22.73 22.73 2.75 

Vechtsporten Recreatief buiten club 0.00 20.32 18.52 

 Clubverband 64.81 44.48 61.11 

 Competitie 35.19 35.20 20.37 

Zaalkorfbal Recreatief buiten club 0.00 0.00 0.00 

 Clubverband 23.11 23.16 0.00 

 Competitie 76.89 76.84 100.00 

Badminton Recreatief buiten club 80.64 72.57 42.34 

 Clubverband 8.87 16.95 50.36 

 Competitie 10.48 10.48 7.30 

Zaalhockey Competitie 100.00 100.00 100.00 

Dansen Recreatief buiten club 12.01 36.00 33.04 

 Clubverband 69.78 45.78 59.05 

 Competitie 18.21 18.22 7.91 

Zwemmen Recreatief buiten club 69.47 80.38 93.56 

 Clubverband 24.64 12.33 5.28 

 Competitie 5.88 7.28 1.16 
(1). < 18 jaar 
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I.5.4. Belangrijkste geraadpleegde instanties 
 
Sporttak Bron: algemeen: sportspecialisten faculteit sport van KUleuven   

Indoorsporten 

Badminton Vlaamse Badmintonliga: BLOSO 

Basketbal Vlaamse basketballiga vzw: info@basketbalVlaanderen.org, centraal en 

verschillende provinciale afdelingen. 

Sportdiensten Sint-Niklaas, Temse, Bornem, Willebroek, Mechelen 

Handbal Vlaamse Handbalvereniging vzw;  

Sportdiensten Houthalen, Hoeselt, Lanaken, Meise, Torhout  

Volleybal Vlaamse Volleybalbond vzw; erkende volleybaltrainers; clubs Oudenaarde, 

Aalst, Lot, Genk, Regio Oost-Vlaanderen.   

(Zaal)korfbal Koninklijke Belgische Korfbalbond-Vlaamse Liga vzw: 

bondsbureau@korfbal.be 

Tafeltennis Vlaamse Tafeltennisliga vzw: info@vttl.be 

Clubs van Meerdaal, Pinguin-Leuven, Vilvoorde, Wemmel, Hoboken. 

Tennis Vlaamse Tennisvereniging 

Minivoetbal Vlaamse Minivoetbalfederatie  

(Zaal)hockey Koninklijke Belgische Hockey Bond  

Zaalvoetbal Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond – Nederlandstalige afdeling 

vzw: Info@kblvb.be 

Dansen Dansliga Sportfederatie vzw: info@dansliga.be 

Turnen GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw: info@GymFed.be 

Turnsport Vlaanderen 

Gymclubs van Tienen, Diest, Kortrijk, Aalst, Wilrijk, Berchem. 

Zwemmen Vlaamse Zwemfederatie vzw: info@zwemfed.be 

ISB 

Judo vlaamse.judofederatie@skynet.be, centraal en provinciale diensten 

Sportdiensten Oud-Turnhout, Lommel, Tervuren, Bocholt 

Jiu-jitsu Vlaamse Ju-jitsu federatie vzw: info@vjjf.be 

Karate Vlaamse Karate Federatie: vkf@karate.be 

Schermen Vlaamse Schermbond vzw: vlaamseschermbond@skynet.be 

Taekwondo Vlaamse Taekwondo Bond vzw: vtb@taekwondo.be 

Wushu Vlaamse Wushu Federatie: pvcwushu@skynet.be 

Boksen Koninklijke Belgische Boksbond vzw – Vlaamse Boks Liga vzw 

etienne.brusselmans@telenet.be 

Outdoorsporten 

Baseball, softball Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw: info@baseballsoftball.be 

Rugby Vlaamse Rugby Bond vzw: rugby@skynet.be 

Veldhockey Koninklijke Belgische Hockey Bond: michel.siroux@hockey.be 

Voetbal Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond – Nederlandstalige afdeling 

vzw: info@kblvb.be 

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond 

Voetbalclubs Veltem, Merelbeke, Hoogstraten, Oud-Turnhout, Kortenberg 

(Veld)korfbal Koninklijke Belgische Korfbalbond: bondsbureau@korfbal.be 
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II. DE GRASVELDEN  
 

II.1. De analyse van de BLOSO-databank 
 

II.1.1. Inleiding 
 

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de bestaande  infrastructuur in Vlaanderen 

van de sportvelden in open lucht.  De gegevens zijn afkomstig van de 

sportinfrastructuurdatabank ‘Spakki’van het Bloso.  Er zijn in Vlaanderen 11 206 sportvelden, 

met een gemiddelde oppervlakte van 4 574 m² (tabel II.1).  Als dit gemiddelde wordt 

toegekend aan de 780 sportvelden waarvan de oppervlakte onbekend is, bedraagt de totale 

oppervlakte van de sportvelden in Vlaanderen 51 258 395 m².  Op de kleine gemeente 

Herstappe na, die slechts 82 inwoners telt, beschikt elke Vlaamse gemeente over één of meer 

sportvelden.  

 

Tabel II.1. Aantal en oppervlakte van de sportvelden in open lucht in Vlaanderen 

 

 
aantal waarvan        

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 
gemeenten 

openlucht sportveld 11206 780 47690675 4574 307

 

Eerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de verschillen tussen de sportvelden inzake 

gebruik, toplaag en eigenaar, en van de interrelaties tussen deze kenmerken.  In een tweede 

onderdeel wordt de ruimtelijke spreiding van deze sportvelden beschouwd.   

 

In wat volgt wordt regelmatig verwezen naar de sporten die beoefend worden op de 

verschillende categorieën van sportvelden. Omwille van de overzichtelijkheid wordt de 

veelheid aan de in de databank aangegeven sporten teruggebracht tot een aantal sporttakken, 

gebaseerd op de studie van het IOS (Philippaerts et al., 2002). De volgende sporttakken 

werden op die manier weerhouden: atletiek, basketball, badminton, baseball, dansen, 

fietssporten, fitness, vechtsporten, gewichtheffen, golf, handbal, ijssporten, korfbal, 

motorsporten, onderwatersporten, paardensport, roeisporten, rolschaatsen, rugby, 

schietsporten, skiën, surfen, squash, tafeltennis, tennis, turnen, hockey, vissen, voetbal, 

vliegsporten, volkssporten, volleybal, zeilsporten en zwemsport.  Minivoetbal werd als een 

aparte sporttak weerhouden, omdat ze een duidelijk verschillende infrastructuur behoeft dan 

veldvoetbal. Hondenafrichting werd in de IOS-studie niet beschouwd als een sport, en werd 

hier als aparte sporttak toegevoegd, naast een categorie ‘onbekend’.  Tenslotte zijn een aantal 

van de in de databank aangegeven sporten eigenlijk terreinbeschrijvingen.  Deze werden in de 

mate van het mogelijke aan de gebruikte sporttakken toegekend (b.v. rolschaatspiste aan de 

sporttak rolschaatsen).  Een aantal van die terreinbeschrijvingen konden echter niet bij een 

specifieke sporttak worden gerekend, en werden als aparte categorie weerhouden 

(kinderspeelplein, openlucht terrein, overdekt terrein en bad). Voor de uiteindelijke 

sporttakken en de sporten die hieronder vallen, zie bijlage achteraan dit hoofdstuk. 

 

Op de meerderheid van de sportvelden wordt maar één sporttak beoefend (tabel II.2). Het gaat 

om bijna 90 % van de sportvelden. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat er maar één sport 

wordt beoefend, gezien meerdere sporten onder één sporttak kunnen vallen (b.v. liggende wip 

en staande wip onder schietsporten).  
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Tabel II.2. Aantal beoefende sporttakken op de Vlaamse sportvelden 

 

 blanco 1 2 3 4 5 6 8 TOTAAL 

aantal 177 10041 639 226 92 26 4 1 11206 

percentage 1,6 89,6 5,7 2,0 0,8 0,2 0,0 0,0 100,0 

 

II.1.2. Algemeen overzicht: gebruik, toplaag, eigenaar en beoefende sporten 
 

II.1.2.1. Gebruik 

 

Wat het gebruik van de sportvelden betreft, zijn de sportspecifieke velden zowel in aantal als 

in oppervlakte veruit de belangrijkste. Deze velden zijn, op de gemeente Herstappe na, ook 

aanwezig in alle gemeenten.  De bijzondere sportaccommodaties en de polyvalente velden 

zijn duidelijk minder belangrijk (tabel II.3).   

 

Tabel II.3. Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar gebruik 

 

 
aantal waarvan 

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 
gemeenten 

sportspecifiek 8155 191 28248120 3547 307

bijzondere 
sportaccommodatie 1896 554 17049182 12704 283

polyvalent 1097 23 2259127 2104 241

onbekend 54 9 133430 2965 42

andere 4 3 816 816 3

ALLE 11206 780 47690675 4574 307

 

Van deze drie categorieën is de gemiddelde oppervlakte van de polyvalente velden, met 2 104 

m², het kleinst.  De Sportspecifieke velden zijn gemiddeld 3 547 m² groot, en de bijzondere 

sportaccommodaties zijn met een gemiddelde van 12 704 m² veruit het grootst.  Wanneer niet 

het aantal, maar wel de totale oppervlakte wordt beschouwd, nemen de bijzondere 

sportaccommodaties dan ook een belangrijkere plaats in (figuur II.1). Dit is gerelateerd met de 

sporttakken die er worden beoefend. Zo vallen enkele vliegvelden onder de bijzondere 

sportaccommodaties, en die nemen een bijzonder grote oppervlakte in. 
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Figuur II.1. Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het algemeen verschillen de beoefende sporttakken sterk naargelang het gebruik. Tabel II.4 

geeft de beoefende sporttakken weer op respectievelijk de sportspecifieke velden, de 

bijzondere sportaccommodaties en de polyvalente velden.1 Er worden per sporttak telkens 

twee waarden weergegeven: enerzijds het aantal sportvelden waarop die sporttak wordt 

beoefend, anderzijds het aantal sportvelden waarop alleen die sporttak wordt beoefend.  Als 

beide cijfers gelijk zijn voor een bepaalde sporttak, houdt dit in dat de velden waarop deze 

sporttak wordt beoefend niet openstaan voor andere sporttaken. 

 

Bij de sportspecifieke sportvelden en de bijzondere sportaccommodaties is het verschil tussen 

beide cijfers meestal klein, wat wil zeggen dat de meeste sportvelden maar voor één sporttak 

worden gebruikt. Bij de sportspecifieke velden gaat het in meerderheid om voetbal, maar ook 

tennis is erg belangrijk. Veel minder beoefend, maar in absolute cijfers toch nog belangrijk, 

zijn de ploegsporten volleybal, basketbal, minivoetbal en handbal.  Een bescheiden rol is er 

nog voor de veldsporten korfbal, rugby, hockey en baseball.  Volkssporten spelen ook nog een 

kleine rol.  Hier gaat het over kaatsen en in mindere mate petanque.  Bij de sportvelden met 

bijzondere sportaccommodatie gaat het om in het kader van deze studie minder relevante 

sporten als volkssporten (bijna uitsluitend petanque), schietsporten, golf, vissen, 

handenafrichting etc.  Vanzelfsprekend worden de polyvalente sportvelden meestal gebruikt 

voor meerdere sporttakken. Het gaat vooral om de ploegsporten basketbal, volleybal, 

minivoetbal en handbal. 

 

 

 

                                                 
1
 Bij de categorie ‘andere’ gaat het telkens om sporttakken die maar één keer werden genoemd. 
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Tabel II.4. Beoefende sporttakken naar gebruik van het sportveld 

 

sportspecifiek               bijzondere sportaccommodatie 

sporttak alle één sporttak  sporttak alle één sporttak 

voetbal 4075 4055  volkssporten 709 702

tennis 2063 2049  schietsporten 353 351

volleybal 745 716  golf 137 136

basketbal 742 717  vissen 132 129

minivoetbal 124 115  hondenafrichting 107 106

volkssporten 87 84  fitness 95 89

handbal 77 72  blanco 90 90

korfbal 65 58  kinderspeelplein 72 62

rugby 55 52  rolschaatsen 63 60

hockey 51 46  atletiek 45 40

blanco 26 26  fietssporten 22 22

baseball 20 20  zwemsport 20 19

atletiek 18 13  vliegsporten 15 15

rolschaatsen 14 12  tennis 14 14

hondenafrichting 13 13  skiën 12 12

badminton 9 7  motorsporten 8 8

kinderspeelplein 9 8  voetbal 6 4

schietsporten 8 8  volleybal 6 4

fietssporten 6 6  tafeltennis 5 5

vissen 6 6  basketbal 4 1

onbekend 5 3  onbekend 2 2

golf 3 2  roeisporten 2 0

turnen 2 2  andere 3 1

andere 6 4  TOTAAL 1922 1872

TOTAAL 8229 8094   

 

 

polyvalent 

sporttak alle één sporttak 

basketbal 700 36 

volleybal 670 18 

minivoetbal 221 10 

handbal 207 1 

voetbal 186 33 

tennis 178 10 

atletiek 89 1 

blanco 54 54 

korfbal 40 0 

rolschaatsen 32 5 

badminton 31 1 

volkssporten 22 4 

rugby 21 1 

kinderspeelplein 19 2 

hockey 15 3 

baseball 11 0 

turnen 11 0 



 25

onbekend 10 0 

schietsporten 10 2 

hondenafrichting 5 0 

fitness 3 1 

golf 3 1 

tafeltennis 2 0 

andere 2 0 

TOTAAL 2542 183 

 

II.1.2.2. Toplaag 

 

Wanneer de sportvelden worden uitgesplitst naar toplaag, blijkt gras veruit de meest 

voorkomende grondbedekking (tabel II.5). Deze grasvelden zijn, op de gemeente Herstappe 

na, ook in elke gemeente aanwezig. Daarnaast zijn de verharde en de halfverharde velden  nog 

relatief belangrijk.  Tenslotte nemen de sportvelden waarvan de toplaag onbekend is – of waar 

deze variabele niet van toepassing is - ook een belangrijk aandeel voor hun rekening.   

 

Tabel II.5. Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar toplaag 

 

 
aantal waarvan         

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 
gemeenten 

Gras 4856 147 33310710 7074 307

Verhard 2308 32 3098582 1361 254

Halfverhard 2003 83 1686287 878 268

Onbekend - NVT 1152 426 8328646 11472 233

Kunststof 322 22 386000 1287 113

Asfalt 232 5 189882 837 102

Andere 191 48 557568 3899 113

Beton 110 15 65267 687 63

Sintel 31 2 61669 2127 22

Kunstgras 1 0 6063 6063 1

ALLE 11206 780 47690675 4574 307

 

Op die onbekenden na, zijn de grasvelden gemiddeld ook het grootst, met een gemiddelde 

oppervlakte van 7 074 m². Dit benadert de grootte van een voetbalveld.  De officiële 

afmetingen van een voetbalveld volgens de UEFA normen (voor CL wedstrijden) bedragen 

68 x 105 meter, goed voor 7 140 m².  Als gevolg van deze grote gemiddelde oppervlakte, 

nemen de grasvelden relatief een veel grotere oppervlakte in dan hun aantal alleen weergeeft 

(figuur II.2). 
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Figuur II.2. Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar toplaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grasvelden worden dan ook bijna uitsluitend aangewend voor de voetbalsport. Tabel II.6 

geeft per toplaag de beoefende sporttakken weer, telkens voor alle sportvelden en voor de 

sportvelden waar maar één sporttak wordt beoefend. Op de grasvelden wordt bijna alleen 

voetbal gespeeld, en komen de andere sporttakken weinig aan bod.  Ook op de halfverharde 

velden wordt meestal maar één sporttak beoefend, met name tennis. De volkssporten spelen 

hier ook wel een zekere rol, waarbij het bijna uitsluitend om petanque gaat. Op de verharde 

sportvelden, evenals op de sportvelden waarvan de toplaag uit asfalt of beton bestaat, komen 

meer sporttakken tegelijk aan bod en is de multifunctionaliteit dus veel groter.  Het gaat dan 

vooral om de ploegsporten basketbal, volleybal, handbal en minivoetbal, hoewel tennis hier 

ook een rol speelt.  De in absoluut aantal minder belangrijke kunststof- en sintelbanen leveren 

een meer gemengd beeld op. Hier wordt voornamelijk getennist, maar ook basketbal, 

volleybal, handbal en minivoetbal zijn er belangrijk, en de kunststof- en sintelvelden waarop 

deze ploegsporten worden gespeeld zijn meer multifunctioneel. 

 

Tabel II.6. Beoefende sporttakken naar toplaag van het sportveld 

 

Gras / kunstgras               Halfverhard 

sporttak alle één sporttak  sporttak alle één sporttak 

voetbal 4184 4064  tennis 1550 1540 

minivoetbal 119 73  volkssporten 361 356 

schietsporten 114 109  volleybal 21 6 

korfbal 91 53  schietsporten 20 20 

hondenafrichting 86 81  basketbal 19 8 

volleybal 75 27  fitness 14 14 
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rugby 72 53  voetbal 11 6 

blanco 55 55  minivoetbal 10 4 

atletiek 42 9  blanco 9 9 

basketbal 39 4  atletiek 5 2 

hockey 37 31  handbal 5 2 

kinderspeelplein 32 20  golf 3 2 

baseball 29 20  kinderspeelplein 3 1 

handbal 29 2  badminton 2 1 

golf 28 26  fietssporten 2 2 

tennis 21 13  andere 6 3 

fitness 12 12  TOTAAL 2041 1976 

vliegsporten 9 9    

onbekend 7 3    

volkssporten 7 2    

fietssporten 4 3    

badminton 2 0    

paardensport 2 1  

tafeltennis 2 1  

turnen 2 0  

andere 5 4  

TOTAAL 5105 4675  

 

Verhard     Beton en asfalt 

sporttak alle één sporttak  sporttak alle één functie 

basketbal 1104 630  basketbal 185 88

volleybal 1066 594  volleybal 128 40

tennis 373 267  tennis 54 26

handbal 196 67  rolschaatsen 34 23

minivoetbal 151 37  minivoetbal 32 5

volkssporten 63 57  handbal 28 2

rolschaatsen 33 20  volkssporten 24 21

voetbal 28 9  voetbal 15 2

badminton 26 6  blanco 13 

blanco 18   badminton 3 0

schietsporten 11 9  kinderspeelplein 3 2

atletiek 10 1  onbekend 3 1

kinderspeelplein 10 6  schietsporten 3 3

korfbal 10 4  golf 2 2

turnen 8 2  korfbal 2 0

onbekend 6 1  turnen 2 0

golf 5 5  andere 6 3

hockey 4 1  TOTAAL 537 218

fitness 2 2    

rugby 2 0    

tafeltennis 2 1    

andere 3 2    

TOTAAL 3131 1721    
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Op de sportvelden met onbekende toplaag worden vooral sporten beoefend die in het kader 

van deze studie minder belangrijk zijn, zoals volkssporten, schietsporten, vissen en golf.  Dat 

laatste verklaart meteen de grote gemiddelde oppervlakte van deze sportvelden. 

 

De toplaag is dus in belangrijke mate bepalend voor de sporten die erop beoefend worden, en 

hangt dus ook sterk samen met het gebruik van het sportveld (polyvalent, sportspecifiek of 

bijzondere sportaccommodatie).  Figuur II.3 toont de sportvelden naar toplaag en gebruik.  

Daaruit blijkt dat de polyvalente velden vooral verharde velden zijn, en dat de velden met een 

toplaag van beton of asfalt er ook relatief belangrijk zijn. Dit hangt samen met de sporten die 

er worden beoefend: voornamelijk de ploegsporten basketbal, volleybal, minivoetbal en 

handbal.  De sportspecifieke velden blijken vooral grasvelden, maar hier zijn ook de 

halfverharde velden relatief belangrijk.  Dit is verbonden met de meest beoefende sporttaken 

op deze sportspecifieke velden: respectievelijk voetbal en tennis.  De verharde velden spelen 

hier ook een zekere rol, gezien hier ook op wordt getennist.  De toplaag van de bijzondere 

sportaccommodaties is meestal onbekend of niet van toepassing. Daarnaast spelen de 

halfverharde velden hier nog een rol, wat samenhangt met de volkssporten, en meer bepaald 

petanque.  Het beeld blijft gelijkaardig wanneer niet het aantal maar de oppervlakte wordt 

beschouwd.  Omwille van de gemiddeld grotere oppervlakte nemen vooral de grasvelden nu 

wel een belangrijkere plaats in.  Daarnaast wordt het beeld hier beïnvloed door grote 

oppervlaktes, zoals de aanwezigheid van een vliegveld met verharde toplaag bij de bijzondere 

sportaccommodaties. 

 

Figuur II.3.  Sportvelden in Vlaanderen naar toplaag en gebruik  
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II.1.2.3. Eigenaar 

 

Wanneer de sportvelden tenslotte worden uitgesplitst naar eigenaar, blijkt dat de gemeenten 

de belangrijkste aanbieders van sportvelden zijn (tabel II.7; figuur II.4).  Daarnaast spelen de 

private sector en in mindere mate de scholen een rol.  Van deze sportvelden is de gemiddelde 

oppervlakte het kleinst voor scholen en het grootst voor de private sector.  Hoewel de hogere 

overheid (provincies en het rijk) slechts een relatief klein aandeel van de sportvelden 

aanbiedt, hebben deze velden de grootste gemiddelde oppervlakte. 

 

Tabel II.7. Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

Figuur II.4. Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar eigenaar
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 In deze figuur, en in de verdere analyse, wordt de categorie ‘strikt privé’ bij de categorie ‘privaat’ gevoegd. 

 
aantal waarvan       

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 
gemeenten 

Gemeente 5348 418 21179743 4296 297

Privaat 3619 260 17467179 5200 299

Vrije school 1082 14 1723393 1614 151

Gemeenschapsschool 417 6 523964 1275 114

Rijk 248 27 5326600 24102 61

Provincie 161 22 876669 6307 24

Gemeenteschool 136 2 117917 880 58

Onbekend 117 27 314591 3496 57

Strikt privé 50 4 86250 1875 23

Provincieschool 28 0 74369 2656 12

ALLE 11206 780 47690675 4574 307
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De beoefende sporttakken zijn erg verschillend voor de gemeentelijke en private sportvelden 

enerzijds en de sportvelden van de scholen anderzijds (tabel II.8). Op gemeentelijke en private 

sportvelden wordt vooral gevoetbald en getennist.  Bij de gemeenten is voetbal wel wat 

dominanter en is tennis wat minder aanwezig. Daarnaast zijn de gemeentelijke sportvelden 

meer multifunctioneel dan de private velden, en de ploegsporten basketbal, volleybal, 

minivoetbal en handbal worden er dan ook meer gespeeld.  De sportvelden van de scholen 

zijn het meest multifunctioneel en de genoemde ploegsporten zijn er, samen met voetbal, het 

belangrijkst. 

 

Tabel II.8. Beoefende sporttakken naar eigenaar van het sportveld 

 

gemeente    privaat 

sporttak alle één sporttak  sporttak alle één sporttak 

voetbal 2357 2266  voetbal 1508 1474

tennis 859 764  tennis 1202 1164

volkssporten 607 586  schietsporten 202 202

basketbal 558 292  volleybal 186 97

volleybal 431 159  volkssporten 177 173

schietsporten 156 149  basketbal 139 58

minivoetbal 137 52  golf 82 81

rolschaatsen 98 72  hondenafrichting 58 56

blanco 89 89  vissen 55 55

fitness 87 79  blanco 47  47

atletiek 82 50  minivoetbal 44 16

kinderspeelplein 77 54  hockey 37 35

korfbal 74 44  handbal 23 3

vissen 66 65  rugby 13 8

hondenafrichting 64 60  korfbal 12 3

handbal 61 3  skiën 12 12

rugby 51 39  kinderspeelplein 11 8

golf 44 41  zwemsport 11 11

hockey 24 12  badminton 10 1

baseball 22 15  onbekend 5 4

fietssporten 20 19  atletiek 4 2

badminton 11 3  rolschaatsen 4 3

onbekend 10 2  vliegsporten 4 4

motorsporten 7 7  baseball 3 2

zwemsport 4 4  fietssporten 3 3

vliegsporten 3 3  fitness 3 3

tafeltennis 2 1  tafeltennis 3 3

andere 4 0  paardensport 2 2

TOTAAL 6005 4930  andere 3 1

    TOTAAL 3863 3531

 

scholen 

sporttak alle één functie 

volleybal 738 456 

basketbal 682 381 

voetbal 285 243 

handbal 178 62 
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minivoetbal 140 49 

tennis 69 37 

atletiek 30 3 

blanco 16   

badminton 13 2 

korfbal 10 5 

turnen 10 2 

kinderspeelplein 8 7 

rugby 7 4 

volkssporten 5 4 

onbekend 4 1 

fitness 3 3 

golf 3 3 

hockey 3 1 

hondenafrichting 2 2 

schietsporten 2 1 

vissen 2 2 

andere 6 3 

TOTAAL 2216 1271 

 

Het kan het dan ook niet verbazen dat scholen relatief het meest belangrijk zijn bij de 

polyvalente velden, terwijl de private sector en de gemeenten meer sportspecifieke 

sportvelden aanbieden (figuur II.5).  Op de sportspecifieke velden wordt immers vooral 

voetbal en tennis gespeeld. De scholen spelen geen rol van betekenis bij de bijzondere 

sportaccommodaties.  Dit alles geldt zowel voor de aantallen als de oppervlaktes.  Wanneer 

de oppervlakte wordt beschouwd, wint de hogere overheid meestal wel aan belang, gezien de 

grote gemiddelde oppervlakte van de sportvelden van het rijk en de provincies. 

 

Figuur II.5.  Sportvelden in Vlaanderen naar eigenaar en gebruik  
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Wanneer wordt teruggegrepen naar de toplaag, blijken scholen relatief het meest belangrijk 

bij de verharde velden en in mindere mate bij asfalt en beton (figuur II.6).  Dit zijn immers 

typisch polyvalente velden.  De private sector biedt het minste sportvelden aan met die 

toplaag, en is het meest belangrijk bij de halfverharde velden.  Daar wordt vooral tennis 

gespeeld. Ook bij de grasvelden, waar voetbal dominant is, is de private sector aanwezig, 

maar hier zijn de gemeentes het belangrijkst.  Ook deze observaties gelden zowel voor de 

aantallen als de oppervlaktes. 

 

Figuur II.6.  Sportvelden in Vlaanderen naar eigenaar en toplaag 
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II.1.3. De ruimtelijke spreiding 
 

In dit onderdeel wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de ruimtelijke spreiding van 

de sportvelden, en van de relatie met boven behandelde kenmerken.   

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van enkele brede ruimtelijke categorieën.  Meer bepaald zal 

de ruimtelijke spreiding van de sportvelden worden beschouwd over de verschillende 

onderdelen van de stadsgewesten zoals afgebakend door Luyten & Van Hecke (2007).  Deze 

stadsgewesten bestaan uit een centrale stad, een agglomeratie en een banlieue.  De 

agglomeratie bestaat uit die gemeenten waarvan minimum de helft van de inwoners binnen de 

aaneengesloten bebouwing rond de centrale stad woont.  De banlieuegemeenten sluiten 

ruimtelijk aan bij de agglomeratie en zijn functioneel en morfologisch sterk beïnvloed door 

suburbanisatieprocessen. Daarnaast wordt ook nog de forensenwoonzone onderscheiden. Dit 

gebied bestaat uit die gemeenten waarvan minstens 15% van de werkbevolking in de 

agglomeratie werkt.  Deze zone vormt samen met het stadsgewest het stedelijk leefcomplex.  

Meer dan de helft van de Belgische bevolking woont binnen een stadsgewest en meer dan 

driekwart in een stedelijke leefcomplex.  De zone daarbuiten wordt beschouwd als het 

platteland. Omwille van hun specifieke eigenschappen worden de kleine steden buiten de 

stadsgewesten, zoals afgebakend door Van Hecke (1998), als aparte categorie behandeld. 

 

Op basis van dit overzicht worden een aantal groepen van sportvelden afgebakend met een 

specifieke ruimtelijkheid.  In een tweede punt worden deze groepen nader onderzocht, waarbij 

ook afgedaald wordt naar het gemeentelijke niveau. 

 

II.1.3.1. Algemeen overzicht 

 

Om de ruimtelijke spreiding van de sportvelden te duiden, en tegelijkertijd de relaties met de 

behandelde variabelen (gebruik, toplaag, eigenaar en sporttakken) te betrekken, wordt een 

correspondentieanalyse uitgevoerd.  Deze techniek maakt het mogelijk de relaties tussen een 

reeks van variabelen te visualiseren op bi-plots.  Meer bepaald creëert deze analyse een aantal 

synthetiserende assen waarop de categorieën van de genoemde variabelen kunnen worden 

geplaatst (de genoemde ruimtelijke categorieën,  de verschillende categorieën van gebruik, 

toplaag en eigenaar van de sportvelden, en de beoefende sporttakken).  Hoe groter het aantal 

observaties in een bepaalde categorie, hoe groter de impact op het resultaat.  Niet elke 

categorie bepaalt dus in dezelfde mate de analyse.  De eerste as bundelt het maximum aan 

informatie, daarna de tweede, enz.  Deze assen kunnen t.o.v. elkaar worden uitgezet op bi-

plots.  Het centrum van de plot geeft telkens de gemiddelde situatie weer voor geheel 

Vlaanderen.  Hoe verder een categorie van dat centrum ligt, hoe groter de afwijking t.o.v. dat 

gemiddelde. Categorieën die dicht bij elkaar staan, liggen inhoudelijk dicht bij elkaar.  Op die 

manier kunnen tegenstellingen tussen groepen van categorieën worden opgespoord aan 

weerszijden van de assen. 

 

Concreet werden volgende variabelen en categorieën gebruikt: de ruimte (centrale stad, 

agglomeratie, banlieue, forensenwoonzone, platteland, kleine stad), de eigenaar (gemeente, 

privaat, vrije school, publieke school, hogere overheid), het gebruik (polyvalent, 

sportspecifiek, bijzondere sportaccommodatie), de toplaag (gras en kunstgras, verhard, 

halfverhard, beton en asfalt, kunststof en sintel, andere toplaag, toplaag niet van toepassing), 

en de beoefende sporttakken.  Deze werden in de volgende categorieën onderverdeeld: (1) 

terreinen waar gevoetbald wordt, (2) terreinen waar uitsluitend getennist wordt, (3) terreinen 

waar niet gevoetbald wordt, maar wel basketbal, volleybal, handbal of minivoetbal wordt 
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gespeeld – in de analyse ploegsporten genoemd, (4) terreinen waarop uitsluitend volkssporten 

worden beoefend en (5) terreinen waar andere sporttakken worden beoefend. De observaties 

waarvan de locatie
3
, de eigenaar of gebruik niet gekend was, werden niet mee geanalyseerd.  

 

Figuur II.7 toont de bi-plot van de eerste twee assen.  Daaruit blijkt dat vooral de centrale 

steden, maar ook de kleine steden, samengaan met verharde sportvelden, in eigendom van 

publieke en vrije scholen, met een polyvalent gebruik.  Hier worden vooral ploegsporten 

gespeeld (basketbal, volleybal, handbal en minivoetbal). Omgekeerd gaat het platteland, en in 

mindere mate de banlieue en de forensenwoonzone,  samen met een bijzondere 

sportaccommodatie waar vooral volkssporten en andere sporten (voornamelijk schietsporten, 

golf, vissen en hondenafrichting) worden beoefend.  De toplaag is er afwijkend of niet van 

toepassing. Eigenaars zijn hier veelal de gemeente en de private sector. 

 

Figuur II.7. Resultaat van de correspondentieanalyse van de sportvelden (as 1 en 2) 
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3
 Het gaat hier slechts om 8 observaties op een totaal van 11206. 
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Ook de derde as bevat nog heel wat informatie.  Figuur II.8 toont de bi-plot van de eerste en 

de derde as.  Daaruit blijkt dat in de agglomeratie veel halfverharde en ook kunststof- en 

sintelvelden voorkomen, waarop vooral wordt getennist.  De private sector is hiermee 

geassocieerd.  Omgekeerd komen er veel grasvelden voor op het platteland, en in mindere 

mate in de forensenwoonzone en de banlieue, waar vooral wordt gevoetbald.  Hier is de 

gemeente de belangrijkste eigenaar.  De grasvelden zijn het minst aanwezig in de 

agglomeratie en de centrale steden, waar de beschikbare ruimte voor grote grasvelden relatief 

klein is.  

Figuur II.8. Resultaat van de correspondentieanalyse van de sportvelden (as 1 en 3) 
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Concluderend kan worden gesteld dat de steden contrasteren met het platteland, en in mindere 

mate met de banlieue en de forensenwoonzone.  In de steden zijn de scholen als eigenaar 

relatief het belangrijkst, en zijn er veel polyvalente verharde velden.  Op het platteland spelen 

de gemeenten als eigenaar een grotere rol, hoewel de private sector hier ook relatief meer 

aanwezig is.  Hier worden volkssporten en minder frequente sporten gespeeld.  Tegelijkertijd 

wordt hier vaak gevoetbald op gras, vaak op gemeentelijke terreinen, iets wat in de 
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agglomeratie en ook in de centrale steden helemaal niet het geval is. In de agglomeratie zijn er 

veel halfverharde velden aanwezig, vaak privaat, waar met name getennist wordt.   

 

II.1.3.2. De geografie van de voetbalvelden, de polyvalente velden en de tennisvelden 

 

Een aantal grafieken en kaarten kunnen deze ruimtelijke verschillen verder verduidelijken. De 

correspondentieanalyse wees uit dat er verschillende ruimtelijke structuren aanwezig zijn 

naargelang de toplaag en de sporttak, die bovendien duidelijk samenhangen met de eigenaar.  

Er werden drie groepen van sportvelden afgebakend met een verschillende structuur: (1) 

grasvelden waar uitsluitend of onder meer voetbal gespeeld wordt, voortaan voetbalvelden 

genoemd; (2) verharde, beton en asfalt velden waar uitsluitend of onder meer basketbal, 

volleybal, handbal en minivoetbal gespeeld wordt, voortaan polyvalente velden genoemd en 

(3) halfverharde, kunststof- en sintel velden waar uitsluitend of onder meer getennist wordt, 

voortaan tennisvelden genoemd.  Het gebruik van sporttakken bij de afbakening van deze drie 

groepen laat toe om een aantal grote oppervlaktes en/of voor deze studie minder relevante 

sporttakken buiten beschouwing te laten. Op die manier worden bijvoorbeeld de vliegvelden 

op gras niet beschouwd.  Hetzelfde geldt voor de rolschaatsbanen op verharde velden en de 

petanquebanen op halfverharde velden. 

 

De beschouwde groepen bevatten respectievelijk om 4 184, 2 137 en 1 754 sportvelden.  Aan 

de sportvelden waarvan de oppervlakte onbekend is werd de gemiddelde waarde toegekend 

van de beschouwde groep.
4
   

 

De grafieken tonen voor elk van deze groepen de over- of ondervertegenwoordiging t.o.v. het 

Vlaams gemiddelde, zowel in aantal als in oppervlakte (telkens per inwoner), in de 

verschillende ruimtelijke categorieën. De kaarten tonen (1) de over- of 

ondervertegenwoordiging, in oppervlakte per inwoner, op het gemeentelijke niveau en (2) 

dezelfde gegevens in absolute aantallen, opgesplitst naar eigenaar. 

 

Figuur II.9 toont de over- of ondervertegenwoordiging van de voetbalvelden in de 

verschillende ruimtelijke categorieën. Daaruit blijkt opnieuw dat de voetbalvelden vooral 

buiten de centrale steden en de agglomeratie te vinden zijn, en dat vooral het platteland een 

sterke oververtegenwoordiging kent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Bij de halfverharde en de verharde velden werd ook telkens een gemiddelde waarde toegekend aan het 

sportveld met de grootste oppervlakte, respectievelijk in Erpe-Mere en in Brugge. De opgegeven oppervlakte 

van deze sportvelden was respectievelijk bijna 3 maal en bijna dan 5 maal zo groot als de tweede grootste 

oppervlakte, en zou de resultaten vertekenen.  
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Figuur II.9. Over- en ondervertegenwoordiging van de voetbalvelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gemiddeld aantal per 10 000 inwoners: 6,88 

         Gemiddelde oppervlakte per inwoner: 4,19 m² 

 

Kaart II.1 wijst uit dat die oververtegenwoordiging vooral sterk is in Limburg, de Antwerpse 

kempen en Oost-Brabant, naast enkele hoge waarden in het zuiden van Oost-Vlaanderen en in 

mindere mate in enkele gebieden in West-Vlaanderen.  De laagste waarden zijn vaak te 

vinden in de grotere steden en hun agglomeraties.  Kaart II.2 toont de grasvelden waar niet 

alleen voetbal wordt gespeeld, maar ook de veldsporten baseball, korfbal, rugby en hockey en 

de ploegsporten volleybal, basketbal, handbal en minivoetbal.  Het beeld is erg gelijkaardig.  

Dit toont de dominantie van het voetbal aan op de Vlaamse grasvelden. 
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Kaart II.1. Over- en ondervertegenwoordiging van grasvelden (voetbal) 

 
Kaart II.2. Over- en ondervertegenwoordiging van grasvelden (alle veld- en ploegsporten) 
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Kaart II.3 toont de totale oppervlakte van de voetbalvelden, naar eigenaar.  Daaruit blijkt 

opnieuw dat de gemeenten en de private sector de grootste aanbieders van sportvelden zijn, 

maar beiden hebben wel een verschillende ruimtelijke structuur. Opvallend is de grote 

oppervlakte gemeentelijke sportvelden in de provincie Limburg, waar dat samengaat met  een 

grote oppervlakte per inwoner. Eveneens opvallend is het kleine aantal private sportvelden in 

West-Vlaanderen. 

 

Kaart II.3. Oppervlakte van de voetbalvelden, naar eigenaar 

 
 

Figuur II.10 en kaart II.4 geven de over- of ondervertegenwoordiging van de polyvalente 

velden.  Daaruit blijkt de oververtegenwoordiging in centrale en kleine steden, hoewel dit niet 

geldt voor de grote steden Antwerpen en Gent.  Uit kaart II.5 blijkt de grote rol die de 

sportvelden van scholen hierin spelen, en de kleine rol van de private sector. 
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Figuur II.10. Over- en ondervertegenwoordiging van de polyvalente velden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Gemiddeld aantal per 10 000 inwoners: 3,52 

        Gemiddelde oppervlakte per 10 inwoners: 2,37 m² 

 

Kaart II.4. Over- en ondervertegenwoordiging van de polyvalente velden 
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Kaart II.5. Oppervlakte van de polyvalente velden, naar eigenaar 

 
 

Figuur II.11 tenslotte geeft de over- en ondervertegenwoordiging van de tennisvelden.  

Daaruit blijkt opnieuw dat de tennisvelden vooral in de agglomeratie gelokaliseerd zijn.  In 

aantal zijn ze het minst ondervertegenwoordigd in de centrale steden; in oppervlakte zijn ze 

licht oververtegenwoordigd in de kleine steden. 

 

Figuur II.11. Over- en ondervertegenwoordiging van de tennisvelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gemiddeld aantal per 10 000 inwoners: 2,89 

         Gemiddelde oppervlakte per 10 inwoners: 2,73 m² 

 

afwijking t.o.v. Vlaams gemiddelde:

tennis op halverharde, kunststof of sintel toplaag
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Uit kaart II.6 blijkt dat het vooral om de Antwerpse agglomeratie gaat.  Meer in het algemeen 

vertoont de gehele provincie Antwerpen hoge waarden.  Kaart II.7 tenslotte toont aan dat 

vooral de private sector hier een grote rol speelt, hoewel ook de gemeenten heel wat 

tennisvelden aanbieden. 

 

Kaart II.6. Over- en ondervertegenwoordiging van de tennisvelden 

 
Kaart II.7. Oppervlakte van de tennisvelden, naar eigenaar 
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II.2. Berekening van de behoeften van grasvelden voor voetbal  
 

II.2.1. Voetbal 
 

Grasvelden worden voor het grootste deel gebruikt voor het voetballen (hier wordt golf, dat 

ook op gras plaatsgrijpt buiten beschouwing gelaten). Zoals in der algemene methodologie 

uitgelegd worden achtereenvolgens de volgende stappen genomen: raming van het aantal 

voetballers; participatieduur; ruimtebehoefte voor training en match, omzetting van 

ruimtebehoefte en aantal ploegen naar ruimte-inname op basis van mogelijke duur van 

gebruik van een grasveld per week.  

 

In een eerste stap wordt een raming uitgevoerd van het aantal voetballers. Er worden twee 

ingangen gebruikt, enerzijds het participatieonderzoek, anderzijds het aantal federatieleden.  

Er bestaan verschillende ‘officiële’ federaties maar die zowel veldvoetbal als zaalvoetballeden 

tellen.  

Daarnaast zijn er tal van recreatieve nevenbonden zoals KAVV met 68 clubs (8714 leden), 

arbeidersvoetbalbond in de Kempen (45 clubs) en tal van lokale recreatieve voetbalclubs (bv. 

een drietal in Liedekerke, niet aangesloten bij een federatie maar die plaatselijk 

minicompetitie organiseren).  

Er stellen zich verschillende problemen: het eerste de raming van het aantal leden die deel 

uitmaken van een al of niet officiële club; het tweede het splitsen van veldvoetbal en 

zaalvoetbal van twee voornoemde federaties, de herleiding naar het aantal ‘ploegen’, de 

interpretatie van het aandeel voetballers ‘in clubverband’. Uit participatieonderzoek blijken 

percentages van 75% voor > 18 jarigen, 67% voor 6-10 jarigen, ca. 60% voor 10-18 jarigen, 

die in clubverband voetballen. Dit is vrij laag. Als men moet veronderstellen dat men dan wel 

eens voetbalt na de school of ergens onder vrienden, is dit best mogelijk maar men kan zich 

afvragen of de ruimtebehoefte (omgerekend in aantal uren per week!) zo groot is als voor 

diegenen die dat in clubverband doen.  

Op basis van participatiecijfers en het beoefenen in clubverband komen we aan 260.000. Dit 

cijfer lijkt laag in vergelijking met de cijfers van de federaties waar de KBVB reeds 250.000 

leden telt en uit nader onderzoek blijkt dat er ontbrekende clubs zijn. Indien we er van zouden 

uitgaan dat er 305.000 individuen voetballen in clubverband (wat op basis van de beschikbare 

cijfers een minimum lijkt te zijn, nl. dat bij beide federaties die gezamenlijke cijfers hebben 

voor de twee soorten voetballers geraamd wordt dat er 28.000 veldvoetballers zijn en onze 

steekproef heeft uitgewezen dat er verschillen regionale/lokale clubs zijn) en we vanuit dit 

aantal de omgekeerde bewerking doen, nl. evalueren hoeveel voetballen op basis van het 

aangehaalde percentage ‘in clubverband’ komen we aan 305.000 x 1/674 komen we aan 

450 000 voetballers i.p.v. 388 000. We kunnen ons afvragen of het aangewezen is om het 

gemiddelde van de twee benaderingen te nemen omdat we ervan uitgaan dat het 

infrastructuurgebruik (of in ruimte of in aantal uren per week) bij de ca. 1/3 voetballers die dat 

niet doen in clubverband lager zal zijn. Gelet op de vele onbekenden in die benadering zouden 

we neigen naar iets minder dan het gemiddelde van die twee benaderingen (ca; 420.000).  
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VOETBAL 

Uit bevolking en 

participatiecijfers  

     

 18-75 jaar Participatie:  Clubverband Op basis 

van 

participatie 

Clubverband 

 4 407 119 3,88% 75,2% 170 996 128 589 

      

      

 10-18 jaar     

 636.782 23,2 als 

gem. van 

27,8% 

(SBV) en 

18,6 (IOS) 

59,2 als gew. 

gem. van 

respectievelijk 

55,3 en 65,0 

147 733 87 458 

 6-10 jaar     

 332.747  20,96% 66,5% 69 744 45 682 

      

 Totaal   388 473 261 729 

Uit Federaties      

(zaalvoetbal er 

reëel of forfaitair 

uit naargelang de 

federaties) 

KBVB 

250 168 

leden 

KVV en  

KBLVB 

28 345  

Andere: 

    

     305.000? 

    450.000?  
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Wat hier vooraf gaat is een algemene benadering. Omwille van variabelen die verschillen in 

functie van de leeftijd moet de precieze benadering per leeftijdsgroep plaats grijpen. Er 

worden immers verschillende participatietijden, ruimtebehoefte,…toegepast.   

 

 

VELDVOETBAL 

18-75 jaar 

     

Uit bevolking en 

participatiecijfers   

     

 18-75 jaar Participatie:  Clubverband Op basis 

van 

participatie 

Clubverband 

 4 407 119 3,88% 75,2% 170 996 128 589 

      

Uit Federaties 99 747 bij  

KBVB (>20 jaar) 

    

 21 912 bij 

KVV en KBLVB 

op basis van  

veldvoetbal/totaal 

bij KBVB (90%) 

    

 + 10% voor 

andere clubs 

    

    (177 959) Totaal: 

133 825 
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VELDVOETBAL 

<18 jaar  

     

Uit bevolking en 

participatiecijfers   

     

  Participatie:  Clubverband Op basis 

van 

participatie 

Clubverband 

 6-10 jaar     

 332 747 20,96% 66,54% 69 744 46 408 

 10-18 jaar     

 636 782 23,22% 

gem.van 

SBV 

27,82% en 

IOS 

18,63% 

55,5% SBV 

65,03  IOS 

147 861 87 583 

   61,57% 217 605 133 991 

Uit Federaties 150 421 bij  

KBVB (<20j.) 

    

 6 433 bij 

KVV en KBLVB 

op basis van  

veldvoetbal/totaal 

bij KBVB (99%) 

    

 + 10% voor 

andere clubs 

    

    (280 208) 

(172.539 x 

1/0.6157) 

Totaal: 

172 539 

 

Uit de vergelijking van de berekeningen die enerzijds op basis van de participatieonderzoeken 

plaats grepen en anderzijds op basis van de federatiegegevens, blijkt dat de aantallen in 

dezelfde grootteorde liggen voor de groep 18-75 jaar en verder uit mekaar liggen voor de 

leeftijdsgroep < 18 jaar. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat de gegevens 

van de KBVB betrekking hebben op de <20 jarigen (en in de tabel van 18-75 jaar eigenlijk op 

de 20-75 jarigen).  Dit betekent dat van de 150.000 van de KBVB er bij evenredige verdeling 

per leeftijd er 21 500 zouden zijn die 19 en 20 jaar oud zijn. Op dat moment zouden er 21 500 

clubleden minder zijn in de tabel < 18 jarigen en 21 500 meer in de tabel > 18 jarigen zodat 

volgende aantallen zouden kunnen in aanmerking genomen worden:     
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VELDVOETBAL      

Uit bevolking en 

participatiecijfers   

     

  Participatie:  Clubverband Op basis 

van 

participatie 

Clubverband 

18-75 jaar 4 407 119 3,88% 75,2% 170 996 128 589 

6-18 jarigen    61,57% 217 605 133 991 

Uit Federaties      

> 18 jarigen    (206 803) 155 491 

< 18 jarigen     (245 312) 151 039 

      

Gehanteerde 

gemiddelde 

forfaitaire cijfers 

     

18-75 jaar    185 000  

6-18 jarigen    225 000  
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De laatste stap bestaat dan in de toepassing van sporttechnische gegevens op basis van 

uiteenlopende bronnen.  

 

 

VELDVOETBAL 6-10 jaar 10-18 jaar > 18 jaar  

     

Aantal 78 000 147 000 185 000  

Uren per week: 

‘competitie’ 

(opwarmtijd 

inbegrepen) 

1,25 2,25 2,25  

Uren per week 

‘training’(toegepaste 

norm) 

(1,6) 1,9 2,4  

Bruto leden per ploeg 12 18 18  

Ploegen 6500 8167 10 278  

     

Oppervlakte veld 2500 m² 5500 8000  

Oppervlakte terrein 

(+20%) 

3000 m² 6600 9600  

     

Ploegen x uren  

training 

10 400 uren 15 517 24 667  

Ploegen x uren  

competitie 

8 125 18 375 23.125  

Ploegen x uren 

training x m²/week  (x 

1000) 

31.200 102.412 236.803  

Ploegen x uren 

competitie x m²/week 

(x 1000) x ½ (+ 10% 

Frictieoppervlakte) 

13 406 66 701 122.100  

Maximum aantal 

speeluren per terrein 

20u 20u 20u  

: 20 1 560 5.121 11 840  

: 20 670 3 335 6 105  

Oppervlakte (x 

1000m²) 

2.230 8.456 17.945 28.631 

 

 

Uit vorige tabel blijkt dat er samen 28.631 x 1000 m² grasvelden zouden moeten zijn voor 

voetbal uitgaande van het aantal voetballers en dit ten opzichte van 6,1 miljoen inwoners 

komt dit neer op 4,7 m² speelveld per inwoner.  

 

II.2.2. Andere veldsporten 
 

Vervolgens moet er rekening worden gehouden met de andere outdoorsporten die op gras 

gespeeld worden. Het gaat over baseball/softbal, rugby, hockey en (veld)korfbal. Rekening 
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houdend met participatiecijfers (die vrij klein zijn) en federatiegegevens kan gesteld worden 

dat er maximaal 8% meer ruimtebehoefte is voor deze sporten dan reeds voorzien voor 

voetbal, zodat de totale behoeft op 5,1 m² wordt gebracht. 

 

II.2.3. Besluit 
 

Dat de noden aan voetbalvelden met natuurgras op 5,1 m² per inwoner kunnen gedefinieerd 

worden is te simplistisch. Er moet met de ruimtelijke spreiding van de bevolking rekening 

gehouden worden. Hier zijn er verschillende uitgangspunten die met mobiliteit te maken 

hebben en lokaal sociaal leven. Moeten er in dun bevolkte delen van Vlaanderen slechts 

voetbalvelden zijn op voorwaarde dat de norm van maximale bezetting bereikt wordt? Of 

moet men ervan uitgaan dat elke gemeente of elke woonkern (veelal deelgemeente) (wel met 

een aanvaardbaar minimaal aantal inwoners) voetbalmogelijkheden moet bieden aan zijn 

inwoners, al is het voetbalveld bv.10 uur per week gebruikt?  

 

De benadering van het ruimtelijk probleem grijpt waarschijnlijk best plaats via ‘ploegen’ en 

‘speelvelden’. Indien we er van uitgaan dat de verdeling van het aantal ploegen naar leeftijd 

op Vlaams niveau waargenomen, op lokale situaties kan toegepast worden, kan men volgende 

redenering volgen: indien een gemeenschap recht heeft op voetbalactiviteit zou er plaats 

moeten zijn voor een ploeg duiveltjes, een ploeg preminiemen, een ploeg miniemen, drie 

ploegen 14-18 jarigen en drie ploegen > 18 jaar. Omgerekend naar aantal voetballeden zouden 

dit 96 jongeren zijn tussen 6 en 18 jaar. Rekening houdend met participatiecijfers van 21% 

zou dit overeenstemmen met een bevolking jongeren van 6 tot 18 jaar van 457 of met een 

totale bevolking van 2 839 inwoners. De toepassing van de norm van 5,1 m² per inwoner zou 

leiden tot een nood aan 14 479 m² grasveld. Het lijkt opportuun dat er per categorie (< 6 jaar, 

10-18 jaar en > 18 jaar telkens één veld zou zijn of eventueel een oefenveld en een 

competitieveld gedeeld onder de jongeren 10-18 jaar en de > 18 jaar. Dit leidt tot een 

benodigde oppervlakte van ca. 19.200 à 22 200 m² of 6,8 à 7,8 m². Een woonkern van 3 500 

inwoners zal met dezelfde infrastructuur waarschijnlijk aan de nood kunnen voldoen en kan 

een optimalere bezetting plaats grijpen. Neemt men een niets grotere kern, zal men naar een 

supplementair veld moeten grijpen en in eerste instantie zal de bezetting ook niet optimaal 

zijn,enz…Naargelang de grootte van de kern zal er dus enerzijds een nood zijn aan een 

bepaald aantal terreinen en zal de bezetting van suboptimaal naar optimaal kunnen evolueren. 

Er moet dus met een zekere marge worden rekening gehouden.  

 

Indien er met kunstgras wordt gewerkt zullen de noden uiteraard kleiner zijn. Het is zeker 

aangewezen in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om kunstgras te 

gebruiken in dicht bevolkte gemeenten en in geval zonevreemde grasvelden eventueel moeten 

verplaatst worden. Het is natuurlijk zo dat omwille van de duurzaamheid van kunstgras men 

niet beperkt is tot een maximaal gebruik van 20 uur per week maar deze naar 35 à 38 uur per 

week kan toenemen (avonden van 3,5 uur, plus 3 uur voor de woensdag namiddag, plus 

weekeinde). Er is dus een belangrijke ruimtebesparing.  
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II.3. Vergelijking bestaande oppervlakte en behoefte  
 

Tabel II.BG (achter aan het hoofdstuk) geeft, op gemeenteniveau, de totale oppervlakte van 

grasvelden volgens de opgestelde norm (inwoners x 5,1 m²), evenals de totale bestaande 

oppervlakte en de verhouding tussen beide.  

 

De bestaande oppervlakte bestaat uit die gras- en kunstgrasvelden waar de veldsporten 

voetbal, hockey, baseball, rugby en korfbal worden beoefend. Aan de onbekende oppervlaktes 

(1,88 % van het totale aantal) werd een gemiddelde waarde toegekend (6008, 65 m²). De 

sportvelden in strikt private eigendom en in eigendom van scholen werden niet beschouwd.  

Deze zijn immers vaak niet toegankelijk voor het publiek.  De oppervlakte van de sportvelden 

in strikt private eigendom is erg klein; die van de scholen beslaat ruim vijf procent van de 

totale oppervlakte (tabel II.9).  Deze zijn vooral in de steden belangrijk.  Dit is duidelijk te 

zien op figuur II.12 die, in de verschillende ruimtelijke categorieën, de over – of 

ondervertegenwoordiging t.o.v. het Vlaamse gemiddelde weergeeft (telkens per inwoner) van 

bovengenoemde grasvelden in eigendom van scholen. 

 

Tabel II.9. Bestaande oppervlakte van de grasvelden in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

 
bestaande 

oppervlakte (m²)  
               percentage 
   van de totale oppervlakte 

m²  
per inwoner 

niet-scholen 24764803 94,66 4,07

scholen 1348249 5,15 0,22

strikt privé 48623 0,19 0,01

TOTAAL 26161675 100,00 4,30

 

Figuur II.12. Over- of ondervertegenwoordiging van de grasvelden in eigendom van scholen 
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De verhouding tussen de bestaande oppervlakte en de oppervlakte volgens de opgestelde 

norm wordt ook weergegeven op kaart II.8.  Uit deze kaart blijkt dat de verhouding positief is 

in de meeste Limburgse gemeenten en verder in de Antwerpse kempen en Oost-Brabant.  De 

waarden zijn het laagst in de grotere steden en hun agglomeraties en in de kuststrook.  De 

provincies West- en Oost-Vlaanderen hebben globaal de laagste verhouding. 

 

Kaart II.8. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de grasvelden in Vlaanderen 
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Tabel II.BG. Behoefte en bestaande oppervlakte van de grasvelden in Vlaanderen 

 

 

NIS gemeente 
inwoners 
01/01/2006 

oppervlakte 
volgens norm 

(m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

11001AARTSELAAR 14375 73313 15321 0,21

11002ANTWERPEN 461496 2353630 1124189 0,48

11004BOECHOUT 12090 61659 62563 1,01

11005BOOM 16096 82090 54204 0,66

11007BORSBEEK 10257 52311 26751 0,51

11008BRASSCHAAT 37282 190138 115673 0,61

11009BRECHT 26464 134966 109203 0,81

11013EDEGEM 21668 110507 128184 1,16

11016ESSEN 17001 86705 63250 0,73

11018HEMIKSEM 9663 49281 38214 0,78

11021HOVE 8307 42366 21200 0,50

11022KALMTHOUT 17489 89194 69719 0,78

11023KAPELLEN 25948 132335 108553 0,82

11024KONTICH 20239 103219 105712 1,02

11025LINT 7977 40683 34350 0,84

11029MORTSEL 24427 124578 84816 0,68

11030NIEL 8798 44870 21058 0,47

11035RANST 17827 90918 90845 1,00

11037RUMST 14628 74603 58649 0,79

11038SCHELLE 7806 39811 19254 0,48

11039SCHILDE 19575 99833 54420 0,55

11040SCHOTEN 33160 169116 65828 0,39

11044STABROEK 17589 89704 83376 0,93

11050WIJNEGEM 8816 44962 18800 0,42

11052WOMMELGEM 12126 61843 57644 0,93

11053WUUSTWEZEL 18338 93524 109885 1,17

11054ZANDHOVEN 12286 62659 79090 1,26

11055ZOERSEL 20638 105254 82845 0,79

11056ZWIJNDRECHT 18231 92978 92398 0,99

11057MALLE 14083 71823 51979 0,72

12002BERLAAR 10612 54121 66802 1,23

12005BONHEIDEN 14510 74001 82998 1,12

12007BORNEM 20064 102326 106115 1,04

12009DUFFEL 16019 81697 65967 0,81

12014HEIST-OP-DEN-BERG 38513 196416 185560 0,94

12021LIER 33272 169687 105765 0,62

12025MECHELEN 78268 399167 273195 0,68

12026NIJLEN 20864 106406 117595 1,11

12029PUTTE 15690 80019 102615 1,28

12030PUURS 16029 81748 99673 1,22

12034SINT-AMANDS 7781 39683 43992 1,11

12035SINT-KATELIJNE-WAVER 19577 99843 93503 0,94

12040WILLEBROEK 23044 117524 96830 0,82

13001ARENDONK 12215 62297 100426 1,61

13002BAARLE-HERTOG 2306 11761 31085 2,64

13003BALEN 20276 103408 215271 2,08

13004BEERSE 16482 84058 58926 0,70
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13006DESSEL 8773 44742 97934 2,19

13008GEEL 35189 179464 226509 1,26

13010GROBBENDONK 10747 54810 39458 0,72

13011HERENTALS 26071 132962 122044 0,92

13012HERENTHOUT 8361 42641 62932 1,48

13013HERSELT 13836 70564 77536 1,10

13014HOOGSTRATEN 18582 94768 82215 0,87

13016HULSHOUT 9167 46752 61200 1,31

13017KASTERLEE 17908 91331 182326 2,00

13019LILLE 15509 79096 124416 1,57

13021MEERHOUT 9361 47741 64687 1,35

13023MERKSPLAS 8173 41682 38175 0,92

13025MOL 32751 167030 274055 1,64

13029OLEN 11314 57701 101280 1,76

13031OUD-TURNHOUT 12653 64530 64014 0,99

13035RAVELS 13762 70186 82685 1,18

13036RETIE 10321 52637 89214 1,69

13037RIJKEVORSEL 10674 54437 90343 1,66

13040TURNHOUT 39791 202934 142663 0,70

13044VORSELAAR 7359 37531 45646 1,22

13046VOSSELAAR 10142 51724 51237 0,99

13049WESTERLO 22896 116770 258246 2,21

13053LAAKDAL 14951 76250 156080 2,05

23002ASSE 29191 148874 118210 0,79

23003BEERSEL 23433 119508 71447 0,60

23009BEVER 2023 10317 17916 1,74

23016DILBEEK 39412 201001 152631 0,76

23023GALMAARDEN 8058 41096 41199 1,00

23024GOOIK 8895 45365 30268 0,67

23025GRIMBERGEN 33965 173222 120115 0,69

23027HALLE 34882 177898 79555 0,45

23032HERNE 6407 32676 18597 0,57

23033HOEILAART 10074 51377 13242 0,26

23038KAMPENHOUT 10956 55876 22286 0,40

23039KAPELLE-OP-DEN-BOS 8904 45410 37600 0,83

23044LIEDEKERKE 11920 60792 22425 0,37

23045LONDERZEEL 17435 88919 79685 0,90

23047MACHELEN 12500 63750 46857 0,74

23050MEISE 18464 94166 62284 0,66

23052MERCHTEM 14838 75674 51985 0,69

23060OPWIJK 12239 62419 42450 0,68

23062OVERIJSE 24067 122742 55447 0,45

23064PEPINGEN 4352 22195 12009 0,54

23077SINT-PIETERS-LEEUW 30846 157315 81528 0,52

23081STEENOKKERZEEL 10835 55259 31996 0,58

23086TERNAT 14625 74588 69525 0,93

23088VILVOORDE 37324 190352 51620 0,27

23094ZAVENTEM 28651 146120 62415 0,43

23096ZEMST 21327 108768 80237 0,74

23097ROOSDAAL 10745 54800 56206 1,03

23098DROGENBOS 4876 24868 14343 0,58

23099KRAAINEM 13150 67065 15401 0,23
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23100LINKEBEEK 4759 24271 7450 0,31

23101SINT-GENESIUS-RODE 17927 91428 19286 0,21

23102WEMMEL 14774 75347 19150 0,25

23103WEZEMBEEK-OPPEM 13504 68870 12324 0,18

23104LENNIK 8694 44339 45931 1,04

23105AFFLIGEM 11956 60976 37800 0,62

24001AARSCHOT 27864 142106 100507 0,71

24007BEGIJNENDIJK 9400 47940 49176 1,03

24008BEKKEVOORT 5826 29713 35146 1,18

24009BERTEM 9215 46997 36713 0,78

24011BIERBEEK 9147 46650 54980 1,18

24014BOORTMEERBEEK 11546 58885 30153 0,51

24016BOUTERSEM 7532 38413 37576 0,98

24020DIEST 22740 115974 143024 1,23

24028GEETBETS 5765 29402 30641 1,04

24033HAACHT 13608 69401 82415 1,19

24038HERENT 19218 98012 50716 0,52

24041HOEGAARDEN 6225 31748 19831 0,62

24043HOLSBEEK 9205 46946 75436 1,61

24045HULDENBERG 9130 46563 35440 0,76

24048KEERBERGEN 12444 63464 34481 0,54

24054KORTENAKEN 7540 38454 62053 1,61

24055KORTENBERG 18299 93325 58528 0,63

24059LANDEN 14682 74878 68737 0,92

24062LEUVEN 90706 462601 144523 0,31

24066LUBBEEK 13660 69666 16716 0,24

24086OUD-HEVERLEE 10863 55401 83248 1,50

24094ROTSELAAR 15068 76847 87158 1,13

24104TERVUREN 20636 105244 87617 0,83

24107TIENEN 31835 162359 160753 0,99

24109TREMELO 13725 69998 46631 0,67

24130ZOUTLEEUW 7947 40530 21054 0,52

24133LINTER 7037 35889 43352 1,21

24134SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 22064 112526 131824 1,17

24135TIELT-WINGE 10009 51046 64306 1,26

24137GLABBEEK 5189 26464 29805 1,13

31003BEERNEM 14642 74674 57481 0,77

31004BLANKENBERGE 18175 92693 37020 0,40

31005BRUGGE 117224 597842 350951 0,59

31006DAMME 10899 55585 73017 1,31

31012JABBEKE 13572 69217 63600 0,92

31022OOSTKAMP 21796 111160 99708 0,90

31033TORHOUT 19453 99210 55026 0,55

31040ZEDELGEM 21835 111359 45659 0,41

31042ZUIENKERKE 2776 14158 6000 0,42

31043KNOKKE-HEIST 34063 173721 43866 0,25

32003DIKSMUIDE 15733 80238 105501 1,31

32006HOUTHULST 9051 46160 50475 1,09

32010KOEKELARE 8291 42284 24974 0,59

32011KORTEMARK 11976 61078 45750 0,75

32030LO-RENINGE 3306 16861 5280 0,31

33011IEPER 34897 177975 136300 0,77
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33016MESEN 988 5039 6161 1,22

33021POPERINGE 19623 100077 72401 0,72

33029WERVIK 17607 89796 46395 0,52

33037ZONNEBEKE 11758 59966 40850 0,68

33039HEUVELLAND 8217 41907 30600 0,73

33040LANGEMARK-POELKAPELLE 7780 39678 46332 1,17

33041VLETEREN 3636 18544 5500 0,30

34002ANZEGEM 13940 71094 71434 1,00

34003AVELGEM 9457 48231 44063 0,91

34009DEERLIJK 11310 57681 39530 0,69

34013HARELBEKE 26172 133477 71785 0,54

34022KORTRIJK 73657 375651 239541 0,64

34023KUURNE 12591 64214 38433 0,60

34025LENDELEDE 5399 27535 20300 0,74

34027MENEN 32413 165306 97549 0,59

34040WAREGEM 35852 182845 148325 0,81

34041WEVELGEM 31020 158202 65968 0,42

34042ZWEVEGEM 23674 120737 95270 0,79

34043SPIERE-HELKIJN 2030 10353 17659 1,71

35002BREDENE 15118 77102 25475 0,33

35005GISTEL 11125 56738 26986 0,48

35006ICHTEGEM 13423 68457 45379 0,66

35011MIDDELKERKE 17841 90989 56693 0,62

35013OOSTENDE 68931 351548 150830 0,43

35014OUDENBURG 8929 45538 25652 0,56

35029DE-HAAN 11925 60818 37995 0,62

36006HOOGLEDE 9831 50138 48258 0,96

36007INGELMUNSTER 10617 54147 27897 0,52

36008IZEGEM 26544 135374 51764 0,38

36010LEDEGEM 9306 47461 33129 0,70

36011LICHTERVELDE 8400 42840 32650 0,76

36012MOORSLEDE 10618 54152 32550 0,60

36015ROESELARE 55775 284453 164448 0,58

36019STADEN 10969 55942 27583 0,49

37002DENTERGEM 8188 41759 29765 0,71

37007MEULEBEKE 10980 55998 34908 0,62

37010OOSTROZEBEKE 7449 37990 21704 0,57

37011PITTEM 6599 33655 20352 0,60

37012RUISELEDE 5113 26076 30116 1,15

37015TIELT 19269 98272 69383 0,71

37017WIELSBEKE 8906 45421 42854 0,94

37018WINGENE 13136 66994 38824 0,58

37020ARDOOIE 9147 46650 48464 1,04

38002ALVERINGEM 4887 24924 6600 0,26

38008DE-PANNE 10060 51306 20988 0,41

38014KOKSIJDE 21269 108472 50717 0,47

38016NIEUWPOORT 10855 55361 22050 0,40

38025VEURNE 11843 60399 45132 0,75

41002AALST 77360 394536 231467 0,59

41011DENDERLEEUW 17357 88521 61594 0,70

41018GERAARDSBERGEN 31380 160038 131748 0,82

41024HAALTERT 17255 88001 76000 0,86
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41027HERZELE 16709 85216 53218 0,62

41034LEDE 17068 87047 53479 0,61

41048NINOVE 35651 181820 111226 0,61

41063SINT-LIEVENS-HOUTEM 9359 47731 63184 1,32

41081ZOTTEGEM 24548 125195 112873 0,90

41082ERPE-MERE 18978 96788 90183 0,93

42003BERLARE 14092 71869 41636 0,58

42004BUGGENHOUT 13840 70584 76685 1,09

42006DENDERMONDE 43347 221070 104708 0,47

42008HAMME 23232 118483 87619 0,74

42010LAARNE 11736 59854 44385 0,74

42011LEBBEKE 17608 89801 75785 0,84

42023WAASMUNSTER 10302 52540 26526 0,50

42025WETTEREN 23209 118366 104570 0,88

42026WICHELEN 11145 56840 28496 0,50

42028ZELE 20371 103892 54405 0,52

43002ASSENEDE 13552 69115 32206 0,47

43005EEKLO 19535 99629 57984 0,58

43007KAPRIJKE 6128 31253 32828 1,05

43010MALDEGEM 22289 113674 76227 0,67

43014SINT-LAUREINS 6582 33568 13100 0,39

43018ZELZATE 12176 62098 30994 0,50

44001AALTER 18841 96089 81169 0,84

44011DEINZE 28320 144432 92410 0,64

44012DE-PINTE 10235 52199 28901 0,55

44013DESTELBERGEN 17172 87577 54249 0,62

44019EVERGEM 32244 164444 98212 0,60

44020GAVERE 12004 61220 67824 1,11

44021GENT 233120 1188912 330563 0,28

44029KNESSELARE 7885 40214 33009 0,82

44034LOCHRISTI 20111 102566 38350 0,37

44036LOVENDEGEM 9358 47726 25132 0,53

44040MELLE 10585 53984 47273 0,88

44043MERELBEKE 22353 114000 54480 0,48

44045MOERBEKE 5844 29804 33000 1,11

44048NAZARETH 10947 55830 30904 0,55

44049NEVELE 11217 57207 61301 1,07

44052OOSTERZELE 13172 67177 50111 0,75

44064SINT-MARTENS-LATEM 8280 42228 12478 0,30

44072WAARSCHOOT 7805 39806 23412 0,59

44073WACHTEBEKE 6881 35093 6000 0,17

44080ZOMERGEM 8011 40856 18750 0,46

44081ZULTE 14611 74516 53640 0,72

45017KRUISHOUTEM 8130 41463 31286 0,75

45035OUDENAARDE 28517 145437 193254 1,33

45041RONSE 24158 123206 83505 0,68

45057ZINGEM 6793 34644 28272 0,82

45059BRAKEL 13726 70003 61800 0,88

45060KLUISBERGEN 6161 31421 15178 0,48

45061WORTEGEM-PETEGEM 5977 30483 35830 1,18

45062HOREBEKE 2004 10220 14975 1,47

45063LIERDE 6399 32635 29820 0,91
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45064MAARKEDAL 6468 32987 37554 1,14

45065ZWALM 7765 39602 12550 0,32

46003BEVEREN 45705 233096 138664 0,59

46013KRUIBEKE 15216 77602 79487 1,02

46014LOKEREN 37850 193035 148128 0,77

46020SINT-GILLIS-WAAS 17908 91331 82924 0,91

46021SINT-NIKLAAS 69725 355598 196095 0,55

46024STEKENE 16856 85966 72074 0,84

46025TEMSE 26287 134064 87209 0,65

71002AS 7497 38235 53225 1,39

71004BERINGEN 41072 209467 268593 1,28

71011DIEPENBEEK 17706 90301 108499 1,20

71016GENK 63787 325314 398135 1,22

71017GINGELOM 7847 40020 44008 1,10

71020HALEN 8624 43982 56047 1,27

71022HASSELT 70035 357179 401332 1,12

71024HERK-DE-STAD 11795 60155 81356 1,35

71034LEOPOLDSBURG 14403 73455 74950 1,02

71037LUMMEN 13691 69824 123910 1,77

71045NIEUWERKERKEN 6606 33691 5830 0,17

71047OPGLABBEEK 9607 48996 88429 1,80

71053SINT-TRUIDEN 38247 195060 178698 0,92

71057TESSENDERLO 16811 85736 98060 1,14

71066ZONHOVEN 19901 101495 145774 1,44

71067ZUTENDAAL 6929 35338 52030 1,47

71069HAM 9705 49496 88162 1,78

71070HEUSDEN-ZOLDER 30769 156922 242382 1,54

72003BOCHOLT 12355 63011 125880 2,00

72004BREE 14503 73965 156256 2,11

72018KINROOI 11977 61083 122533 2,01

72020LOMMEL 31898 162680 312411 1,92

72021MAASEIK 23631 120518 182416 1,51

72025NEERPELT 16117 82197 129099 1,57

72029OVERPELT 13435 68519 172081 2,51

72030PEER 15810 80631 128385 1,59

72037HAMONT-ACHEL 13770 70227 73429 1,05

72038HECHTEL-EKSEL 11473 58512 108896 1,86

72039HOUTHALEN-HELCHTEREN 29945 152720 170225 1,11

72040MEEUWEN-GRUITRODE 12583 64173 107520 1,68

72041DILSEN-STOKKEM 19106 97441 134316 1,38

73001ALKEN 11048 56345 82978 1,47

73006BILZEN 30057 153291 162544 1,06

73009BORGLOON 10152 51775 93126 1,80

73022HEERS 6762 34486 48054 1,39

73028HERSTAPPE 82 418 0 0,00

73032HOESELT 9265 47252 61622 1,30

73040KORTESSEM 8074 41177 35245 0,86

73042LANAKEN 24485 124874 138975 1,11

73066RIEMST 15963 81411 139167 1,71

73083TONGEREN 29687 151404 157664 1,04

73098WELLEN 6930 35343 23602 0,67

73107MAASMECHELEN 36255 184901 185634 1,00
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73109VOEREN 4263 21741 19440 0,89

 ALLE 6078600 31000860 24764803 0,80

 SCHOLEN INBEGREPEN 6078600 31000860 26113052 0,84
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Bijlage: Onderverdeling van de in de databank aangegeven sporten en terreinbeschrijvingen in sporttakken. 
 

sporttakken sporten, terreinbeschrijvingen 

atletiek atletiek, discus - hamerslingeren, hinkstapspringen, hoogspringen, kogelstoten, polstokspringen, speerwerpen, steeple, verspringen, piste 

basketbal basketbal, minibasketbal 

badminton badminton 

baseball baseball - softball 

dansen dans - ballet 

fietssporten BMX, wielerbaan 

fitness fitness, fit-o-meter, yoga, e.a. 

vechtsporten boksen, judo - vechtsporten, schermen, worstelen 

gewichtheffen gewichtheffen - power 

golf golf, minigolf, cricket 

handbal handbal 

ijssporten ijsschaatsen 

korfbal korfbal, minikorfbal 

motorsporten motorsport, waterski 

onderwatersporten duiken 

paardensport ruiterijweide 

roeisporten kajak, kano, roeien 

rolschaatsen rolschaatsen, skateboarden, rolschaatspiste - skeelerpiste 

rugby rugby, krachtbal 

schietsporten doelschieten, geweerschieten, karabijnschieten, kleiduifschieten, revolverschieten, balboog, kruisboog, liggende wip, staande wip 

skiën skibaan 

surfen windsurfen 

squash squash, racquetbal 

tafeltennis tafeltennis 

tennis tennis, tennismuur 

turnen turnen 

hockey hockey, ringhockey 
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vissen visvijver 

voetbal voetbal, minivoetbal 

vliegsporten vliegveld 

volkssporten beugelen, biljart, bolspelen, bowling, kaatsen, kegelen, petanque 

volleybal volleybal, minivolleybal 

zeilsporten zeilen 

zwemsport natuurlijke zwemgelegenheid 

hondenafrichting hondenafrichting 

kinderspeelplein kinderspeelplein 

onbekend onbekend 

openlucht terrein openlucht terrein 

overdekt terrein overdekt terrein 

bad groot bad, instructiebad, klein bad 
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III. DE INFRASTRUCTUUR VOOR HET ZWEMMEN 
  

III.1. Analyse van de huidige infrastructuur op basis van de 

BLOSO-databank 
 

III.1.1. Inleiding  
 

Analoog aan de analyse van de sportvelden wordt hier een overzicht gegeven van de 

bestaande zwembadinfrastructuur in Vlaanderen aan de hand van de 

sportinfrastructuurdatabank “Spakki” van het Bloso.
1
  Er zijn in Vlaanderen 97 openlucht 

zwembaden en 274 overdekte zwembaden, met een gemiddelde oppervlakte van 

respectievelijk 723 m² en 318 m² (tabel III.1).  De openlucht zwembaden hebben dus 

gemiddeld een veel grotere oppervlakte.  Daardoor nemen zij bijna de helft van de 

oppervlakte in, terwijl zij maar ruim een vierde van het totale aantal zwembaden uitmaken 

(figuur III.1).  

 

Tabel III.1. Aantal en oppervlakte van de zwembaden in Vlaanderen 

 

 aantal 
zwembaden 

aantal 
kuipen 

waarvan 
zonder 

oppervlakte 

bekende 
oppervlakte 

gemiddelde 
oppervlakte        

per zwembad
2
 

aantal 
gemeenten 

openlucht zwembad 97 173 17 63258 723 60

overdekt zwembad 274 486 59 76587 318 161

ALLE 371 659 76 139845 426 178

 

Wanneer een gemiddelde waarde wordt toegekend aan de kuipen waarvan de oppervlakte 

onbekend is – de oppervlakte per zwembad is een optelsom van de oppervlakte van de 

individuele kuipen van dat zwembad, bedraagt de totale wateroppervlakte in Vlaanderen 157 

323 m². Daarbij werd rekening gehouden met het verschil in oppervlakte tussen openlucht en 

overdekte kuipen.  Maar een goede helft van de Vlaamse gemeenten beschikt over een 

zwembad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Een aantal gegevens werden gecorrigeerd.  De afmetingen van twee openlucht zwembaden in Hasselt werden 

teruggebracht van respectievelijk 500 x 21 en 200 x15 meter naar 50 x 21 en 20 x 15 meter. 
2
 Bij het bepalen van de gemiddelde oppervlakte per zwembad werd telkens eerst de totale wateroppervlakte 

berekend, waarbij een gemiddelde waarde werd toegekend aan de kuipen met een onbekende oppervlakte.  Deze 

waarde werd dan gedeeld door het totaal aantal zwembaden.  
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Figuur III.1. Aantal en oppervlakte van de zwembaden in Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In wat volgt wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de zwembadinfrastructuur in 

Vlaanderen.  Daarbij worden verschillen in kuipsoort en eigenaar geanalyseerd, en wordt 

telkens rekening gehouden met het verschil tussen openlucht en overdekte zwembaden.  De 

beoefende sporttakken worden hier niet geanalyseerd, gezien – afgezien van een aantal 

blancos, onbekenden en anderen - de aangegeven sporten steeds een terreinbeschrijving 

inhielden die onder de categorie ‘bad’ werden ondergebracht.  In een tweede onderdeel wordt 

de ruimtelijke spreiding geëvalueerd en de interrelaties met genoemde variabelen.  Daarbij 

wordt opnieuw gebruik gemaakt van enkele brede ruimtelijke categorieën op basis van de 

theorie van de stadsgewesten.   

 

III.1.2. Algemeen overzicht: kuipsoort, eigenaar en aard 

(openlucht/overdekt) 
 

III.1.2.1. Kuipsoort 

 

Een zelfde zwembad kan verschillende kuipsoorten aanbieden.  De gegevens over de 

kuipsoort worden dan ook verwerkt op het niveau van de kuipen, en niet op dat van de 

zwembaden.  Grote baden zijn het meest frequent. Ook instructiebaden en recreatiebaden zijn 

belangrijk, en in mindere mate de kleine baden (tabel III.2). De gemiddelde oppervlakte van 

de grote baden is echter veel groter, waardoor ze relatief een veel grotere oppervlakte 

innemen. Het omgekeerde geldt voor de instructiebaden (figuur III.2). 
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Tabel III.2.  Overzicht van de zwemkuipen in Vlaanderen, naar kuipsoort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur III.2.  Overzicht van de zwemkuipen in Vlaanderen, naar kuipsoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze cijfers verschillen sterk naargelang het gaat om openlucht dan wel overdekte 

zwembaden.  Openluchtzwembaden bieden vooral recreatiebaden en grote baden aan.  In 

overdekte zwembaden zijn na de grote baden de instructiebaden het meest belangrijk, en de 

kleine baden zijn er meer aanwezig dan in openlucht zwembaden (figuur III.3). Wat de 

oppervlakte betreft zijn de tendensen gelijkaardig, maar door de grote gemiddelde oppervlakte 

van de grote baden, nemen deze een belangrijkere plaats in (figuur III.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aantal 
kuipen 
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groot bad 203 2 93458 465 133

instructiebad 166 4 14108 87 114

kinderbad - plonsbad 
- recreatiebad 162 48 16478 145 80

klein bad 97 3 14456 154 69

onbekend - NVT 17 16 50 50 14

duikkuil 14 3 1297 118 13

ALLE 659 76 139845 240 178

kuipsoort

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aantal oppervlakte

duikkuil

onbekend - NVT

klein bad

kinderbad - plonsbad -

recreatiebad

instructiebad

groot bad



 64

Figuur III.3. Zwemkuipen in Vlaanderen, naar kuipsoort en aard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het algemeen zijn de gemiddelde oppervlaktes groter in de openlucht zwembaden dan in de 

overdekte zwembaden.  Dit geldt voor alle kuipsoorten, maar het meest voor de grote en 

recreatiebaden (tabel III.3).  

 

Tabel III.3. Gemiddelde oppervlakte van de zwemkuipen in Vlaanderen, naar kuipsoort en  

       aard 

 

 overdekt openlucht 

groot bad 335 929

instructiebad 84 106

kinderbad – plonsbad -recreatiebad   89 254

klein bad 144 228

onbekend - NVT / 50

duikkuil 107 148

ALLE 179 406
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III.1.2.2. Eigenaar 

 

De gemeenten zijn de belangrijkste aanbieders van zwembaden in Vlaanderen, maar ook de 

private sector speelt een grote rol.  De scholen bieden nog een relatief klein aantal 

zwembaden aan. De hogere overheid tenslotte speelt de kleinste rol (tabel III.4).  De 

gemeenten worden als eigenaar nog belangrijker wanneer niet het aantal zwembaden maar 

wel het aantal kuipen en zeker de totale wateroppervlakte wordt beschouwd (figuur III.4).  

Ook de hogere overheid wint zo aan belang en biedt zelfs een grotere wateroppervlakte aan 

dan de scholen. 

 

Tabel III.4. Overzicht van de zwembaden in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

Figuur III.4. Overzicht van de zwembaden in Vlaanderen, naar eigenaar
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 De gemiddelde waarden werden op dezelfde manier berekend als in tabel III.1. 
4
 In deze figuur, en in de verdere analyse, wordt de categorie ‘strikt privé’ bij de categorie ‘privaat’ gevoegd. 

 aantal 
zwembaden 

aantal 
kuipen 

waarvan zonder 
oppervlakte 

bekende 
oppervlakte 

gemiddelde 
oppervlakte  

per zwembad
3
 

aantal 

gemeenten 

gemeente 173 382 33 83542 529 127

privaat 127 184 37 33390 329 65

vrije school 30 32 0 4614 154 26

strikt privé 16 18 2 1221 86 11

provincie 9 22 3 13231 1702 8

gemeenschapsschool 7 10 1 2045 325 7

rijk 5 7 0 1394 279 5

gemeenteschool 2 2 0 176 88 1

provincieschool 2 2 0 232 116 2

ALLE 371 659 76 139845 426 178

eigenaar van de zwembaden

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aantal (zwembaden) aantal (kuipen) oppervlakte

hogere overheid

publieke scholen

vrije scholen

privaat

gemeente



 66

Ook hier zijn er grote verschillen tussen de openlucht en de overdekte zwembaden.  De 

openlucht zwembaden worden vooral aangeboden door de private sector, hoewel de gemeente 

de belangrijkste plaats inneemt wanneer niet het aantal maar de totale wateroppervlakte wordt 

beschouwd.  De hogere overheid biedt, in oppervlakte uitgedrukt, ook nog heel wat openlucht 

zwembaden aan.  De scholen bieden, op één uitzondering na, geen openlucht zwembaden aan 

(figuur III.5).  De overdekte zwembaden worden vooral door de gemeenten aangeboden. Deze 

dominantie wordt nog sterker wanneer het aantal kuipen en zeker de totale wateroppervlakte 

wordt beschouwd.  De scholen nemen bij de overdekte zwembaden, zeker wat oppervlakte 

betreft, een bescheiden plaats in.  De hogere overheid biedt zelfs meer overdekte 

wateroppervlakte aan dan de scholen (figuur III.5). 

 

De belangrijke rol van de private sector bij de openluchtzwembaden is ook verbonden met het 

belang van de – meestal private - recreatiedomeinen in het aanbod van de openlucht 

zwembaden.  40,2 % van de openlucht zwembaden is onderdeel van een recreatiedomein, 

tegenover slechts 3,6 % bij de overdekte zwembaden.  In oppervlakte is dat respectievelijk 

54,6 en 6,8 %. 

 

Figuur III.5. Zwembaden in Vlaanderen, naar eigenaar en aard 
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Wanneer de eigenaar wordt gekruist met de aangeboden kuipsoorten, blijkt dat de gemeenten 

de grootste rol spelen bij alle kuipsoorten, afgezien van de recreatiebaden.  Daar is de private 

sector – die bij de andere kuipsoorten de tweede plaats inneemt - het meest belangrijk.  De 

scholen bieden vooral kleine baden en in mindere mate instructiebaden aan.  De hogere 

overheid tenslotte biedt vooral grote baden aan (figuur III.6).   

 

Wanneer de totale wateroppervlakte wordt beschouwd, blijft het beeld grotendeels hetzelfde.  

De aard van het zwembad is hierin wel geïmpliceerd: openlucht kuipen zijn gemiddeld veel 

groter dan de overdekte kuipen, en daarin speelt de private sector een relatief belangrijkere 

rol.  Opvallend tenslotte is de relatief grote wateroppervlakte die de hogere overheid inneemt 

bij de recreatiebaden.   

 

Figuur III.6. Zwemkuipen in Vlaanderen, naar eigenaar en kuipsoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.3. De ruimtelijke spreiding 
 

Analoog aan de analyse van de sportvelden wordt eerst een correspondentieanalyse 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ruimtelijke spreiding van de zwembaden en de 

verbanden met bovenstaande variabelen.  Dit leidt tot de afbakening van een aantal groepen 

van zwembaden met een specifieke ruimtelijkheid, die in een tweede deel nader worden 

onderzocht. Daarbij wordt ook afgedaald tot het gemeentelijke niveau. 

 

III.1.3.1. Algemeen overzicht 

 

Concreet worden de volgende variabelen en categorieën gebruikt in de 

correspondentieanalyse: (1) de ruimte (centrale stad, agglomeratie, banlieue, 

forensenwoonzone, platteland, kleine stad), (2) de eigenaar van het zwembad (gemeente, 

privaat, vrije school, publieke school, hogere overheid), (3) de aard van het zwembad 

(openlucht, overdekt) en (4) het gebruik van het zwembad.  Deze variabele op het niveau van 

het gehele zwembad is afgeleid van de kuipsoort van de samenstellende kuipen.  Ze voert 
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meer bepaald een rangorde in (respectievelijk groot bad 25m, klein bad 16m, instructiebad, 

recreatiebad) en geeft aan welke rang minimaal aanwezig is.
5
  

 

Figuur III.7 toont het resultaat van deze correspondentieanalyse.  Er is een duidelijke 

ruimtelijke tegenstelling tussen het platteland - en in mindere mate de banlieue en de 

forensenwoonzone - enerzijds en de steden en de agglomeratie anderzijds. In het eerste geval 

gaat het vooral om recreatiebaden in openlucht, in private eigendom.  In het tweede geval gaat 

het vooral om grote en kleine baden in overdekte zwembaden, veelal in eigendom van 

gemeenten. Ook de scholen en hogere overheden zijn hier oververtegenwoordigd.  

 

Figuur III.7. Resultaat van de correspondentieanalyse van de zwembaden  
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5
 Voor deze analyse werd de enkele duikkuil bij de categorie van instructiebaden gevoegd.  De gegevens over de 

aard en het gebruik van het zwembaden werden geprojecteerd op de oplossing die bekomen werd met de 

gegevens over de ruimtelijke categorieën en de eigenaars. 
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III.1.3.2. De geografie van de openlucht en overdekte zwembaden 

 

Uit bovenstaande bleek duidelijk het bestaan van twee onderscheiden groepen van 

zwembaden met een specifieke ruimtelijkheid: de openlucht zwembaden enerzijds en de 

overdekte zwembaden anderzijds.  In onderstaande analyse worden deze twee groepen verder 

geanalyseerd.  Daarbij wordt ingegaan op de over- en ondervertegenwoordiging t.o.v. het 

Vlaams gemiddelde (telkens per inwoner) in de verschillende ruimtelijke categorieën, en 

wordt via een aantal kaarten ook afgedaald naar het gemeentelijke niveau.  Aan de kuipen met 

een onbekende oppervlakte werd een gemiddelde waarde toegekend, respectievelijk voor de 

openlucht en overdekte zwembaden. 

 

Figuur III.8 geeft de over- en ondervertegenwoordiging van de openlucht zwembaden, van 

de openlucht zwemkuipen en van de openlucht wateroppervlakte.  Het aandeel openlucht 

zwembaden is duidelijk het hoogst op het platteland, en het kleinst in de centrale steden en in 

de agglomeratie. De kleine steden zijn slechts licht ondervertegenwoordigd.  Wanneer het 

aantal kuipen en de totale wateroppervlakte worden beschouwd, is het beeld gelijkaardig, 

maar wat de oppervlakte betreft kennen de centrale en de kleine steden een 

oververtegenwoordiging.  De kleine steden hebben gemiddeld zelfs de grootste 

wateroppervlakte per inwoner. Dit is verbonden met de gemiddeld grote wateroppervlakte van 

de stedelijke openlucht zwembaden. 

 

Figuur III.8. Over- en ondervertegenwoordiging van de openlucht zwembaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gemiddeld aantal openlucht zwembaden per 100 000 inwoners: 1,60 
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Gemiddeld aantal openlucht zwemkuipen per 100 000 inwoners: 2,85 

 Gemiddelde oppervlakte van de openlucht zwemkuipen per 100 inwoners: 1,15 m² 

 

Kaart III.1 verklaart de hoge waarden op het platteland.  Meer bepaald blijkt de sterke 

aanwezigheid van openlucht zwembaden in de kempen en in mindere mate aan de kust. Dit is 

niet toevallig de locatie van de meeste recreatiedomeinen. Uit kaart III.2 blijkt inderdaad dat 

het hier vooral gaat om private zwembaden, terwijl de andere openlucht zwembaden vaak in 

handen zijn van gemeenten – vaak steden - of de hogere overheid.  In dat laatste geval gaat 

het om de provinciale domeinen.  

 

Kaart III.1. Over- en ondervertegenwoordiging van de openlucht zwembaden 
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Kaart III.2. Oppervlakte van de openlucht zwembaden, naar eigenaar 

 
Figuur III.9 geeft de over- en ondervertegenwoordiging weer van de overdekte zwembaden, 

van de overdekte zwemkuipen en van de overdekte wateroppervlakte in de verschillende 

ruimtelijke zones.  Daaruit blijkt het belang van de steden – vooral van de kleine steden, maar 

ook het platteland is oververtegenwoordigd.  Hetzelfde beeld blijft wanneer de 

wateroppervlakte wordt beschouwd.   

  

Figuur III.9 Over- en ondervertegenwoordiging van de overdekte zwembaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gemiddeld aantal overdekte zwembaden per 100 000 inwoners: 4,51 
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 Gemiddeld aantal overdekte zwemkuipen per 100 000 inwoners: 8,00 

 Gemiddelde oppervlakte van de overdekte zwemkuipen per 100 inwoners:1,43 m² 

 

Kaart III.3 toont aan dat de kempen en de kust ook bij de overdekte zwembaden een relatief 

sterke vertegenwoordiging hebben.  Het gaat hier eveneens om private ontwikkelingen, 

waarin recreatiedomeinen een belangrijke rol spelen (kaart III.4).  Buiten deze gebieden zijn 

de gemeenten en steden veruit de belangrijkste aanbieders van overdekte zwembaden.  

Opvallend hier zijn – buiten de steden zelf – het Kortrijkse en het gebied tussen Antwerpen en 

Brussel.  In dat laatste gebied spelen de scholen ook wel een rol. 

 

Kaart III.3. Over- en ondervertegenwoordiging van de overdekte zwembaden 

 

 
 

afwijking t.o.v. Vlaams gemiddelde: overdekte zwembaden

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ce
nt
ra
le
 s
ta
d

ag
gl
om
er
at
ie

ba
nl
ie
ue

fo
re
ns
en
w
oo
nz
on
e

kl
ei
ne
 s
ta
d

pl
at
te
la
nd

aantal zwemkuipen per 100 000 inwoners oppervlakte per 100 inwoners



 73

 

Kaart III.4. Oppervlakte van de overdekte zwembaden, naar eigenaar 
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III.2. De behoeften  
 

III.2.1. De berekening 
 

ZWEMMEN  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers 

SBV% 

(2) 52,79% 39,72% 7,60%  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 139.263 252.930 334.941  

Participatiecijfers 

IOS 

(4) 15,18% 15,18%   

Id.absoluut (5)=(1)x(4) 40.046 96.663   

Gemiddelde 

participatie  

(6) 89.654 174.797 334.941  

RECREATIEF (7)=(6)-(12) 62.286 140.510 313.371 521.441 

Clubverband%(SBV) (8) 32,86% 18,55% 6,44%  

Id. absoluut (9) 45.762 46.919 21.570  

Clubverband IOS  (10) 22,41% 22,41%   

Id. absoluut (11) 8.974 21.655   

Gemiddelde club  (12) 27.368 34.287 21.570  

CLUB buiten 

competitie 

(13)=(12)-(15) 22.094 21.556 17.685 61.335 

Competitie % (14) (13,17%) 13,17% 1,16%  

COMPETITIE 

absoluut 

(15) 5.274 12.731 3.885 21.890 

Federaties (16) (12.731) (10.476) 6.793  

Participatieduur      

recreatief (17) 0,9 0,9 0,9  

club (18) 1,5 1,5 1,5  

competitie (19) 3 5 6  

Ruimtegebruik      

Recreatief (excl. 

club) 

(20) 3 m² 4 m² 4 m²  

Clubverband (excl. 

Competitie) 

(21) 5 m² 6 m² 6 m²  

Competitie (22) 8 m² 10 m² 12 m²  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

     

Recreatief 

(excl.clubverband) 

(23)=7*17*20 168.172 505.836 1.128.136  

Club (excl. 

Competitie) 

(24)=13*18*21 165.705 194.004 159.165  

Competitie (25)=15*19*22 126.576 636.550 279.720  

TOTAAL (m²)  460.453 1.336.390 1.567.021 3.363.864 

Forfaitaire verhoging 

met 5% voor 

peuterzwemmen 

    3.547.000 

Bij gebruik van 42     84.453 m²  
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uren/week 

Ten opzichte van de 

bevolking 

    1,39m²/100 

inwoners 

Noot: omwille van de zeer kleine aantallen aangesloten bij federaties ten opzichte van de 

participatie, was het niet aangewezen een berekening te maken vanuit de federatieaantallen. 

Aangezien het een sport is met voldoende grote participatie, is het ook minder noodzakelijk.   

 

III.2.2. Evaluatie van de berekeningen 
 

Participatie: zoals voor een aantal andere sporten is er een groot verschil tussen de 

participatiecijfers van SBV en IOS. Deze van SBV liggen merkelijk hoger dan die van IOS. 

Dit ligt voor een (grootste?) deel aan de methodologie aangezien voor SBV volstaat dat men 

een keer gaan zwemmen is in het jaar, voor IOS gaat men van de drie belangrijkste sporten uit 

en minder frequent uitgeoefende sporten vallen weg. Wie dus sporadisch gaat zwemmen kan 

er dus uitvallen. Het geeft evenwel aanleiding tot grote verschillen. We komen er verder op 

terug. 

 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen omdat niet alleen de 

participatiecijfers verschillen maar ook de verhoudingen recreatief/club/competitie enerzijds 

en het ruimtegebruik anderzijds.  

 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen recreatief buiten de clubverbanden waarbij men er 

van uitgaat dat ook de ‘clubs’ recreatief kunnen zijn maar wellicht een hogere participatieduur 

hebben en een hoger ruimtegebruik (wellicht meer baantjeszwemmen en dgl.). Uiteraard 

worden hogere waarden toegekend aan diegenen die binnen clubverband aan competitie doen.  

 

Wat betreft het resultaat van de berekeningen, moeten twee kritische bedenkingen gemaakt 

worden: hoe moet het totaal eindresultaat geïnterpreteerd worden en hoe moet de verhouding 

geïnterpreteerd worden tussen de drie onderscheiden gebruikersgroepen, recreanten, 

clubleden, competitiedeelnemers. Hiernaast moet ook het schoolzwemmen gesitueerd worden.  

 

Het schoolzwemmen is wel niet begrepen in de participatiecijfers maar er moet mee rekening 

gehouden worden in het tijdsgebruik van de zwembaden. Het rapport van het Vlaams Instituut 

voor Sportbeheer en Recreatiebeleid geeft een aantal cijfers die betrekking hebben op de 

overheidszwembaden. 37% van de bezoekers zijn scholieren (gedurende de schooluren). 39% 

van het tijdsgebruik van de zwembaden heeft op scholen betrekking. Indien men er van uit 

gaat dat gelet op de schooluren ca. 25 uur gebruik kan gemaakt worden van een zwembad. 

Anderzijds zou men er kunnen van uitgaan dat voor publiek en clubs en andere activiteiten 

een zwembad zou kunnen gebruikt worden van 16u30 tot 22u of 5,5u vier maal per week of 

22u, 8u op een woensdag (’s namiddags en ’s avonds) en een twaalftal uren in het weekeinde, 

komt men tot 42 uur beschikbaarheid per week. In grote lijnen stemt de ‘39%’ tijdsgebruik 

voor scholen overeen met onze aanname van 25 uur en de overige 61% met de 42 uur.  

 

Uit de berekeningen van tijd*ruimte komen we tot het besluit dat 3,532 miljoen m² water 

noodzakelijk is. Indien men ervan uitgaat dat die oppervlaktenood over 42 uren/week kan 

gespreid worden komt dit overeen met 84.100 m² oppervlakte in de Vlaamse zwembaden. Dit 

betekent 1,39 m² per 100 inwoners overdekte zwembaden normaal open voor het publiek.  

 

Evaluatie van voornoemde oppervlakte. De BLOSO databank komt tot 76,6 duizend 

oppervlakte overdekte kuipen en 63,3 openluchtkuipen. Van de 76,6 duizend m² overdekt 
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moet de oppervlakte in scholen en strikt privé ook buiten beschouwing gelaten worden zodat 

er 71,3 overblijft. Betekent dit dan dat volgens onze berekeningen er een overschot is aan 

zwemcapaciteit in Vlaanderen? Het antwoord is neen. De 84,1 duizend m² uit onze 

behoefteberekening zijn te plaatsen tegenover de 71,3 duizend m² overdekt van de databank. 

Wat met de 63,3 duizend m² open lucht? Hiervan moet men ten eerste ervan uitgaan dat het 

aantal dagen dat deze gebruikt worden eerder beperkt is. Binnen de groep van de 

overheidszwembaden zijn er 8% openluchtzwembaden goed voor slechts 3% van de 

zwembeurten. Daarenboven mag men ervan uitgaan dat veel van die zwembaden 

zwembeurten opvangen die beantwoorden aan de hoge participatiecijfers van het SBV van 

personen die enkele keren per jaar in het kader van recreatie gebruik maken van een 

openluchtzwembad. Deze openluchtzwembaden voor recreatie zijn uiteraard ook een 

noodzaak. Het overwegen van hun aanleg is in een andere context te interpreteren dan de 

overdekte zwembaden. Ze passen meestal in toeristische gemeenten, aan de kust of in de 

Kempen en in recreatiedomeinen.  

Anderzijds willen we benadrukken zoals blijkt uit de analyse van de BLOSO-databank dat er 

beter met oppervlakten gewerkt wordt dan met aantal zwembaden omdat binnen het aantal 

privé-zwembaden er een groot aantal voorkomen die een geringe oppervlakte hebben 

(revalidatiecentra, hotels, …).  

Ten slotte dienen nog twee aanpassingen in aanmerking genomen te worden. 

- De hier gehanteerde cijfers steunen op een participatie van bij de bevolking van 6 jaar en 

ouder. Ook peuters maken deel uit van de zwembadbezoekers. Er zijn hiervoor geen 

afzonderlijke cijfers beschikbaar maar er blijkt uit de cijfers van de structuur van de 

wateroppervlakte van de zwembaden (BLOSO databank) dat er heel wat peuterkuipen zijn. 

Deze oppervlakte is een weerspiegeling van de participatie van kinderen jonger dan 6 jaar. 

Daarom wordt de behoefte forfaitair opgetrokken met 5%.  

- Een tweede element is het zwemmen in een vakantieperiode op een andere plaats dan de 

woonplaats. Dit betekent dat de zwemmer gebruik maakt van twee infrastructuren. Aangezien 

de plaatsen waar dit plaats grijpt beperkt zijn, is het niet aangewezen om de behoeftenorm op 

te trekken en voor alle Vlaamse gemeenten toe te passen. Er dient een afzonderlijke verhoging 

van de nood toegepast te worden op de toeristische gemeenten.  

 

III.2.3. De openluchtzwembaden 

 

Voor de openluchtzwembaden gaan we er van uit dat deze in aanvulling gebruikt worden bij 

de overdekte zwembaden aangezien ze slechts een beperkte tijd van het jaar gebruikt worden 

en ook vaak gelinkt zijn aan recreatieve aangelegenheden.  

Uit een studie van ISB kan ook afgeleid worden dat de combi-zwembaden (overdekt en niet-

overdekt deel) per m² overdekte wateroppervlakte geen groter aantal zwemmers opvangt dan 

bv. zwembaden van het type ‘drie baden en meer’. Dit is dus methodologisch belangrijk 

omdat wij in deze studie uitgaan van de overdekte oppervlakte. Deze cijfers ondersteunen 

dit: het kan eerder als een bijkomende oppervlakte beschouwd worden die als aangenaam 

recreatief ervaren wordt maar eigenlijk niet tot de dagelijkse behoeften dient gerekend te 

worden.  

 

II.2.4. Past het schoolzwemmen in deze normenberekening? 
 

Zwembaden vormen in het onderwijsgebeuren een belangrijke aangelegenheid aangezien 

zwemmen tot de eindtermen behoort. De vooropgestelde 84.100 m² staan ter beschikking voor 

het schoolzwemmen gedurende minstens 25, wellicht 27u30 gelet op de schooluren, in het 

bijzonder in het lager onderwijs.  
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In 2003 waren er 9 miljoen zwembeurten in schoolverband. Indien we die spreiden over 35 

weken (rekening houdend met verlofperioden en examenperioden) zijn er 257.000 beurten per 

week. Indien we ons beperken tot 25 uren betekent dit dat er per uur 10.300 schoolbeurten 

mogelijk zijn. Dit is een beschikbare oppervlakte van 8,2 m² per kind, hetgeen ruim 

voldoende is. Vraag is of de 9 miljoen zwembeurten zouden verhogen indien de capaciteit 

verhoogt. Uit een ISB-onderzoek (uitgevoerd door Bierbeeck Consulting en Wijnants 

Consulting) in 2001 blijkt dat de voornaamste redenen waarom er voor bepaalde leerlingen 

geen schoolzwemmen georganiseerd wordt, zijn de te jonge leeftijd (voor de kleuters), de 

onvoldoende capaciteit van de zwembaden, organisatorische redenen, geen of onvoldoende 

begeleiders en de kostprijs. Eigen aan de infrastructuur zijn dus het ondiep gedeelte en een te 

klein zwembad. Evenwel blijkt dat maar 7,5% van de scholen het zwembad te klein vinden en 

dat voor 3% van de scholen het zwembad niet beschikbaar is. Anderzijds zegt een grote 

meerderheid, namelijk 74% tevreden te zijn met de toegekende oppervlakte. Ook stelt de 

studie vast dat er een hoge frequentie is van schoolbadbezoek bij het lager onderwijs. Dit 

betekent dat de vraag niet in belangrijke mate zal toenemen. Indien men daarenboven bedenkt 

dat de gemiddelde zwembeurt 37 minuten bedraagt en wij hierboven met bruto 60 minuten 

hebben rekening gehouden moet de norm die gehanteerd is ‘buiten de schooluren’ ook 

bruikbaar zijn voor het schoolzwemmen. De toename van ca. 10% ten opzichte van de 

huidige infrastructuur moet dus tegemoet komen aan de minderheidsgroep die wat te weinig 

ruimte heeft en tegelijkertijd kan men stellen dat enige infrastructuuruitbreiding gewenst is. 

Uit de studie voor ISB blijkt wel dat er aan het zwemmen een hoge kost is verbonden indien 

vervoer nodig is. Een ideale spreiding van de zwembaden is bijgevolg belangrijk.  
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III.3. Het ruimtelijk model  

 

III.3.1. Operationalisering voor het ruimtelijk model 
 

Op basis van de beschikbare statistieken blijkt een zwembad van 400m² te beantwoorden aan 

het gemiddelde. Meestal is dit de oppervlakte van de hoofdkuip bij de recente 

verwezenlijkingen en waarbij er nog hiernaast andere kleinere kuipen voorkomen. Indien men 

uitgaat van een norm van 1,39m² per 100 inwoners, is het duidelijk dat niet elke gemeente van 

Vlaanderen over een zwembad kan beschikken. Het is dus niet mogelijk om op het 

gemeentelijk niveau te blijven werken maar er moet gewerkt worden op een ruimtelijk grotere 

schaal.  

Zwembaden beantwoorden aan het type infrastructuur waarbij de gebruiker zich naar de 

voorziening verplaatst. De centrale plaatsen komen dan overeen met de potentiële locatie van 

de zwembaden. Daarom kiezen we voor een combinatie van bevolkingsaantallen en centrale 

plaatsen. We gaan uit van de stedelijke hiërarchie met enerzijds centrale plaatsen en 

anderzijds invloedssferen. De centrale plaats beantwoordt aan een plaats met hoge 

bevolkingsdichtheid zodat het zwembad goed bereikbar is voor zoveel mogelijke gebruikers. 

De invloedssfeer, in casu de kleinstedelijke invloedssfeer, omvat een aantal gemeenten die 

voor handel en diensten op de centrale plaats zijn afgestemd, in het bijzonder indien ze een 

gering aantal inwoners hebben. Daarenboven is het openbaar vervoer goed uitgebouwd in 

richting van de centrale plaats. De kleinstedelijke invloedssferen beantwoorden aan de beste 

ruimtelijke indeling om inplantingen van voorzieningen te bestuderen. Omdat de 

kleinstedelijke invloedssfeer van Brussel bijzonder groot is en omdat Brussel een bijzonder 

geval is wordt de kleinstedelijke invloedssfeer in een aantal segmenten opgedeeld en 

ondersteund door een belangrijke gemeente. Hetzelfde wordt gedaan voor de invloedssfeer 

van Antwerpen in noordoostelijke richting waarbij bij gebrek aan een kleine stad de 

kleinstedelijke invloedssfeer van Antwerpen een ruimtelijke eigenaardige uitstulping vertoont. 

Schilde wordt daar de ondersteunende gemeente. 

In een eerste stap wordt elke kleine stad (of voor de kleinstedelijke invloedssferen van 

Antwerpen en Brussel eventueel de ondersteunende gemeente), regionale of grote stad een of 

meerdere zwembaden toegekend in functie van de norm van 1,39 m² per 100 inwoners. 

Hierbij worden zwembaden van 600 m² voorzien. Dit is meer dan het Vlaams gemiddelde 

maar hierbij werden volgende overwegingen in acht genomen Ten eerste, de recent gebouwde 

zwembaden beantwoorden aan een trend van een grotere wateroppervlakte, 25m x 16 m (om 

meer banen te kunnen trekken) en aanvullend een peuterbad, instructiebad,…zodat 600 m² 

zeker geen overschatting is. Ten tweede kan er uit de cijfers van ISB afgeleid worden dat de 

grotere zwembaden meer bezoekers aantrekken, ook per m² wateroppervlakte. In een tweede 

stap worden de gemeenten (buiten de kleine steden) van de kleinstedelijke invloedssferen 

weerhouden die het grootste aantal inwoners hebben maar in die niet-centrale gemeenten 

wordt de norm van 1,39m² per 100 inwoners omgezet naar zwembaden van 400m² en dit tot 

het aantal m² voor het totaal van de kleinstedelijke invloedssfeer uitgeput is. Bij potentiële 

lokaties wordt afgeweken van het bevolkingsaantal wanneer blijkt dat omwille van de 

bereikbaarheid het zwembad best in een minder bevolkte gemeente wordt voorzien maar die 

centraal staat in de invloedssfeer ten opzichte van andere gemeente waar omwille van het 

gering bevolkingsaantal ook geen zwembad kan voorzien worden.  

Het lijkt ons belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen rendabiliteit en 

bereikbaarheid. Daarom dat er gesteund wordt op zwembaden van 600 en 400 m² enerzijds en 

dat wij anderzijds in het voorstel gezorgd hebben dat voor de meeste inwoners van 

Vlaanderen de afstand tot een zwembad nooit groter is dan 7,5km (een half uurtje fietsen). 
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Het is op basis van de ‘niet bediende zones’ dat de overblijvende capaciteit van de 

kleinstedelijke invloedssfeer werd verdeeld. Dit betekent dat het zwembad vaak in een 

gemeente is voorzien dat eigenlijk merkelijk te klein is voor zulke infrastructuur. Maar 

uiteraard zal dit zwembad ook functioneren voor andere kleinere aangrenzende gemeenten. 

Soms werd ook de aangrenzende zone in aanmerking genomen om eventueel ‘blinde vlekken’ 

grensoverschrijdend op te lossen. In geval de dekking over het gebied helemaal verzekerd is 

en er blijft nog een capaciteitsoverschot, werd deze toegekend aan de centrale gemeente 

hetgeen qua bereikbaarheid vaak het meest logisch is.  

De zwembaden die in de centrale steden/gemeenten worden voorzien hebben zoals gemeld 

een oppervlakte van 600m² of veelvoud ervan; de zwembaden in de overige gemeenten 

worden aan 400m² gerekend.  

Omwille van de lage bevolkingsdichtheid, en de hieruit resulterende grote oppervlakte zijn er 

enkele zones afgebakend die de minimale drempel niet bereiken. Dit is bijvoorbeeld het geval 

voor Poperinge en Diksmuide.  

Aan de kleinstedelijke invloedssferen van de kuststeden wordt aan de meeste 

kust(deel)gemeenten een zwembad toegekend. Dit lijkt ons logisch gelet op de toeristische 

functie van deze gemeenten. Hier zullen meer bezoekers geregistreerd worden dan uit het 

aantal inwoners kan verwacht worden. 

 

III.3.2. De beoordeling van de huidige situatie  

 

Op basis van de vooropgestelde norm van 1,39 m² wateroppervlakte per 100 inwoners kan de 

behoefte per gemeente berekend worden en afgewogen tegenover de huidige situatie. Hierbij 

wordt uit de BLOSOdatabank alleen maar rekening gehouden met de overdekte zwembaden. 

Voor het bepalen van de bestaande wateroppervlakte werd aan die zwemkuipen waarvan de 

oppervlakte onbekend is (13,19 % van het totale aantal) bovendien een gemiddelde waarde 

toegekend (179,36 m²).  De strikt private zwembaden en de zwembaden van scholen werden 

niet meegenomen. Deze zijn immers vaak niet toegankelijk voor het publiek.  De oppervlakte 

van de strikt private zwembaden is verwaarloosbaar, maar de scholen bieden wel nog een 

kleine 8 % van de totale wateroppervlakte aan (tabel III.5).  De zwembaden van scholen zijn, 

zoals dat bij de sportvelden het geval was, vooral belangrijk in de steden, maar deze keer ook 

in de agglomeratie (figuur III.10). De gebruikte cijfers bevatten dus wel de grote overdekte 

zwembadcomplexen van de recreatiedomeinen.  Deze zwembaden zijn vanzelfsprekend 

toegankelijk voor het publiek, maar er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat 

zij meestal gericht zijn op een bovenlokaal publiek eerder dan op de lokale bevolking. 

 

Tabel III.5. Bestaande oppervlakte van de overdekte zwembaden in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

 
bestaande 

oppervlakte (m²) 
percentage                  

van de totale oppervlakte 
m²                       

per 100 inwoners 

niet-scholen 79519 91,22 1,31 

scholen 6884 7,90 0,11 

strikt privé 767 0,88 0,01 

TOTAAL 87170 100,00 1,43 
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Figuur III.10. Over- of ondervertegenwoordiging van de overdekte zwembaden in eigendom  

van scholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat er niet in alle gemeenten zwembaden zijn, grijpt de vergelijking ook beter plaats op 

een hoger ruimtelijk niveau. Hierbij is de kleinstedelijke invloedssfeer geografisch het meest 

geschikte ruimtelijke referentiegebied en beantwoordt beter aan de realiteit dan bv. een 

administratief arrondissement. Zoals hoger gemeld zijn de kleinstedelijke invloedssferen van 

de grote steden Brussel en Antwerpen verder opgedeeld waarbij enkele zones ‘ondersteund’ 

worden door een ‘centrale’ gemeente die echter geen kleine stad is.  

 

Tabellen III.BG en III.BKS geven, respectievelijk op het gemeenteniveau en op het niveau 

van de kleinstedelijke invloedssfeer, de totale overdekte wateroppervlakte volgens de 

opgestelde norm.  Ook de bestaande overdekte wateroppervlakte en de verhouding tussen 

beide werd in deze tabellen opgenomen.  Tabellen BG en BK geven tenslotte - in het grijs - 

het aantal zwembaden dat aan de verschillende gemeenten, respectievelijk kleinstedelijke 

invloedssferen, werd toegekend op basis van het opgestelde model.  Ook werd de resterende 

oppervlakte aangegeven, t.o.v. de oppervlakte volgens de opgestelde norm, na toekenning van 

deze zwembaden. 

 

Kaart III.5 geeft de verhouding tussen de bestaande infrastructuur in overdekte 

wateroppervlakte uitgedrukt en de theoretische behoefte volgens onze berekeningen. Omwille 

van het feit dat niet elke gemeente een zwembad heeft is het kaartbeeld erg onregelmatig. In 

een aantal gemeenten, veelal in bevolkingsaantal kleinere gemeenten, wordt de norm ook 

overschreden omdat men kan veronderstellen dat inwoners van de aangrenzende gemeenten 

gebruik maken van dat zwembad.  
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Kaart III.5. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de overdekte zwembaden in  

       Vlaanderen, gemeenteniveau 

 

 

Kaart III.6 geeft de verhouding weer van de aanwezige wateroppervlakte ten opzichte van de 

theoretische behoefte maar nu per kleinstedelijk gebied of gelijkgestelde. Hieruit blijkt 

duidelijk dat dit ruimtelijk niveau een betere beoordelingsschaal biedt. Op basis van dit 

kaartbeeld kunnen duidelijk de gebieden onderscheiden worden die een tekort of een relatief 

overschot vertonen. De regionale verschillen zijn groot. In de kleinstedelijke invloedssferen 

Ieper, Torhout, Sint-Niklaas, Halle, Vilvoorde, ‘Schilde’ en Geel voorziet ons model dubbel 

zoveel zwembaden. Daarentegen zijn er kleinstedelijke gebieden met grote overschotten: de 

meeste hiervan beantwoorden aan gebieden met een uitgesproken recreatieve functie, nl. 

langsheen de Kust of in de zone Mol-Lommel-Peer. Dit blijkt duidelijk aan het aantal 

recreatieve overnachtingen in die gebieden. De interpretatie hiervan is uiteraard 

verschillend: het gaat hier over overschotten ten opzichte van de in het jaar woonachtige 

bevolking.  
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Kaart III.6. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de overdekte zwembaden in  

       Vlaanderen, niveau kleinstedelijke invloedssfeer 

 
 

Kaart III.7 geeft de modelmatige uitwerking voor potentiële lokaties van zwembaden volgens 

de hoger beschreven methodologie. Hierbij is een differentiatie gemaakt tussen grotere 

zwembaden (600m²) in de centrale plaatsen van elk gebied en zwembaden van 400 m² in de 

overige gemeenten. Logischerwijze is er klein overschot (soms klein tekort) ten opzichte van 

de potentiële capaciteit per kleinstedelijke regio.  
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Kaart III.7. Lokatie overdekte zwembaden volgens het opgestelde model 

 
 

Zoals uit kaart III.8 blijkt zijn er binnen elke zone praktisch geen gebiedsdelen – in het grijs - 

die op meer dan 7,5 km liggen van het centrum van de gemeente waar een zwembad werd 

voorzien. Het lijkt bij overschot dan beter om voorziene zwembaden eerder wat te vergroten 

en een meer aantrekkelijke infrastructuur aan te bieden. Kaart III.9  geeft ter informatie van 

inplantingen in functie van gebiedsdekking binnen 5km. De bevolking die binnen die 

gebieden woont is vaak gering, zeker als men ‘gebiedsoverschrijdend’ de 

bereikbaarheidscirkel van 5 km beschouwt.  Toch zal men hier de nodige aandacht moeten 

aan schenken, in het bijzonder in het kader van het schoolzwemmen. 
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Kaart III.8. Zones met straal 7,5 km rond de overdekte zwembaden van het model 

 
Kaart III.9. Zones met straal 5 km rond de overdekte zwembaden van het model 
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Tabel III.BG. Behoefte en bestaande oppervlakte van de overdekte zwembaden in Vlaanderen, gemeenteniveau 

            Aantal overdekte zwembaden van 600 m² en van 400m² volgens het model, gemeenteniveau 

 

 

 

 

 
NIS gemeente 

kleinstedelijke 
invloedssfeer 

inwoners 
01/01/2006 

oppervlakte 
volgens norm 

(m²) 

zwembaden 
volgens model 

600 m² 

zwembaden 
volgens model 

400 m² rest (m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

11002 ANTWERPEN ANTWERPEN 461496 6415 11 0 -185 5937 0,93 

11056 ZWIJNDRECHT ANTWERPEN 18231 253 0 0 253 0 0,00 

11001 AARTSELAAR BOOM 14375 200 0 0 200 420 2,10 

11005 BOOM BOOM 16096 224 1 0 -376 0 0,00 

11018 HEMIKSEM BOOM 9663 134 0 0 134 519 3,87 

11030 NIEL BOOM 8798 122 0 0 122 0 0,00 

11037 RUMST BOOM 14628 203 0 0 203 0 0,00 

11038 SCHELLE BOOM 7806 109 0 1 -291 0 0,00 

12007 BORNEM BOOM 20064 279 0 1 -121 615 2,20 

12030 PUURS BOOM 16029 223 0 0 223 0 0,00 

12034 SINT-AMANDS BOOM 7781 108 0 0 108 0 0,00 

12040 WILLEBROEK BOOM 23044 320 0 1 -80 85 0,27 

11008 BRASSCHAAT BRASSCHAAT 37282 518 1 0 -82 1163 2,24 

11016 ESSEN BRASSCHAAT 17001 236 0 0 236 200 0,85 

11022 KALMTHOUT BRASSCHAAT 17489 243 0 1 -157 330 1,36 

11023 KAPELLEN BRASSCHAAT 25948 361 0 1 -39 393 1,09 

11044 STABROEK BRASSCHAAT 17589 244 0 0 244 0 0,00 

11053 WUUSTWEZEL BRASSCHAAT 18338 255 0 1 -145 0 0,00 

11004 BOECHOUT MORTSEL 12090 168 0 0 168 24 0,14 

11013 EDEGEM MORTSEL 21668 301 0 1 -99 324 1,07 

11021 HOVE MORTSEL 8307 115 0 0 115 0 0,00 

11024 KONTICH MORTSEL 20239 281 0 1 -119 874 3,11 

11025 LINT MORTSEL 7977 111 0 0 111 0 0,00 
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11029 MORTSEL MORTSEL 24427 340 1 0 -260 476 1,40 

11007 BORSBEEK SCHILDE 10257 143 0 0 143 0 0,00 

11009 BRECHT SCHILDE 26464 368 0 1 -32 0 0,00 

11039 SCHILDE SCHILDE 19575 272 1 0 -328 0 0,00 

11040 SCHOTEN SCHILDE 33160 461 0 1 61 412 0,89 

11050 WIJNEGEM SCHILDE 8816 123 0 0 123 340 2,77 

11052 WOMMELGEM SCHILDE 12126 169 0 1 -231 0 0,00 

11055 ZOERSEL SCHILDE 20638 287 0 1 -113 0 0,00 

11057 MALLE SCHILDE 14083 196 0 0 196 216 1,10 

12014 HEIST-OP-DEN-BERG HEIST-OP-DEN-BERG 38513 535 1 0 -65 432 0,81 

13016 HULSHOUT HEIST-OP-DEN-BERG 9167 127 0 0 127 0 0,00 

11035 RANST LIER 17827 248 0 1 -152 0 0,00 

11054 ZANDHOVEN LIER 12286 171 0 0 171 0 0,00 

12002 BERLAAR LIER 10612 148 0 0 148 0 0,00 

12021 LIER LIER 33272 462 1 0 -138 308 0,67 

12026 NIJLEN LIER 20864 290 0 1 -110 454 1,57 

12005 BONHEIDEN MECHELEN 14510 202 0 1 -198 0 0,00 

12009 DUFFEL MECHELEN 16019 223 0 0 223 192 0,86 

12025 MECHELEN MECHELEN 78268 1088 2 0 -112 674 0,62 

12029 PUTTE MECHELEN 15690 218 0 0 218 0 0,00 

12035 SINT-KATELIJNE-WAVER MECHELEN 19577 272 0 1 -128 432 1,59 

23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS MECHELEN 8904 124 0 0 124 376 3,03 

23096 ZEMST MECHELEN 21327 296 0 1 -104 396 1,34 

24014 BOORTMEERBEEK MECHELEN 11546 160 0 0 160 0 0,00 

24048 KEERBERGEN MECHELEN 12444 173 0 1 -227 0 0,00 

13008 GEEL GEEL 35189 489 1 0 -111 350 0,72 

13021 MEERHOUT GEEL 9361 130 0 0 130 0 0,00 

13053 LAAKDAL GEEL 14951 208 0 0 208 0 0,00 

13010 GROBBENDONK HERENTALS 10747 149 0 0 149 0 0,00 

13011 HERENTALS HERENTALS 26071 362 1 0 -238 683 1,88 

13012 HERENTHOUT HERENTALS 8361 116 0 0 116 40 0,34 

13029 OLEN HERENTALS 11314 157 0 0 157 0 0,00 
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13044 VORSELAAR HERENTALS 7359 102 0 0 102 0 0,00 

13049 WESTERLO HERENTALS 22896 318 0 1 -82 133 0,42 

13014 HOOGSTRATEN HOOGSTRATEN 18582 258 1 0 -342 0 0,00 

13037 RIJKEVORSEL HOOGSTRATEN 10674 148 0 0 148 136 0,92 

13003 BALEN MOL 20276 282 0 1 -118 72 0,26 

13006 DESSEL MOL 8773 122 0 0 122 108 0,89 

13025 MOL MOL 32751 455 1 0 -145 1030 2,26 

13001 ARENDONK TURNHOUT 12215 170 0 1 -230 541 3,19 

13002 BAARLE-HERTOG TURNHOUT 2306 32 0 0 32 0 0,00 

13004 BEERSE TURNHOUT 16482 229 0 1 -171 396 1,73 

13017 KASTERLEE TURNHOUT 17908 249 0 1 -151 144 0,58 

13019 LILLE TURNHOUT 15509 216 0 0 216 325 1,51 

13023 MERKSPLAS TURNHOUT 8173 114 0 0 114 0 0,00 

13031 OUD-TURNHOUT TURNHOUT 12653 176 0 1 -224 0 0,00 

13035 RAVELS TURNHOUT 13762 191 0 0 191 233 1,22 

13036 RETIE TURNHOUT 10321 143 0 0 143 0 0,00 

13040 TURNHOUT TURNHOUT 39791 553 1 0 -47 300 0,54 

13046 VOSSELAAR TURNHOUT 10142 141 0 0 141 0 0,00 

23033 HOEILAART OVERIJSE 10074 140 0 0 140 0 0,00 

23062 OVERIJSE OVERIJSE 24067 335 1 0 -265 723 2,16 

23045 LONDERZEEL MEISE 17435 242 0 0 242 843 3,48 

23050 MEISE MEISE 18464 257 1 0 -343 369 1,44 

23102 WEMMEL MEISE 14774 205 0 0 205 0 0,00 

23094 ZAVENTEM ZAVENTEM 28651 398 1 0 -202 424 1,06 

23099 KRAAINEM ZAVENTEM 13150 183 0 0 183 0 0,00 

23103 WEZEMBEEK-OPPEM ZAVENTEM 13504 188 0 0 188 98 0,52 

23002 ASSE ASSE 29191 406 1 0 -194 388 0,96 

23016 DILBEEK ASSE 39412 548 0 1 148 698 1,27 

23052 MERCHTEM ASSE 14838 206 0 1 -194 0 0,00 

23086 TERNAT ASSE 14625 203 0 0 203 420 2,07 

23003 BEERSEL HALLE 23433 326 0 1 -74 0 0,00 
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23024 GOOIK HALLE 8895 124 0 0 124 0 0,00 

23027 HALLE HALLE 34882 485 1 0 -115 100 0,21 

23032 HERNE HALLE 6407 89 0 0 89 0 0,00 

23064 PEPINGEN HALLE 4352 60 0 0 60 0 0,00 

23077 SINT-PIETERS-LEEUW HALLE 30846 429 0 1 29 364 0,85 

23098 DROGENBOS HALLE 4876 68 0 0 68 0 0,00 

23100 LINKEBEEK HALLE 4759 66 0 0 66 0 0,00 

23101 SINT-GENESIUS-RODE HALLE 17927 249 0 1 -151 394 1,58 

23104 LENNIK HALLE 8694 121 0 1 -279 0 0,00 

23025 GRIMBERGEN VILVOORDE 33965 472 0 1 72 0 0,00 

23047 MACHELEN VILVOORDE 12500 174 0 0 174 0 0,00 

23081 STEENOKKERZEEL VILVOORDE 10835 151 0 1 -249 0 0,00 

23088 VILVOORDE VILVOORDE 37324 519 1 0 -81 696 1,34 

13013 HERSELT AARSCHOT 13836 192 0 0 192 318 1,65 

24001 AARSCHOT AARSCHOT 27864 387 1 0 -213 617 1,59 

24007 BEGIJNENDIJK AARSCHOT 9400 131 0 0 131 0 0,00 

24008 BEKKEVOORT DIEST 5826 81 0 0 81 0 0,00 

24020 DIEST DIEST 22740 316 1 0 -284 408 1,29 

24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM DIEST 22064 307 0 0 307 469 1,53 

71020 HALEN DIEST 8624 120 0 0 120 0 0,00 

71057 TESSENDERLO DIEST 16811 234 0 1 -166 128 0,55 

23038 KAMPENHOUT LEUVEN 10956 152 0 0 152 0 0,00 

24009 BERTEM LEUVEN 9215 128 0 0 128 0 0,00 

24011 BIERBEEK LEUVEN 9147 127 0 1 -273 0 0,00 

24016 BOUTERSEM LEUVEN 7532 105 0 0 105 0 0,00 

24033 HAACHT LEUVEN 13608 189 0 1 -211 0 0,00 

24038 HERENT LEUVEN 19218 267 0 0 267 0 0,00 

24043 HOLSBEEK LEUVEN 9205 128 0 0 128 0 0,00 

24045 HULDENBERG LEUVEN 9130 127 0 0 127 60 0,47 

24055 KORTENBERG LEUVEN 18299 254 0 1 -146 168 0,66 

24062 LEUVEN LEUVEN 90706 1261 2 0 61 921 0,73 

24066 LUBBEEK LEUVEN 13660 190 0 0 190 0 0,00 
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24086 OUD-HEVERLEE LEUVEN 10863 151 0 0 151 0 0,00 

24094 ROTSELAAR LEUVEN 15068 209 0 1 -191 0 0,00 

24104 TERVUREN LEUVEN 20636 287 0 1 -113 136 0,47 

24109 TREMELO LEUVEN 13725 191 0 0 191 298 1,56 

24135 TIELT-WINGE LEUVEN 10009 139 0 1 -261 0 0,00 

24041 HOEGAARDEN TIENEN 6225 87 0 0 87 0 0,00 

24054 KORTENAKEN TIENEN 7540 105 0 1 -295 0 0,00 

24107 TIENEN TIENEN 31835 443 1 0 -157 1334 3,01 

24133 LINTER TIENEN 7037 98 0 0 98 0 0,00 

24137 GLABBEEK TIENEN 5189 72 0 0 72 0 0,00 

31004 BLANKENBERGE BLANKENBERGE 18175 253 1 0 -347 669 2,65 

31042 ZUIENKERKE BLANKENBERGE 2776 39 0 0 39 0 0,00 

35029 DE-HAAN BLANKENBERGE 11925 166 0 0 166 1447 8,73 

31003 BEERNEM BRUGGE 14642 204 0 0 204 341 1,67 

31005 BRUGGE BRUGGE 117224 1629 3 0 -171 2271 1,39 

31006 DAMME BRUGGE 10899 151 0 0 151 0 0,00 

31012 JABBEKE BRUGGE 13572 189 0 0 189 0 0,00 

31022 OOSTKAMP BRUGGE 21796 303 0 1 -97 330 1,09 

31040 ZEDELGEM BRUGGE 21835 304 0 1 -96 141 0,47 

43010 MALDEGEM BRUGGE 22289 310 0 1 -90 385 1,24 

44029 KNESSELARE BRUGGE 7885 110 0 0 110 0 0,00 

31033 TORHOUT TORHOUT 19453 270 1 0 -330 208 0,77 

32010 KOEKELARE TORHOUT 8291 115 0 0 115 0 0,00 

35006 ICHTEGEM TORHOUT 13423 187 0 0 187 0 0,00 

31043 KNOKKE-HEIST KNOKKE-HEIST 34063 473 1 0 -127 300 0,63 

32003 DIKSMUIDE DIKSMUIDE 15733 219 1 0 -381 280 1,28 

32006 HOUTHULST DIKSMUIDE 9051 126 0 0 126 0 0,00 

32030 LO-RENINGE IEPER 3306 46 0 0 46 0 0,00 

33011 IEPER IEPER 34897 485 1 0 -115 98 0,20 

33016 MESEN IEPER 988 14 0 0 14 0 0,00 

33037 ZONNEBEKE IEPER 11758 163 0 1 -237 0 0,00 
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33039 HEUVELLAND IEPER 8217 114 0 0 114 0 0,00 

33040 LANGEMARK-POELKAPELLE IEPER 7780 108 0 0 108 78 0,72 

33021 POPERINGE POPERINGE 19623 273 1 0 -327 372 1,36 

33041 VLETEREN POPERINGE 3636 51 0 0 51 0 0,00 

34003 AVELGEM KORTRIJK 9457 131 0 0 131 200 1,52 

34009 DEERLIJK KORTRIJK 11310 157 0 0 157 330 2,10 

34013 HARELBEKE KORTRIJK 26172 364 0 1 -36 0 0,00 

34022 KORTRIJK KORTRIJK 73657 1024 2 0 -176 1363 1,33 

34023 KUURNE KORTRIJK 12591 175 0 0 175 348 1,99 

34041 WEVELGEM KORTRIJK 31020 431 0 1 31 380 0,88 

34042 ZWEVEGEM KORTRIJK 23674 329 0 1 -71 908 2,76 

34043 SPIERE-HELKIJN KORTRIJK 2030 28 0 0 28 0 0,00 

33029 WERVIK MENEN 17607 245 0 0 245 572 2,34 

34027 MENEN MENEN 32413 451 1 0 -149 838 1,86 

34002 ANZEGEM WAREGEM 13940 194 0 1 -206 0 0,00 

34040 WAREGEM WAREGEM 35852 498 1 0 -102 1046 2,10 

37002 DENTERGEM WAREGEM 8188 114 0 0 114 0 0,00 

37010 OOSTROZEBEKE WAREGEM 7449 104 0 0 104 0 0,00 

37017 WIELSBEKE WAREGEM 8906 124 0 0 124 96 0,78 

35002 BREDENE OOSTENDE 15118 210 0 1 -190 330 1,57 

35005 GISTEL OOSTENDE 11125 155 0 0 155 290 1,88 

35011 MIDDELKERKE OOSTENDE 17841 248 0 1 -152 902 3,64 

35013 OOSTENDE OOSTENDE 68931 958 2 0 -242 1474 1,54 

35014 OUDENBURG OOSTENDE 8929 124 0 0 124 0 0,00 

34025 LENDELEDE IZEGEM 5399 75 0 0 75 0 0,00 

36007 INGELMUNSTER IZEGEM 10617 148 0 0 148 0 0,00 

36008 IZEGEM IZEGEM 26544 369 1 0 -231 545 1,48 

32011 KORTEMARK ROESELARE 11976 166 0 0 166 133 0,80 

36006 HOOGLEDE ROESELARE 9831 137 0 0 137 0 0,00 

36010 LEDEGEM ROESELARE 9306 129 0 0 129 0 0,00 

36011 LICHTERVELDE ROESELARE 8400 117 0 0 117 396 3,39 
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36012 MOORSLEDE ROESELARE 10618 148 0 0 148 463 3,14 

36015 ROESELARE ROESELARE 55775 775 2 0 -425 479 0,62 

36019 STADEN ROESELARE 10969 152 0 1 -248 0 0,00 

37020 ARDOOIE ROESELARE 9147 127 0 0 127 0 0,00 

37007 MEULEBEKE TIELT 10980 153 0 0 153 571 3,74 

37011 PITTEM TIELT 6599 92 0 0 92 0 0,00 

37012 RUISELEDE TIELT 5113 71 0 0 71 0 0,00 

37015 TIELT TIELT 19269 268 1 0 -332 375 1,40 

37018 WINGENE TIELT 13136 183 0 1 -217 290 1,59 

38002 ALVERINGEM VEURNE 4887 68 0 0 68 0 0,00 

38008 DE-PANNE VEURNE 10060 140 0 0 140 360 2,57 

38014 KOKSIJDE VEURNE 21269 296 0 1 -104 1047 3,54 

38016 NIEUWPOORT VEURNE 10855 151 0 0 151 648 4,30 

38025 VEURNE VEURNE 11843 165 1 0 -435 423 2,57 

23044 LIEDEKERKE AALST 11920 166 0 0 166 396 2,39 

23060 OPWIJK AALST 12239 170 0 0 170 0 0,00 

23105 AFFLIGEM AALST 11956 166 0 0 166 0 0,00 

41002 AALST AALST 77360 1075 2 0 -125 878 0,82 

41011 DENDERLEEUW AALST 17357 241 0 1 -159 118 0,49 

41024 HAALTERT AALST 17255 240 0 0 240 0 0,00 

41034 LEDE AALST 17068 237 0 1 -163 220 0,93 

41082 ERPE-MERE AALST 18978 264 0 1 -136 0 0,00 

23009 BEVER GERAARDSBERGEN 2023 28 0 0 28 0 0,00 

23023 GALMAARDEN GERAARDSBERGEN 8058 112 0 0 112 0 0,00 

41018 GERAARDSBERGEN GERAARDSBERGEN 31380 436 1 0 -164 527 1,21 

23097 ROOSDAAL NINOVE 10745 149 0 0 149 0 0,00 

41048 NINOVE NINOVE 35651 496 1 0 -104 180 0,36 

41027 HERZELE ZOTTEGEM 16709 232 0 0 232 0 0,00 

41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM ZOTTEGEM 9359 130 0 0 130 0 0,00 

41081 ZOTTEGEM ZOTTEGEM 24548 341 1 0 -259 455 1,33 

45059 BRAKEL ZOTTEGEM 13726 191 0 1 -209 278 1,46 

45063 LIERDE ZOTTEGEM 6399 89 0 0 89 0 0,00 



 92

45065 ZWALM ZOTTEGEM 7765 108 0 0 108 0 0,00 

42003 BERLARE DENDERMONDE 14092 196 0 0 196 0 0,00 

42004 BUGGENHOUT DENDERMONDE 13840 192 0 1 -208 102 0,53 

42006 DENDERMONDE DENDERMONDE 43347 603 1 0 3 434 0,72 

42011 LEBBEKE DENDERMONDE 17608 245 0 0 245 411 1,68 

42028 ZELE DENDERMONDE 20371 283 0 1 -117 36 0,13 

42010 LAARNE WETTEREN 11736 163 0 0 163 0 0,00 

42025 WETTEREN WETTEREN 23209 323 1 0 -277 399 1,24 

42026 WICHELEN WETTEREN 11145 155 0 0 155 0 0,00 

43005 EEKLO EEKLO 19535 272 1 0 -328 440 1,62 

43007 KAPRIJKE EEKLO 6128 85 0 0 85 0 0,00 

43014 SINT-LAUREINS EEKLO 6582 91 0 0 91 0 0,00 

44072 WAARSCHOOT EEKLO 7805 108 0 0 108 0 0,00 

44011 DEINZE DEINZE 28320 394 1 0 -206 525 1,33 

44048 NAZARETH DEINZE 10947 152 0 0 152 0 0,00 

44081 ZULTE DEINZE 14611 203 0 0 203 0 0,00 

45017 KRUISHOUTEM DEINZE 8130 113 0 1 -287 0 0,00 

43002 ASSENEDE GENT 13552 188 0 0 188 0 0,00 

43018 ZELZATE GENT 12176 169 0 1 -231 531 3,14 

44001 AALTER GENT 18841 262 0 1 -138 396 1,51 

44012 DE-PINTE GENT 10235 142 0 1 -258 0 0,00 

44013 DESTELBERGEN GENT 17172 239 0 1 -161 0 0,00 

44019 EVERGEM GENT 32244 448 0 1 48 280 0,62 

44020 GAVERE GENT 12004 167 0 0 167 0 0,00 

44021 GENT GENT 233120 3240 5 0 240 2547 0,79 

44034 LOCHRISTI GENT 20111 280 0 1 -120 0 0,00 

44036 LOVENDEGEM GENT 9358 130 0 0 130 0 0,00 

44040 MELLE GENT 10585 147 0 0 147 150 1,02 

44043 MERELBEKE GENT 22353 311 0 1 -89 484 1,56 

44049 NEVELE GENT 11217 156 0 1 -244 0 0,00 

44052 OOSTERZELE GENT 13172 183 0 0 183 0 0,00 

44064 SINT-MARTENS-LATEM GENT 8280 115 0 0 115 0 0,00 
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44073 WACHTEBEKE GENT 6881 96 0 0 96 1488 15,56 

44080 ZOMERGEM GENT 8011 111 0 0 111 330 2,96 

45035 OUDENAARDE OUDENAARDE 28517 396 1 0 -204 375 0,95 

45057 ZINGEM OUDENAARDE 6793 94 0 0 94 0 0,00 

45061 WORTEGEM-PETEGEM OUDENAARDE 5977 83 0 0 83 0 0,00 

45062 HOREBEKE OUDENAARDE 2004 28 0 0 28 0 0,00 

45064 MAARKEDAL OUDENAARDE 6468 90 0 0 90 0 0,00 

45041 RONSE RONSE 24158 336 1 0 -264 313 0,93 

45060 KLUISBERGEN RONSE 6161 86 0 0 86 0 0,00 

46003 BEVEREN BEVEREN 45705 635 1 0 35 569 0,90 

44045 MOERBEKE LOKEREN 5844 81 0 0 81 0 0,00 

46014 LOKEREN LOKEREN 37850 526 1 0 -74 358 0,68 

42008 HAMME SINT-NIKLAAS 23232 323 0 1 -77 0 0,00 

42023 WAASMUNSTER SINT-NIKLAAS 10302 143 0 0 143 0 0,00 

46013 KRUIBEKE SINT-NIKLAAS 15216 212 0 0 212 0 0,00 

46020 SINT-GILLIS-WAAS SINT-NIKLAAS 17908 249 0 0 249 0 0,00 

46021 SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS 69725 969 2 0 -231 0 0,00 

46024 STEKENE SINT-NIKLAAS 16856 234 0 1 -166 0 0,00 

46025 TEMSE SINT-NIKLAAS 26287 365 0 1 -35 418 1,14 

71002 AS GENK 7497 104 0 0 104 0 0,00 

71016 GENK GENK 63787 887 1 0 287 976 1,10 

71047 OPGLABBEEK GENK 9607 134 0 1 -266 136 1,02 

71067 ZUTENDAAL GENK 6929 96 0 0 96 0 0,00 

71004 BERINGEN HASSELT 41072 571 0 2 -229 180 0,32 

71011 DIEPENBEEK HASSELT 17706 246 0 0 246 0 0,00 

71022 HASSELT HASSELT 70035 973 2 0 -227 720 0,74 

71024 HERK-DE-STAD HASSELT 11795 164 0 1 -236 0 0,00 

71037 LUMMEN HASSELT 13691 190 0 0 190 250 1,31 

71066 ZONHOVEN HASSELT 19901 277 0 1 -123 0 0,00 

71069 HAM HASSELT 9705 135 0 0 135 0 0,00 

71070 HEUSDEN-ZOLDER HASSELT 30769 428 0 1 28 136 0,32 

72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN HASSELT 29945 416 0 1 16 1515 3,64 
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73001 ALKEN HASSELT 11048 154 0 0 154 0 0,00 

73040 KORTESSEM HASSELT 8074 112 0 0 112 0 0,00 

73098 WELLEN HASSELT 6930 96 0 0 96 0 0,00 

24028 GEETBETS SINT-TRUIDEN 5765 80 0 0 80 0 0,00 

24059 LANDEN SINT-TRUIDEN 14682 204 0 1 -196 396 1,94 

24130 ZOUTLEEUW SINT-TRUIDEN 7947 110 0 0 110 0 0,00 

71017 GINGELOM SINT-TRUIDEN 7847 109 0 0 109 0 0,00 

71045 NIEUWERKERKEN SINT-TRUIDEN 6606 92 0 0 92 0 0,00 

71053 SINT-TRUIDEN SINT-TRUIDEN 38247 532 1 0 -68 1301 2,45 

73009 BORGLOON SINT-TRUIDEN 10152 141 0 1 -259 0 0,00 

73022 HEERS SINT-TRUIDEN 6762 94 0 0 94 0 0,00 

72003 BOCHOLT BREE 12355 172 0 0 172 0 0,00 

72004 BREE BREE 14503 202 1 0 -398 441 2,19 

72040 MEEUWEN-GRUITRODE BREE 12583 175 0 0 175 0 0,00 

71034 LEOPOLDSBURG LOMMEL 14403 200 0 0 200 300 1,50 

72020 LOMMEL LOMMEL 31898 443 1 0 -157 1055 2,38 

72018 KINROOI MAASEIK 11977 166 0 0 166 0 0,00 

72021 MAASEIK MAASEIK 23631 328 1 0 -272 420 1,28 

72025 NEERPELT NEERPELT 16117 224 1 0 -376 0 0,00 

72029 OVERPELT NEERPELT 13435 187 0 0 187 754 4,04 

72030 PEER NEERPELT 15810 220 0 1 -180 2948 13,41 

72037 HAMONT-ACHEL NEERPELT 13770 191 0 0 191 0 0,00 

72038 HECHTEL-EKSEL NEERPELT 11473 159 0 0 159 0 0,00 

73006 BILZEN BILZEN 30057 418 1 0 -182 1019 2,44 

73032 HOESELT BILZEN 9265 129 0 0 129 100 0,77 

73028 HERSTAPPE TONGEREN 82 1 0 0 1 0 0,00 

73066 RIEMST TONGEREN 15963 222 0 0 222 232 1,05 

73083 TONGEREN TONGEREN 29687 413 1 0 -187 0 0,00 

73109 VOEREN TONGEREN 4263 59 0 0 59 0 0,00 

72041 DILSEN-STOKKEM MAASMECHELEN 19106 266 0 0 266 250 0,94 

73042 LANAKEN MAASMECHELEN 24485 340 0 1 -60 0 0,00 
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73107 MAASMECHELEN MAASMECHELEN 36255 504 1 0 -96 568 1,13 

 ALLE  6078600 84493 86 82 93 79519 0,94 

 SCHOLEN INBEGREPEN 6078600 84493 86 82 93 86402 1,02 

          

 HOOFDPLAATS VAN DE KLEINSTEDELIJKE INVLOEDSSFEER      
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Tabel III.BKS. Behoefte en bestaande oppervlakte van de overdekte zwembaden in Vlaanderen, niveau kleinstedelijke invloedssferen 

      Aantal overdekte zwembaden van 600 m² en van 400m² volgens het model, niveau kleinstedelijke invloedssferen 

 

 

 

 

kleinstedelijke 
invloedssfeer 

aantal 
gemeenten 

inwoners 
01/01/2006 

oppervlakte 
volgens norm 

(m²) 

zwembaden 
volgens model 

600 m² 

zwembaden 
volgens model 

400 m² rest (m²) 
rest                      

(% van de norm) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

ANTWERPEN 2 479727 6668 11 0 68 1,02 5937 0,89

BOOM 10 138284 1922 1 3 122 6,35 1639 0,85

BRASSCHAAT 6 133647 1858 1 3 58 3,11 2086 1,12

MORTSEL 6 94708 1316 1 2 -84 -6,35 1698 1,29

SCHILDE 8 145119 2017 1 4 -183 -9,06 968 0,48

HEIST-OP-DEN-BERG 2 47680 663 1 0 63 9,47 432 0,65

LIER 5 94861 1319 1 2 -81 -6,18 762 0,58

MECHELEN 9 198285 2756 2 4 -44 -1,59 2069 0,75

GEEL 3 59501 827 1 0 227 27,45 350 0,42

HERENTALS 6 86748 1206 1 1 206 17,07 856 0,71

HOOGSTRATEN 2 29256 407 1 0 -193 -47,54 136 0,33

MOL 3 61800 859 1 1 -141 -16,41 1210 1,41

TURNHOUT 11 159262 2214 1 4 14 0,62 1939 0,88

OVERIJSE 2 34141 475 1 0 -125 -26,43 723 1,52

MEISE 3 50673 704 1 0 104 14,82 1212 1,72

ZAVENTEM 3 55305 769 1 0 169 21,95 522 0,68

ASSE 4 98066 1363 1 2 -37 -2,71 1506 1,10

HALLE 10 145071 2016 1 4 -184 -9,10 857 0,43

VILVOORDE 4 94624 1315 1 2 -85 -6,44 696 0,53

AARSCHOT 3 51100 710 1 0 110 15,53 935 1,32

DIEST 5 76065 1057 1 1 57 5,42 1006 0,95

LEUVEN 16 280977 3906 2 6 306 7,82 1583 0,41
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TIENEN 5 57826 804 1 1 -196 -24,41 1334 1,66

BLANKENBERGE 3 32876 457 1 0 -143 -31,30 2117 4,63

BRUGGE 8 230142 3199 3 3 199 6,22 3467 1,08

TORHOUT 3 41167 572 1 0 -28 -4,85 208 0,36

KNOKKE-HEIST 1 34063 473 1 0 -127 -26,72 300 0,63

DIKSMUIDE 2 24784 344 1 0 -256 -74,17 280 0,81

IEPER 6 66946 931 1 1 -69 -7,46 176 0,19

POPERINGE 2 23259 323 1 0 -277 -85,59 372 1,15

KORTRIJK 8 189911 2640 2 3 240 9,08 3529 1,34

MENEN 2 50020 695 1 0 95 13,70 1410 2,03

WAREGEM 5 74335 1033 1 1 33 3,22 1142 1,11

OOSTENDE 5 121944 1695 2 2 -305 -17,99 2996 1,77

IZEGEM 3 42560 592 1 0 -8 -1,42 545 0,92

ROESELARE 8 126022 1752 2 1 152 8,66 1472 0,84

TIELT 5 55097 766 1 1 -234 -30,57 1236 1,61

VEURNE 5 58914 819 1 1 -181 -22,11 2478 3,03

AALST 8 184133 2559 2 3 159 6,23 1612 0,63

GERAARDSBERGEN 3 41461 576 1 0 -24 -4,11 527 0,92

NINOVE 2 46396 645 1 0 45 6,96 180 0,28

ZOTTEGEM 6 78506 1091 1 1 91 8,36 733 0,67

DENDERMONDE 5 109258 1519 1 2 119 7,82 983 0,65

WETTEREN 3 46090 641 1 0 41 6,35 399 0,62

EEKLO 4 40050 557 1 0 -43 -7,78 440 0,79

DEINZE 4 62008 862 1 1 -138 -16,02 525 0,61

GENT 17 459312 6384 5 8 184 2,89 6206 0,97

OUDENAARDE 5 49759 692 1 0 92 13,25 375 0,54

RONSE 2 30319 421 1 0 -179 -42,37 313 0,74

BEVEREN 1 45705 635 1 0 35 5,56 569 0,90

LOKEREN 2 43694 607 1 0 7 1,21 358 0,59

SINT-NIKLAAS 7 179526 2495 2 3 95 3,82 418 0,17
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GENK 4 87820 1221 1 1 221 18,08 1112 0,91

HASSELT 12 270671 3762 2 6 162 4,31 2801 0,74

SINT-TRUIDEN 8 98008 1362 1 2 -38 -2,77 1697 1,25

BREE 3 39441 548 1 0 -52 -9,44 441 0,80

LOMMEL 2 46301 644 1 0 44 6,77 1355 2,11

MAASEIK 2 35608 495 1 0 -105 -21,22 420 0,85

NEERPELT 5 70605 981 1 1 -19 -1,89 3702 3,77

BILZEN 2 39322 547 1 0 -53 -9,77 1119 2,05

TONGEREN 4 49995 695 1 0 95 13,66 232 0,33

MAASMECHELEN 3 79846 1110 1 1 110 9,90 818 0,74

ALLE             308 6078600 84493 86 82 93 0,11 79519 0,94 

SCHOLEN INBEGREPEN         308 6078600 84493 86 82 93 0,11 86402 1,02 
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IV. DE SPORTHALLEN  
 

IV.1. De analyse van de BLOSO-databank  
 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de kenmerken en de spreiding van de bestaande 

sporthallen en sportlokalen in Vlaanderen.  Het onderscheid tussen sporthallen en 

sportlokalen zoals gemaakt in de sportinfrastructuurdatabank “Spakki” van het Bloso werd 

hier behouden.
1
 Beide worden apart geanalyseerd. 

 

IV.1.1. Sporthallen 
 

Er zijn in Vlaanderen 1259 sporthallen, waaronder 192 tennishallen en 13 ijsschaatsbanen. De 

overige 1054 sporthallen zijn sporthallen in de enge zin, die een ruime spreiding kennen.  289 

van de 308 Vlaamse gemeenten beschikt over dergelijke sporthal.  Een kleine meerderheid 

daarvan zijn kleine sporthallen (tabel IV.1). 

 

Tabel IV.1.  Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar gebruik
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer niet het aantal maar de totale oppervlakte wordt beschouwd, worden de grote 

sporthallen belangrijker dan de kleine sporthallen (figuur IV.1).  De gemiddelde oppervlakte 

van zowel de kleine als de grote sporthallen is echter kleiner dan die van de tennishallen. De 

ijsschaatsbanen hebben de grootste gemiddelde oppervlakte.  Wanneer een gemiddelde 

waarde wordt toegekend aan de tennishallen, de kleine sporthallen en de grote sporthallen 

waarvan de oppervlakte onbekend is, bedraagt de totale oppervlakte van de sporthallen in 

Vlaanderen 1 347 043 m².  973 014 m² daarvan zijn sporthallen in de enge zin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 De databank bevat één sporthal, in Zedelgem, die niet voldoet aan de afmetingen die het Bloso hanteert voor 

een sporthal.  Dit cijfer werd gecorrigeerd (1056 m² i.p.v. 220 m²). 
2
 Twee sporthallen, één in Gent en één in Herentals, werden in de databank niet als sporthal, tennishal of 

ijsschaatsbaan gecategoriseerd, maar wel als wielerbaan, respectievelijk bijzondere sportaccommodatie. 

Overeenkomstig de aard van deze sporthallen werden zij hier wel als sporthal beschouwd (respectievelijk van 

min. 42x22x7 en van min. 22x13x7). 

 aantal waarvan        
zonder oppervlakte 

bekende 
oppervlakte 

gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 
gemeenten 

sporthal van min. 22x13x7 603 12 379159 642 208

sporthal van min. 42x22x7 451 2 583551 1300 241

              SUBTOTAAL 1054 14 962711 926 289

tennishal 192 4 337157 1793 116

ijsschaatsbaan 13 0 29700 2285 12

              TOTAAL 1259 18 1329567 1071 289
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Figuur IV.1. Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van enkele kenmerken van de sporthallen in 

Vlaanderen, en hun interrelaties.  Meer bepaald worden, naast de reeds genoemde verschillen 

in gebruik, de verschillen in bevloering en eigenaar geanalyseerd.  De beoefende sporttakken 

worden niet systematisch beschouwd.  Voor bijna driekwart van de sporthallen (920 op een 

totaal van 1259) is immers geen informatie beschikbaar over de beoefende sporttakken.  In de 

andere sporthallen bleken vooral tennis, volleybal, basketbal, badminton en minivoetbal 

populair.  Tennis is vanzelfsprekend dominant bij de tennishallen, meestal als enige sporttak. 

De sporthallen in de enge zin zijn bijna allemaal multifunctioneel. Er worden meestal 

meerdere sporttakken beoefend, en daarbij zijn volleybal, basketbal, badminton en 

minivoetbal populairder dan tennis.  Bij de minder beoefende sporttakken gaat turnen handbal 

nog vooraf, maar dat is vooral te wijten aan de kleine sporthallen. 

 

IV.1.1.1. Algemeen overzicht: bevloering, eigenaar en gebruik 

 

a) Bevloering 

 

Voor heel wat sporthallen is er geen informatie beschikbaar over de vloerbedekking. Deze 

onbekenden vormen de op één na grootste groep (tabel IV.2). De grote meerderheid van de 

sporthallen heeft een vloer in kunststof.  Hout en beton spelen ook nog een relatief grote rol.  

Daarna volgen tapijt en gemalen steengruis.  De gemiddelde oppervlakte van deze twee 

vloerbedekkingen is beduidend groter (figuur IV.2). 
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Tabel IV.2. Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar bevloering 
 aantal waarvan        

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 

gemeenten 

kunststof 784 8 761589 981 261

onbekend 143 6 196442 1434 73

hout 128 1 120288 947 73

beton 114 0 107349 942 82

tapijt 38 1 86952 2350 34

gemalen steengruis 26 2 37902 1579 23

keramiek tegels 19 0 10980 578 17

asfalt 5 0 3666 733 5

cement dallen 2 0 4400 2200 1

TOTAAL 1259 18 1329567 1071 289

 

Figuur IV.2. Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar bevloering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vloerbedekkingen zijn dan ook vooral terug te vinden in tennishallen. Figuur IV.3 toont 

de grote verschillen tussen tennishallen en sporthallen in de enge zin. De tennishallen hebben, 

naast een grote groep onbekenden, vooral kunststof, tapijt en andere – het gaat hier uitsluitend 

om  gemalen steengruis - vloerbedekkingen. De sporthallen hebben in overgrote meerderheid 

een kunststof vloerbedekking.  Daarnaast spelen hout en beton nog een rol.  Andere 

vloerbedekkingen zijn hier zeldzaam, zij het wat meer in de kleine sporthallen, waar met 

name keramiek tegels en asfalt nog een rol spelen. 
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Figuur IV.3. Sporthallen in Vlaanderen, naar bevloering en gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Eigenaar 

 

De gemeenten zijn de belangrijkste eigenaars van de sporthallen.   Daarna volgen de scholen 

en de private sector (tabel IV.3).  De gemiddelde oppervlakte is het kleinst in de scholen en 

het grootst in de private sporthallen, waardoor de private sector een grotere totale oppervlakte 

biedt dan de scholen (figuur IV.4). 

 

Tabel IV.3. Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar eigenaar 
 aantal waarvan            

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 

gemeenten 

gemeente 549 5 576105 1059 272

privaat 299 7 432640 1482 144

vrije school 240 3 167985 709 108

gemeenschapsschool 73 1 64045 890 52

rijk 37 1 41849 1163 27

gemeenteschool 30 0 14018 467 27

provincie 9 0 10544 1172 9

provincieschool 8 0 6688 836 7 

strikt privé 8 1 5762 823 8

onbekend 6 0 9932 1655 4

TOTAAL 1259 18 1329567 1071 289
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Figuur IV.4. Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar eigenaar
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gemiddelde oppervlaktes zijn verbonden met het gebruik van de sporthal.  Tennishallen, 

die relatief groot zijn, zijn meestal privaat. De kleine sporthallen zijn meestal in eigendom van 

scholen, terwijl de grote sporthallen vooral gemeentelijk zijn (figuur IV.5).  De private sector 

en in mindere mate de hogere overheid speelt hier ook nog een rol.  Het kan dan ook niet 

verbazen dat de dominante vloerbedekking van de sporthallen van scholen, gemeenten en de 

hogere overheid kunststof is, terwijl dat in de private sector veel minder het geval is.
4
 

 

Figuur IV.5. Sporthallen in Vlaanderen, naar eigenaar en gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 In deze figuur, en in de verdere analyse, wordt de categorie ‘strikt privé’ bij de categorie ‘privaat’ gevoegd. 
4
 De ijsschaatsbanen zijn vooral in handen van de private sector.  De gemeenten en de hogere overheid leveren er 

elk nog twee.  Wat de vloerbedekking betreft, vallen de ijsschaatsbanen onder de onbekenden. 
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IV.1.1.2. De Ruimtelijke spreiding 

 

a) Algemeen overzicht 

 

De grote krachtlijnen van de ruimtelijke spreiding, en de relaties met genoemde variabelen, 

worden geduid worden door middel van een correspondentieanalyse. Daarin worden de 

volgende variabelen en categorieën opgenomen: de eerder gebruikte ruimtelijke variabele 

(centrale stad, agglomeratie, banlieue, forensenwoonzone, platteland, kleine stad), de eigenaar 

van de sporthal (gemeente, privaat, vrije school, publieke school, hogere overheid) en het 

gebruik van de sporthal (grote sporthal, kleine sporthal, tennishal, ijsschaatsbaan).
5
  De 

bevloering werd, omwille van het groot aantal onbekenden, niet meegenomen in de analyse.  

Hetzelfde geldt voor de zes sporthallen waarvan de eigenaar onbekend is.   

 

De eerste as wordt bepaald door een tegenstelling tussen de centrale en kleine steden enerzijds 

en het platteland anderzijds (figuur IV.6).  De banlieue  en de forensenwoonzone leunen bij 

die laatste aan.  Op het platteland zijn de sporthallen meer dan gemiddeld in handen van de 

gemeenten, terwijl dat in de steden eerder de scholen zijn.  Grote sporthallen - die vooral 

gemeentelijk zijn - associëren dan ook meer met het platteland, terwijl kleine sporthallen - die 

vaak door scholen worden aangeboden - eerder stedelijk zijn.  De steden associëren ook erg 

sterk met de ijsschaatsbanen (11 van de 13 schaatsbanen liggen in steden).  De tweede as 

duidt op de bijzondere situatie in de agglomeraties, waar tennishallen – meestal in privaat 

eigendom – erg sterk vertegenwoordigd zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Zoals bij de analyse van de zwembaden, werden de gegevens over het gebruik van de sporthallen geprojecteerd 

op de oplossing die bekomen werd met de gegevens over de ruimtelijke categorieën en de eigenaars. 
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Figuur IV.6. Resultaat van de correspondentieanalyse van de sporthallen 
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b) De geografie van de tennishallen en de sporthallen 

 

Uit deze analyse blijkt de verschillende geografie van de tennishallen enerzijds en de 

sporthallen anderzijds. Deze twee categorieën zullen hier apart worden onderzocht.  Er wordt 

telkens een grafiek opgesteld die de over- en ondervertegenwoordiging weergeeft (telkens per 

inwoner) t.o.v. het Vlaamse gemiddelde in de verschillende ruimtelijke categorieën.  Deze 

gegevens worden ook gekarteerd op het niveau van de gemeenten. Ook de totale oppervlakte, 

opgesplitst naar eigenaar, wordt gekarteerd.  Daaruit zal het verschil blijken tussen de steden 

en het platteland.  Aan de tennishallen en de kleine en grote sporthallen waarvan de 

oppervlakte onbekend is, werd een gemiddelde waarde toegekend.
6
  

                                                 
6
 Zowel bij de tennishallen als bij de grote sporthallen was er één uitzonderlijk grote oppervlakte, respectievelijk 

in Mortsel en in Bekkevoort.  Hieraan werd eveneens een gemiddelde waarde toegekend, zodat ze het resultaat 

niet zouden vertekenen.  
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De tennishallen zijn sterk oververtegenwoordigd in de agglomeraties, zowel wat aantal als 

oppervlakte betreft, terwijl ze het zwakst vertegenwoordigd zijn op het platteland (figuur 

IV.7).  In aantal kennen de centrale steden nog een licht oververtegenwoordiging; in 

oppervlakte geldt dat voor de kleine steden. 

 

Figuur IV.7. Over- en ondervertegenwoordiging van de tennishallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemiddeld aantal tennishallen per 100 000 inwoners: 3,16 

Gemiddelde oppervlakte tennishallen per 100 inwoners: 5,46 m² 

 

Wanneer deze cijfers op gemeentelijk niveau worden beschouwd (kaart IV.1), valt vooral de 

oververtegenwoordiging op in de Antwerpse agglomeratie, en meer in het algemeen de gehele 

provincie Antwerpen.  Kaart IV.2 toont de dominantie van de private sector in het uitbaten 

van de tennishallen. 
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Kaart IV.1. Over- en ondervertegenwoordiging van de tennishallen 

 
Kaart IV.2. Oppervlakte van de tennishallen, naar eigenaar 
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De sporthallen zijn oververtegenwoordigd, zowel wat aantal als oppervlakte betreft, op het 

platteland en in de kleine steden (figuur IV.8).  Op het platteland is deze 

oververtegenwoordiging te verklaren door de aanwezigheid van grote sporthallen, in de kleine 

steden door de aanwezigheid van kleine sporthallen. Ook de forensenwoonzone kent een 

lichte oververtegenwoordiging qua aantal en oppervlakte. 

 

Figuur IV.8. Over- en ondervertegenwoordiging van de sporthallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemiddeld aantal sporthallen per 100 000 inwoners: 17,34 

Gemiddelde oppervlakte sporthallen per 100 inwoners: 15,95 m² 

 

Kaart IV.3, die deze cijfers weergeeft op gemeenteniveau,  toont aan dat vooral het oosten 

(Limburg en het oosten van de provincies Antwerpen en Brabant) en het westen (het 

Kortrijkse en ook Zuidwest-Vlaanderen) een oververtegenwoordiging van sporthallen kennen. 

Kaart IV.4 toont aan dat de gemeenten de belangrijkste eigenaars van sporthallen zijn, maar 

dat de scholen relatief beter vertegenwoordigd zijn in de steden. 
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Kaart IV.3. Over- en ondervertegenwoordiging van de sporthallen 

 
 

Kaart IV.4. Oppervlakte van de sporthallen, naar eigenaar 
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IV.1.2. Sportlokalen 
 

Er zijn in Vlaanderen 4688 sportlokalen, met een gemiddelde oppervlakte van 225 m² (tabel 

IV.4).  Wanneer dit gemiddelde wordt toegekend aan de sportlokalen waarvan de oppervlakte 

onbekend is, bedraagt de totale oppervlakte van de sportlokalen in Vlaanderen 1 053 206 m².  

Op zes gemeenten na, bezitten alle gemeenten in Vlaanderen een sportlokaal. 

 

Tabel IV.4. Aantal en oppervlakte van de sportlokalen in Vlaanderen 

 aantal 
waarvan        

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 
gemeenten 

Sportlokaal 4688 231 1001310 225 302

 

Deze totale oppervlakte is groter dan de totale oppervlakte van de sporthallen in de enge zin, 

maar zoals zal blijken is de variatie in sportlokalen erg groot, en is slechts een minderheid 

ervan ook werkelijk beschikbaar voor het publiek en/of voor de meest beoefende sporten.  In 

wat volgt wordt verder ingegaan op een aantal kenmerken van de sportlokalen en hun 

interrelaties.  Meer bepaald zullen verschillen in gebruik, bevloering en eigenaar worden 

beschouwd.  Tegelijkertijd zal regelmatig worden teruggegrepen naar de in de verschillende 

sportlokalen beoefende sporten.  Ook hier werden de aangegeven sporten gebundeld in 

sporttakken op basis van de studie van Philippaerts et al. (2002).  In bijna twee derde van de 

sportlokalen wordt maar één sporttak beoefend (tabel IV.5), hoewel dit wel kan betekenen dat 

er meerdere sporten worden beoefend omdat zij onder dezelfde sporttak vallen (b.v. 

revolverschieten, karabijnschieten en geweerschieten onder schietsporten).  

 

Tabel IV.5. Aantal beoefende sporttakken in de Vlaamse sportlokalen 

 

 blanco 1 2 3 4 5 6 7 8 10 TOTAAL 

aantal 202 2886 818 513 191 60 9 5 3 1 4688 

percentage 4,3 61,6 17,4 10,9 4,1 1,3 0,2 0,1 0,1 0,0 100,0 

 

 

IV.1.2.1. Algemeen overzicht: gebruik, bevloering, eigenaar en beoefende sporten 

 

a) Gebruik 

 

Zowel in aantal als in oppervlakte vormen de polyvalente sportlokalen de grootste groep, 

hoewel ook de sportspecifieke sportlokalen een belangrijke plaats innemen (tabel IV.6).  De 

bijzondere sportaccommodaties vervolledigen het beeld. 
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Tabel IV.6. Overzicht van de sportlokalen in Vlaanderen, naar gebruik 
 

 aantal 
waarvan        

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 

gemeenten 

polyvalent 1958 71 449489 238 287

sportspecifiek 1838 48 340815 190 268

bijzondere 
sportaccommodatie 856 101 185962 246 226

onbekend 33 10 23651 1028 26

andere
7
 3 1 1394 697 3

TOTAAL 4688 231 1001310 225 302

 

De gemiddelde oppervlakte is het grootst voor de bijzondere sportaccommodaties en het 

kleinst voor de sportspecifieke terreinen, waardoor deze laatste in oppervlakte een beduidend 

minder grote plaats innemen dan in aantal (figuur IV.9). 

 

Figuur IV.9. Overzicht van de sportlokalen in Vlaanderen, naar gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in de sportlokalen beoefende sporttakken verschillen sterk naargelang het gebruik.  Een 

eerste verschil tekent zich af tussen de polyvalente lokalen enerzijds en de sportspecifieke 

lokalen en de lokalen voor bijzondere sportaccommodaties anderzijds.  Het aantal polyvalente 

sportlokalen waar slechts één sporttak wordt beoefend is erg klein, terwijl dat in de andere 

lokalen bijna uitsluitend het geval is (tabel IV.7).  

 

Wat de sporttakken zelf betreft, blijkt turnen veruit de meest beoefende sport in de 

polyvalente zalen.  Daarna volgen volleybal en dans, en ook vechtsporten en basketbal spelen 

nog een relatief grote rol.  Bij de sportspecifieke lokalen is turnen nog veel dominanter, en 

spelen de andere sporttakken een relatief onbelangrijke rol.  In de lokalen voor bijzondere 

sportaccommodatie tenslotte worden vooral schietsporten en volkssporten (vooral petanque en 

                                                 
7
 Het gaat hier om twee tennishallen en één groot bad (waarvan de oppervlakte onbekend is).  In het laatste geval 

gaat het om een fout in de classificatie, gezien er enkel gesquasht wordt.   
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bolspelen, en in mindere mate bowling en kegelen) beoefend. Squash speelt hier ook nog een 

rol, hoewel dat in absolute cijfers belangrijker is in de sportspecifieke lokalen. 

 

Tabel IV.7. Beoefende sporttakken naar gebruik van het sportveld 

 

polyvalent 

sporttak alle één sporttak 

turnen 1247 76 

volleybal 743 5 

dansen 718 136 

vechtsporten 445 47 

basketbal 415 1 

tafeltennis 253 3 

gewichtheffen 160 13 

badminton 113 1 

blanco 104 104 

fitness 92 5 

handbal 81 1 

voetbal 61 0 

squash 49 0 

volkssporten 43 2 

tennis 39 1 

korfbal 32 0 

schietsporten 22 4 

atletiek 19 0 

onbekend 14 3 

hockey 7 0 

rugby 3 0 

golf 2 0 

skiën 2 1 

andere
8
 2 0 

TOTAAL 4666 403 

 

sportspecifiek    bijzondere sportaccommodatie 

sporttak alle één functie  sporttak alle één functie 

turnen 1179 1174  schietsporten 345 329 

squash 143 143  volkssporten 297 283 

vechtsporten 124 121  squash 119 118 

dansen 118 112  blanco 57 57 

tafeltennis 109 109  dansen 20 10 

gewichtheffen 72 70  tafeltennis 11 9 

blanco 29 29  gewichtheffen 8 4 

volkssporten 28 28  turnen 5 2 

volleybal 11 9  fitness 4 1 

tennis 9 9  rolschaatsen 4 4 

badminton 6 6  kinderspeelplein 3 3 

fitness 6 4  onbekend 3 1 

basketbal 4 3  skiën 3 3 

                                                 
8
 Bij de categorie ‘andere’ gaat het telkens om sporttakken die maar één keer werden genoemd. 
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onbekend 2 2  vechtsporten 2 2 

schietsporten 2 2  andere 5 1 

voetbal 2 2  TOTAAL 886 827 

andere 8 7    

TOTAAL 1852 1830 

 

b) Bevloering 

 

Van meer dan de helft van de sportlokalen is de vloerbedekking onbekend (tabel IV.8).  Dit 

geldt ook wanneer de oppervlakte wordt beschouwd (figuur IV.10).  Aan de hand van de 

andere observaties kan wel worden vastgesteld dat kunststof veel minder dominant is dan in 

de sporthallen, en dat minder aangepaste vloerbedekkingen als keramiek tegels nog relatief 

frequent zijn. Gezien het grote aantal onbekenden, zal deze variabele echter niet betrokken 

worden in de verdere analyse. 

 

Tabel IV.8. Overzicht van de sportlokalen in Vlaanderen, naar bevloering 

 

 aantal 
waarvan               

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 

gemeenten 

onbekend 2693 170 548265 217 278

hout 614 23 123209 208 180

kunststof 609 10 148259 248 180

keramiek tegels 297 3 55935 190 136

tapijt 192 10 39671 218 107

beton 186 8 59974 337 100

cement dallen 39 1 7877 207 30

gemalen steengruis 33 3 11140 371 29

vulkanische aarde 14 2 1898 158 13

gras 6 0 1283 214 6

asfalt 4 0 3799 950 4

as 1 1 0 / 1

TOTAAL 4688 231 1001310 225 302

 

Figuur IV.10. Overzicht van de sportlokalen in Vlaanderen, naar bevloering 
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c) Eigenaar 

 

De scholen zijn de belangrijkste aanbieders van sportlokalen, maar ook de private sector en de 

gemeenten spelen een belangrijke rol (tabel IV.9).  Van deze sportlokalen is de gemiddelde 

oppervlakte het grootst in de private sector en het kleinst in de scholen, maar de verschillen 

zijn niet erg groot (figuur IV.11). 

 

Tabel IV.9. Overzicht van de sportlokalen in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

 aantal 
waarvan        

zonder oppervlakte 
bekende 

oppervlakte 
gemiddelde 
oppervlakte 

aantal 

gemeenten 

privaat 1470 161 320136 245 249

vrije school 1252 12 259756 209 244

gemeente 982 32 213501 225 262

gemeenteschool 428 3 84021 198 157

gemeenschapsschool 375 0 78806 210 142

rijk 73 3 24728 353 34

onbekend 48 16 7982 249 32

provincieschool 23 0 5455 237 11

strikt privé 20 4 4347 272 15

provincie 17 0 2578 152 9

TOTAAL 4688 231 1001310 225 302

 

Figuur IV.11. Overzicht van de sportlokalen in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de eigenaar wordt uitgesplitst naar gebruik, blijkt dat de sportspecifieke lokalen, 

maar ook de polyvalente lokalen, vooral in eigendom van scholen zijn (figuur IV.12). De 

bijzondere sportaccommodaties worden vooral door de private sector aangeboden.  De 

gemeenten spelen een rol bij alle sportlokalen, maar vooral bij de polyvalente zalen.  Dezelfde 

tendensen zijn waarneembaar wanneer de totale oppervlakte wordt beschouwd (figuur IV.12). 
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Figuur IV.12. Sportlokalen in Vlaanderen, naar eigenaar en gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer deze figuur wordt gecombineerd met de sporttakken die beoefend worden in de 

verschillende sportlokalen, blijkt het belang van de schoolse turnzalen.  De scholen zijn de 

belangrijkste eigenaar van de sportspecifieke sportlokalen, waar turnen dominant was.  Ook 

bij de polyvalente sportlokalen zijn de scholen de belangrijkste aanbieders, en ook daar was 

turnen de belangrijkste sporttak, naast sporten als volleybal en basketbal.  Tabel IV.10 toont 

dan ook aan dat in de scholen vooral wordt geturnd, en dat daarnaast volleybal en basketbal 

de grootste rol spelen. 

 

In de sportlokalen van de gemeenten en de private sector zijn er geen erg dominante 

sporttakken, zoals dat het geval is met turnen in de scholen (tabel IV.10).  De gemeentelijke 

sportlokalen zijn wel multifunctioneler dan de private: het aantal sportlokalen waar maar één 

sporttak wordt beoefend is er relatief veel kleiner.  Ook de inhoud van de sporttakken 

verschilt. In de private sector komen, naast dansen, vooral schietsporten, volkssporten en 

squash aan bod. In de gemeentelijke sportlokalen is dat vooral turnen, vechtsporten en dansen. 
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Tabel IV .10. Beoefende sporttakken naar eigenaar van het sportveld 

 

scholen           

sporttak alle één sporttak 

turnen 1885 1086

volleybal 608 9

basketbal 350 1

dansen 187 13

vechtsporten 132 10

tafeltennis 98 16

handbal 70 2

badminton 59 1

blanco 54 54

voetbal 42 0

korfbal 29 0

fitness 26 4

gewichtheffen 21 4

squash 20 1

atletiek 18 0

tennis 18 0

onbekend 8 1

schietsporten 7 2

hockey 3 0

volkssporten 3 1

andere 1 0

TOTAAL 3639 1205

 

privaat         gemeente 

sporttak alle één sporttak  sporttak alle één sporttak 

dansen 375 211 turnen 353 83 

schietsporten 267 247 vechtsporten 321 108 

volkssporten 250 217 dansen 280 35 

squash 234 213 tafeltennis 165 41 

turnen 161 70 volkssporten 105 88 

gewichtheffen 155 52 volleybal 94 1 

gevechtssport 99 46 schietsporten 74 68 

tafeltennis 95 60 blanco 64 64 

blanco 65 65 fitness 60 3 

volleybal 46 2 gewichtheffen 54 24 

basketbal 29 1 squash 47 40 

badminton 20 3 basketbal 36 2 

fitness 18 4 badminton 35 3 

tennis 13 5 tennis 17 5 

voetbal 8 2 voetbal 11 0 

handbal 7 0 onbekend 5 2 

onbekend 5 3 handbal 4 0 

golf 4 2 hockey 3 0 

rolschaatsen 4 4 korfbal 3 1 

skiën 4 3 rolschaatsen 2 1 

hockey 2 0 andere 4 2 

andere 5 3 TOTAAL 1737 571 

TOTAAL 1866 1213  
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IV.1.2.2. De Ruimtelijke spreiding 

 

a) Algemeen overzicht 

 

De relaties tussen genoemde variabelen en de ruimtelijke dimensie wordt verder onderzocht 

in een correspondentieanalyse. De volgende variabelen en categorieën werden daarbij 

aangewend: de eerder gebruikte ruimtelijke variabele (centrale stad, agglomeratie, banlieue, 

forensenwoonzone, platteland, kleine stad), de eigenaar van het sportlokaal (gemeente, 

privaat, vrije school, publieke school, hogere overheid), het gebruik van het sportlokaal 

(polyvalent, sportspecifiek, bijzondere sportaccommodatie), en de beoefende sporttakken.  

Daarbij werden de volgende groepen onderscheiden: (1) sportlokalen waar uitsluitend wordt 

geturnd, (2) sportlokalen waar uitsluitend racketsporten worden beoefend (squash, tafeltennis, 

tennis, badminton), (3) sportlokalen waar uitsluitend schietsporten worden beoefend, (4) 

sportlokalen waar uitsluitend volkssporten worden beoefend, (5) sportlokalen waar uitsluitend 

wordt gedanst, (6) sportlokalen waar uitsluitend vechtsporten worden beoefend, (7) 

sportlokalen waar één of meer veel beoefende ploegsporten worden gespeeld (volleybal, 

basketbal, handbal, minivoetbal, voetbal, korfbal, hockey, rugby), (8) sportlokalen waar wordt 

geturnd en nog één of meer andere sporten worden beoefend (maar niet de genoemde 

ploegsporten), (9) ander multifunctionele sportlokalen en (10) andere monofunctionele 

sportlokalen.  Die sportlokalen waarvan het gebruik, de eigenaar en/of de sporttak onbekend 

is, werden niet meegenomen in de analyse. 

 

Deze correspondentieanalyse wijst uit dat ook hier een tegenstelling bestaat tussen de – vooral 

centrale – steden enerzijds en de andere gebieden anderzijds (figuur IV.13). In de steden zijn 

de eigenaars vaak scholen, waar genoemde ploegsporten worden gespeeld in polyvalente 

lokalen, of wordt geturnd in sportspecifieke lokalen.  In de andere gebieden is de eigenaar 

vaker de gemeente.  In deze gebieden is echter vooral de private sector uitgesproken, die 

typisch bijzondere sportaccommodaties aanbiedt waar volks- en schietsporten worden 

beoefend.  Tenslotte is nog af te lezen dat de racketsporten, en met name squash, vaak 

beoefend worden in sportspecifieke lokalen, en het dichtst aanleunen bij de agglomeratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118

Figuur IV.13. Resultaat van de correspondentieanalyse van de sportlokalen 

bijz. sp.acc 

polyvalent 

sportsp. 

gemeente 

hog. overheid 

publ. school 

privaat 

vr. school 

agglomeratie 
banlieue 

centrale stad 

forensenwoonzone 

kleine stad 

platteland 

anderemono 
anderemulti dansen 

vecht 

ploeg 

schiet 

racket 

turnen 

turnenmulti 

volks 

y 

-2 

-1 

0 

1 

2 

x 

-2 -1 0 1 2 

 

b) De geografie van de polyvalente en sportspecifieke sportlokalen 

 

Hieronder wordt verder ingegaan op de polyvalente en de sportspecifieke lokalen. De 

bijzondere sportaccommodaties zijn minder relevant in het kader van voorliggend onderzoek.  

Voor beide groepen wordt voor de behandelde ruimtelijke categorieën de over- en 

ondervertegenwoordiging aangegeven t.o.v. het Vlaams gemiddelde (telkens per inwoner). 

Een aantal kaarten op gemeentelijk niveau vervolledigen de analyse.  Aan de sportlokalen 

waarvan de oppervlakte onbekend is, werd telkens een gemiddelde waarde toegekend. 

 

Figuur IV.14 toont aan dat de polyvalente sportlokalen een stedelijk fenomeen zijn.  Zowel 

in aantal als in oppervlakte zijn ze alleen in de centrale en kleine steden 

oververtegenwoordigd. Kaart IV.5 toont de totale oppervlakte van de polyvalente sportlokalen 

naar eigenaar.  Daaruit blijkt dat de scholen, zeker in de steden, een belangrijke rol spelen.  

Kaart IV.6 geeft alleen die sportlokalen – in overgrote meerderheid polyvalente sportlokalen - 

waar één of meer veel beoefende ploegsporten (volleybal, basketbal, handbal, minivoetbal, 
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voetbal, korfbal, hockey, rugby) worden gespeeld.  Hier is de rol van de sportlokalen in 

scholen nog groter. 

 

Figuur IV.14. Over- en ondervertegenwoordiging van de polyvalente sportlokalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemiddeld aantal polyvalente sportlokalen per 10 000 inwoners: 3,22 

Gemiddelde oppervlakte polyvalente sportlokalen per 100 inwoners: 7,67 m² 

 

Kaart IV.5. Oppervlakte van de polyvalente sportlokalen, naar eigenaar 
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Kaart IV.6. Oppervlakte van de sportlokalen (ploegsporten), naar eigenaar 

 
 

Figuur IV.15 toont dat ook de sportspecifieke sportlokalen  oververtegenwoordigd zijn in de 

steden, maar ook de agglomeratie kent – althans in oppervlakte – een 

oververtegenwoordiging. Dat laatste is te wijten aan de belangrijke aanwezigheid van 

squashlokalen in de agglomeratie.  Een vergelijking van kaart IV.7 en kaart IV.8 toont dit 

duidelijk aan.  Kaart IV.7 geeft de totale oppervlakte van de sportspecifieke sportlokalen naar 

eigenaar.  Daaruit blijkt opnieuw de dominante rol van de scholen.  Vooral in de (Antwerpse) 

agglomeratie blijkt echter ook de private sector aanwezig, en daar gaat het vooral om 

squashlokalen.  Wanneer alleen de sportlokalen worden gekarteerd waar enkel geturnd wordt 

– in overgrote meerderheid sportspecifieke lokalen – vallen deze weg en blijven bijna 

uitsluitend scholen over, vooral in de steden (kaart IV.8). 
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Figuur IV.15. Over- en ondervertegenwoordiging van de sportspecifieke sportlokalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemiddeld aantal sportspecifieke sportlokalen per 10 000 inwoners: 3,02 

Gemiddelde oppervlakte sportspecifieke sportlokalen per 100 inwoners: 5,76 m² 

 

Kaart IV.7. Oppervlakte van de sportspecifieke sportlokalen, naar eigenaar 
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Kaart IV.8. Oppervlakte van de sportlokalen (uitsluitend turnen), naar eigenaar 
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IV.2. Behoefteberekening 
 

IV.2.1. Inleiding 
 

De basisraming aan ruimtenood kan bekomen worden door de participatiecijfers te 

vermenigvuldigen met de participatieduur zoals gemeten in de participatieonderzoeken 

opgenomen in het eerste hoofdstuk (methodologisch deel) en het ruimtegebruik gedurende 

deze participatie. Deze berekening zou moeten leiden tot een evaluatie van het actueel gebruik 

van de sporthallen en sportlokalen, op voorwaarde van de representativiteit van de gebruikte 

indicatoren.  

Een tweede werkwijze bestaat erin dat de participatiecijfers (die soms op kleine getallen 

steunen) afgewogen worden aan de leden van de federaties enerzijds en dat de 

participatieduur steunt op bij clubs en federaties verzamelde sporttijden met een gradatie van 

beoefening louter recreatief (hetgeen onrechtstreeks ook een minder frequente participatie 

inhoudt), recreatief in clubverband, competitieverband.  

Beide werkwijzen worden gebruikt en er wordt het gemiddelde genomen. Voor enkele 

sporttakken zijn de cijfers trouwens identiek omdat gegevens ontbreken om te berekeningen 

uit te voeren volgens een van de twee methoden. Een aantal technische details zijn 

opgenomen in bijlage achteraan dit hoofdstuk.  

Om de stap te maken naar de materialisering van deze cijfers naar sportinfrastructuur wordt er 

gebruik gemaakt van een terreinstudie die het gebruik van sportlokalen en sporthallen 

bestudeert naar tijdsmoment in de week en weekeinde. Het is uiteraard belangrijk om de nood 

aan ruimte in de tijd (tijdsgebruik binnen de week) te kennen. 

 

IV.2.2. De resultaten van de twee berekeningsmethoden  
 

Tabel IV.11. Ruimtebehoefte per sporttak in 1.000m² 

 Analytische 

benadering 

Synthetische 

benadering  

 

Zaalvoetbal 12.350 12.350  

Minivoetbal  5.960 5.960  

Handbal 2.483 1.706  

Volleybal  10.615 (8522) 

Gem.9.569 

8.688  

Basketbal  10.078 9.417  

Tafeltennis 1.973 2.056  

Gymnastiek 7.499 7.171  

Vechtsporten 1.830 2.011  

Zaalkorfbal 2.736 1.508  

Badminton 8.045 7.705  

Zaalhockey  3.032 3.032  

Dansen  2.847 2.424  

    

Subtotaal 68.402 64.028  

Tennis (partim) 

+andere 

7.600 7.114  

Totaal  76.002 71.142  

Gemiddelde 

totaal 

  73.572 
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Voor sommige sporttakken in tabel IV.11 ontbreken de gegevens om volgens de ene of de 

andere methode de berekeningen uit te voeren. Daarom zijn de waarden in de twee kolommen 

identiek. Dat de waarden hoger zijn in de synthetische methode is normaal. De gehanteerde 

technische normen zijn eerder ‘comfortnormen’ vooropgesteld door de verschillende 

geraadpleegde instanties terwijl de korte methode op de cijfers uit de participatieonderzoeken 

steunt met inbegrip hier van beperkingen in tijd en ruimte in functie van de lokale 

omstandigheden.  

 

Tabel  IV.12 geeft de cijfers weer per leeftijdsgroep, hetgeen uiteraard belangrijk is om 

behoeftestudies te maken in functie van de leeftijdsstructuur en haar evolutie.  

 

Tabel IV.12. Ruimtebehoefte per sporttak en leeftijdsgroep   

 
12 Sporttakken 6-9 jaar 

x1000m
2
 

10-18 jaar 
x1000m2 

18-75 jaar 
X 1000m² 

Totaal 
gemiddelden 

Zaalvoetbal 0 1123 11228 12351 

Mini Voetbal 0 1032 4928 5960 

Handbal 312 1330 399 2041 

Volley 159 2807 6224 9189 

Basketbal 598 5428 3662 9688 

Tafeltennis 82 724 1190 1995 

Gymnastiek 1521 2219 3397 7137 

Vechtsporten 135 923 838 1896 

Zaalkorfbal 109 514 1516 2139 

Badminton 281 2280 5258 7818 

Zaalhockey 0 1679 1353 3032 

Dansen 95 889 1714 2697 

Totaal 3290 20946 41704 65940 

 

IV.2.3. Van ruimtebehoefte van infrastructuur: een onderzoek in 13 

gemeenten  
 

Er werd een steekproef bij 13 gemeentelijke administraties uitgevoerd. De 13 gemeenten 

behoren tot verschillende provincies en tot uiteenlopende gemeentetypen: van kleine 

plattelandsgemeente tot regionale stad zodat er toch enige representativiteit is. Hierbij werd 

een inventaris opgesteld van het tijdsgebruik naar sporttak in alle gemeentelijke sporthallen en 

sportlokalen. Hierbij werden 35.472 m² sporthallen en sportlokalen geïnventariseerd hetgeen 

overeenstemt met de oppervlakte geregistreerd in de SPAKKI databank (34.221 m²). 

Hiernaast zijn er sportaccommodaties die behoren tot andere eigenaars. De BLOSO-databank 

meldt 80.837 m² in het totaal. Deze 13 gemeenten vertegenwoordigen ca 5% van de 

oppervlakte sporthallen in Vlaanderen voor 5,5% van de bevolking. Dit is samen met het in 

acht nemen van de geografische en gemeentelijke differentiatie een bruikbare steekproef. 

Omwille van het regionaal verschillen van de aard van sportparticipatie en ondanks de 

regionale spreiding, is het minder aangewezen om uitgaande van de afzonderlijke sporttakken 

ruimtebehoeften op niveau van Vlaanderen te berekenen. Anderzijds is de steekproef nuttig 

om de 12 sporttakken waarvoor we op Vlaams niveau ruimtebehoeften bereken af te wegen 

tegenover het geheel van de ruimtebezetting zodat we hieruit een ‘rest’ kunnen berekenen, 

rest die dan kan geëxtrapoleerd worden op niveau van Vlaanderen en ingeschakeld in de 

totale berekeningen. In deze ‘overige’ is ook het beoefenen van tennis in sporthallen  

begrepen. We berekenden immers een totale ruimtebehoefte voor tennis maar tennis grijpt 
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hoofdzakelijk plaats in specifieke accommodaties en hebben we geen bronnen om het aandeel 

te bepalen dat niet doorgaat in deze specifieke infrastructuur.  

Op basis van de opvulling van de sporthallen en sportlokalen blijkt dat ca. 10% van de 

beoefende sporten (uitgedrukt in tijdsduur*ruimtegebruik) niet begrepen zijn in de door ons 

afzonderlijk berekende 12 sporttakken; in die 10% is tennis inbegrepen. Schoolsporten en 

seniorensport zijn in de bepaling van dit percentage niet begrepen omdat zoals verder blijkt ze 

plaats grijpen buiten de drukbezette avonduren. 

 

Het tweede en belangrijkste nut van het onderzoek bij die 13 gemeenten is het moment van 

gebruik in de loop van de dag en de week.  

Op basis van de behoefteberekeningen per sporttak verhoogd met een klein percentage 

‘overigen’ uit de gemeentelijke enquête komen we tot een totale behoeftecijfer ‘ruimte*tijd’. 

Het belangrijkste probleem naar een goede bepaling van de behoefte is immers het moment 

(en de duur hieraan verbonden) ten opzichte van de welke de behoefte berekend wordt. Er 

stelt zich hier het probleem van de rendabiliteit van een infrastructuur tegenover de wensen 

van de consument. De wensen van de consument zijn gebonden aan zijn algemeen 

tijdsgebruik doorheen de week hoofdzakelijk bepaald door de prioritaire verplichtingen van 

werk en huishouden. De bezettingsgraden zijn daar een weerspiegeling van. Over de 

openingsuren heen (98,5 uur/week) is de bezetting voor het totaal van de sporthallen en 

sportlokalen van die 13 gemeenten 52,5%. Het is uiteraard niet realistisch om er van uit te 

gaan dat de capaciteit voldoende groot is rekening houdend met deze gemiddelde 

bezettingsgraad. Van de totale weekdagenbezetting is 39% geconcentreerd tussen 18u30 en 

22u (is dus 17,5 uur waar een bezettingsgraad van meer dan 80% wordt genoteerd) en van de 

totale weekbezetting is dit nog 30,4%. De twee weekenddagen vertegenwoordigen 22% van 

de totale weekbezetting en dit voor 26 uur opening. Het is dus duidelijk dat de consument een 

voorkeur geeft aan een sportactiviteit in de avonduren van de week boven die van het 

weekeinde (het is maar tussen 10u en 12u dat een bezetting van 50% wordt gehaald. Op het 

middaguur en de vroegere uren na, schommelt de bezetting in het weekeinde eerder tussen 40 

en 50%. Aangezien het schoolsporten ongeveer één vierde inneemt van het 

tijd*ruimtegebruik, blijft er voor de weekdagen buiten de periode 18u30-22u een 

ruimte*tijdgebruik over van 23,5% door sporten buiten schoolverband en dit te spreiden over 

52,5u. De helft van dit percentage valt tussen 17u en 18u30 en na 22u. Nog een klein 

percentage zal de woensdag namiddag vallen zodat de bezetting buiten schoolsport tussen 

8u30 en 17u gering mag genoemd worden.  

De cijfergegevens zijn opgenomen in tabel IV.13. 

 

Uit de analyse van de bezetting van de individuele sporthallen in de 13 gemeenten blijkt dat 

de hoogst waargenomen bezettingsgraden zelden de 100% bedragen. Dit is normaal aangezien 

het niet steeds mogelijk is om de verschillende sporttakken zo te combineren dat elke 

vierkante meter elk half uur bezet is. In een aantal gevallen blijft er een kleine oppervlakte 

onbezet maar die te klein is om er een activiteit te laten doorgaan. Er dient dus met een 

oppervlaktefrictiecoëfficiënt rekening gehouden te worden die we forfaitair op 5% nemen.  
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Tabel IV.13. Bezetting van sporthallen en sportlokalen in 13 Vlaamse gemeenten 

 

Uur WEEK WEEK WEEKEND WEEKEND 

 % bezet % van totaal %bezet % van totaal 

8.30-9 38,4 2,4   

9-9.30 55,2 3,4 24,2 2,1 

9.30-10 55,8 3,5 36,8 3,2 

10-10.30 43,7 2,7 53,8 4,7 

10.30-11 55,6 3,4 60,6 5,3 

11-11.30 54,9 3,4 61,5 5,4 

11.30-12 49,6 3,1 54,8 4,8 

12-12.30 17,8 1,1 33,3 2,9 

12.30-13 19,1 1,2 30,1 2,6 

13-13.30 33,2 2,1 33,6 2,9 

13.30-14 47,9 3,0 40,6 3,6 

14-14.30 50,8 3,1 43,6 3,8 

14.30-15 46,8 2,9 44,6 3,9 

15-15.30 39,8 2,5 42,3 3,7 

15.30-16 37,3 2,3 34,7 3,0 

16-16.30 35,1 2,2 40,2 3,5 

16.30-17 29,3 1,8 43,5 3,8 

17-17.30 50,2 3,1 47,1 4,1 

17.30-18 60,6 3,8 45,9 4,0 

18-18.30 77,5 4,8 44,1 3,9 

18.30-19 84,1 5,2 47,1 4,1 

19-19.30 92,0 5,7 48,7 4,3 

19.30-20 94,2 5,8 49,6 4,4 

20-20.30 95,1 5,9 46,1 4,0 

20.30-21 94,3 5,8 46,5 4,1 

21-21.30 89,9 5,6 43,7 3,8 

21.30-22 81,8 5,1 43,0 3,8 

22-22.30 54,6 3,4   

22.30-23 30,5 1,9   

Totaal  100  100 

 

 

IV.2.4. Van ruimtebehoefte naar infrastructuur: Vlaanderen   
 

Rekening houdend met een behoefte van 73.600.000 m² en het feit dat 30,4% van het gebruik 

gesitueerd is tussen 18u30 en 22u van de vijf weekdagen is er in die periode een nood aan 

1,28 miljoen m² netto of rekening houdend met een frictiecoëfficiënt van 5%, 1,34 miljoen 

m². Dit is dus buiten het schoolsporten.  

 

Een laatste probleem is een opdeling sporthallen/sportlokalen. Deze problematiek moet 

aangekaart worden omdat bij het afwegen van de noden, de databank van BLOSO het 

onderscheid maakt tussen kleine en grote sporthallen en sportlokalen. In de berekeningen 

werden 12 sporttakken behandeld om te komen tot een globaal cijfer aan infrastructuur. 

Omwille van de minimale ruimtebehoeften voor verschillende sporttakken kan een groot deel 

van die sportactiviteiten uitsluitend plaats grijpen in een voldoende grote infrastructuur. 
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Indien we ervan uitgaan dat sporten zoals tafeltennis, vechtsporten, badminton, dansen, de 

helft van de gymnastiekactiviteiten in lokalen kleiner dan 286 m² kan plaatsgrijpen zou zowat 

25% van de oppervlakte in die sportlokalen kunnen plaats grijpen. Dit betekent niet dat deze 

geciteerde sporten niet thuishoren in sporthallen (of dat omgekeerd een training van volley bv. 

in een kleiner lokaal plaats grijpt). We wensen echter niet tot een overschatting te komen van 

de noden waarbij wij ervan zouden uitgaan dat de nood van 1,34 miljoen m² uitsluitend kan 

plaats vinden in een infrastructuur groter dan 286 m².  

 

IV.3. Evaluatie ten opzichte van de bestaande infrastructuur 
 

De BLOSO-databank maakt het onderscheid tussen sporthallen en sportlokalen. Binnen de 

sportlokalen kan het onderscheid gemaakt worden tussen de polyvalente en de sportspecifieke 

en die voor bijzondere doeleinden. Deze voor bijzondere doeleinden zijn hier niet in 

aanmerking genomen, het gaat over lokalen die voor één bijzondere sport worden gebruikt 

(Ski, schieten, karting,…). In de sportspecifieke worden voor 60% van de oppervlakte sporten 

uitgeoefend die hier behandeld worden (‘normsporten’). Voor de andere 40% gaat het vooral 

om squash, gewichtheffen, volkssporten. In de polyvalente wordt 90% gebruikt voor een van 

de hier behandelde sporten. Een groot deel van de sportlokalen maar ook een deel van de 

sporthallen zijn aan scholen verbonden. Voor de sporthallen (min. afmetingen 22 x 13 x 7m) 

is 43% van de kleinere en 15% van de grotere aan scholen verbonden. Uit de beperkte enquête 

bij secundaire scholen van de 13 voornoemde gemeenten (voor zover ze een secundaire 

school hebben en voor zover ze geantwoord hebben) blijkt dat ongeveer de helft van de 

oppervlakte van de sportzalen na 17u voor een niet-schools publiek open staat. De 

oppervlakte van de sportzalen (we splitsen het hier bewust niet in ‘sportlokalen’ en 

‘sporthallen’) die ook na-schools worden gebruikt zijn gemiddeld groter dan diegenen die 

uitsluitend voor schools gebruik in de enquête voorkomen. We kunnen echter aannemen dat 

de intensiteit waarmee deze lokalen gebruikt worden minder groot is dan die van een sporthal, 

alleen al maar omdat de infrastructuur kwalitatief vaak minder goed is. Daarom zullen we 

aannemen dat de oppervlakte van sporthallen van scholen voor 25% gebruikt wordt (en hierop 

wordt dan dezelfde gebruiksintensiteit toegepast als voor de sporthallen van andere 

eigenaars), voor de polyvalente sportlokalen 20% en de sportspecificieke (hoofdzakelijk 

turnen) 10%. gymnastiek-sportlokalen zal 10% worden gehanteerd (gymnastieken neemt 

maar 10% in van de totale behoeften). Uiteindelijk zijn dit waarden die ons toelaten enige 

evaluatie te maken van de bruikbare infrastructuur om die af te wegen tegenover de gewenste. 

Dit is een gemiddelde benadering. Er zal uit de individuele gemeentelijke dossiers moeten 

blijken in welke mate de sportinfrastructuur van de scholen precies kan ingeschakeld worden.  
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SPORTHALLEN oppervlakte % 

eigendom 

scholen 

School-

gebruik 

School 

voor 

publiek  

Oppervlakte 

voor publiek 

 

Min. 22x13x7. 386.216 43,3% 167.232 41.808 260.792  

Min. 42x22x7 583.234 15,2% 88.652 22.163 516.745  

 969.450  255.884 63.971 777.537  

 

 

SPORTLOKALEN scholen School, ook 

voor publiek 

Niet-school Totaal 

publiek 

 

Sportspecifiek 

(gymnastiek) 

178.334 17.833(*) 28.037 45.870  

Sportspecifiek 

(andere 

‘normsport’) 

8.325 2.081 69.552 71.633  

Sportspecifiek 

(geen normsport) 

2.440 610 61.780 6.200**  

Polyvalent 

(‘normsport’) 

225.951 56.488 197.449 253.937  

Polyvalent 

(geen normsport)  

12.743 3.186 25.110 28.296  

Totaal 427.793 80.198  405.936  

      

 

(*) raming 

(**) forfaitair omdat in de behoeften 10% met andere sporten werd rekening gehouden; het 

gaat vooral over squash , gewichtheffen en volkssporten 

 

Men komt dus tot een potentieel gebruik van 1,18.miljoen m² te stellen ten opzichte van 1,34 

miljoen nood volgens onze berekeningen. Er is dus nood aan 170.000 m², eigenlijk aan meer 

omdat ca. 35% van de sportactiviteiten die we onderzocht hebben nu in sportlokalen plaats 

grijpt, hetgeen voor sommige sporttakken niet ideaal is.  

Indien we de veronderstelling volgen dat 25% van onze ruimtebehoefte kan opgevangen 

worden in lokalen kleiner dan 286 m², is dit 335.000 m². In dat geval is er een nood aan 

sporthallen van 1 miljoen m² minus 777.500 m² bestaande sporthallen. Dit leidt tot een 

behoefte van 227.500 m² sporthallen. Dit cijfer lijkt ons realistisch gelet op het feit dat in veel 

clubs en federaties de constante nood aan sporthaloppervlakte wordt aangeklaagd.  

 

Wat met het gebruik in het kader van onderwijs? Uit de beperkte enquête in secundaire 

scholen, die te beperkt is om er exacte kwantitatieve gegevens uit te halen, doch nuttig is voor 

een aantal principes, kan men stellen dat enerzijds ¾ (22 van de 29 scholen) gebruik maken 

van infrastructuur buiten de school (vooral gemeentelijke), dit omdat de eigen infrastructuur 

niet voldoet of onvoldoende polyvalent is. Dit gebruik van de externe infrastructuur vinden 

we terug in het tijds*ruimte gebruik van de gemeentelijke sporthallen in de 13 onderzochte 

gemeenten. 23% van het ruimte*tijdbudget van de sportaccommodaties wordt door scholen 

gebruikt. De sportaccommodatie van de gemeenten kan dit ruim aan, hetgeen af te lezen is in 

de bezettingsgraad gedurende schooluren. Dit betekent dat het gebruik van eventueel betere 

infrastructuur buiten de school kan aangemoedigd worden zonder bijkomende nood.  
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Omgekeerd is het niet evident dat scholen hun infrastructuur ruim open stellen buiten de 

schooluren: de helft van de scholen ziet hierin problemen in het organisatorisch niet-haalbaar 

(personeel, passage door schoolgebouwen,…) en juridische aspecten. Men moet er ook mee 

rekening houden dat de infrastructuur van veel scholen ook niet altijd aantrekkelijk is.  

 

Ten slotte, moet het duidelijk zijn dat de afweging van behoeften berekend op basis van een 

gemiddelde Vlaamse norm maar ten opzichte van een gemeentelijke infrastructuur slechts een 

aanduiding is. De situatie is hier verschillend dan deze bij voetbal waargenomen waar we te 

maken hadden met een zeer belangrijke sport en waar de link sport (op enkele procenten na) 

tussen voetbal en grasvelden theoretisch éénduidig is. In het geval van de sporthallen ligt de 

situatie anders. We hebben hier een mix van 12 sporttakken die niet alleen individueel andere 

ruimtebehoeften hebben maar die ook ruimtelijk niet eenvormig over Vlaanderen zijn 

gespreid. De kaarten die de federatieleden weergeven per sporttak zijn sprekend. Zelfs als 

men rekening houdt met het feit dat de kaarten niet volledig zijn omwille van fouten in de 

datasets van de federaties of dat bepaalde kleine federaties niet opgenomen zijn en dat voor 

bepaalde sporten een groot aantal spelers niet aangesloten zijn bij federaties, kan men 

ontegensprekelijk spreken voor bepaalde sporttakken van een meer uitgesproken regionaal 

verschillende al of niet beoefening. Besluit is dat de bekomen verhouding indicatief is, en dat 

een investeringsproject duidelijk moet onderbouwd worden op basis van de lokale noden, niet 

alleen van de gemeente maar ook van de omgevende gemeenten.  

 

IV.4. Besluit 
 

Twee methodes werden gebruikt, enerzijds het toepassen van de participatiecijfers en de 

participatietijden, anderzijds het toepassen van gecorrigeerde participatiecijfers in functie van 

federatieleden en vooral het in aanmerking nemen van verschillende participatietijden in 

functie van de aard van de sporten (al of niet binnen clubverband, competitie. Dit tweede leidt 

tot iets hogere cijfers hetgeen normaal is aangezien de berekeningswijze theoretisch aansluit 

bij het hedendaagse gebruik. We hanteren het gemiddelde van de twee berekeningen.  

Ten tweede is het duidelijk dat er met een kleine frictiepercentage moet rekening worden 

gehouden. De bezetting tussen 18u30 en 22u die bereikt wordt door de bezetting van alle 

onderdelen voor verschillende sporttakken van de sporthallen en sportlokalen leidt numeriek 

niet tot een 100% bezetting. Vandaar het gehanteerde frictiepercentage van 5%. 

 

Wat het bepalen van normen betreft, moet men duidelijk kunnen aflijnen over welke 

infrastructuur het gaat. Er zijn immers twee indelingen mogelijk die mekaar overlappen zoals 

blijkt uit de bovenstaande cijfers. Er zijn sporten die in kleine sportinfrastructuur kunnen 

plaats grijpen enerzijds, er is anderzijds een sportinfrastructuur aanwezig in de scholen dat 

deels gebruikt wordt door het niet-schools publiek. Nogmaals de cijfers op een rij zetten: van 

de 1.340.000 m² behoeften kunnen er theoretisch ca. 335.000 in sportlokalen, d.w.z. in 

kleinere lokalen en de rest, dus 1.005.000 m² in sporthallen. Thans wordt geraamd dat 80.000 

m² schoollokalen worden gebruikt (door extern publiek) en 65.000 m² sporthallen (door 

extern publiek). 

Indien we ervan uitgaan dat er thans 775.000 m² sporthallen zijn voor het publiek, is er nood 

aan 230.000 m² nieuwe sporthallen. Ten opzichte van de nu bestaande infrastructuur zouden 

150.000 m² een reële uitbreiding betekenen van de overdekte sportaccommodatie en 80.000 

m² een verschuiving van te enge sportlokalen. Het is inderdaad zo dat in de onderzochte 

gemeenten de verzadiging in de sporthallen groter is dan voor de sportlokalen, hetgeen wijst 

op het feit dat, indien mogelijk, gekozen wordt voor de meest aangepaste infrastructuur.     

De normen die gehanteerd worden zijn dus ook verschillend: 
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- 22m² per100 inwoners indien men rekening houdt met de totale nood aan overdekte 

sportaccommodatie exclusief tennis, waarbij een deel zich in scholen kan situeren (ter waarde 

van 2,5 m² door buitenstaanders gebruikt), maar waarbij het gebruik in het kader van 

onderwijs hier niet mee gerekend wordt. 

- 16,5m² per 100 inwoners aan sporthallen, indien men aanneemt dat hier ook een klein 

aandeel in scholen gesitueerd is (ter waarde van 1m² gebruikt door buitenstaanders), ook 

exclusief gebruik voor onderwijs.  

De ruimte aan infrastructuur in de sporthallen dat kan aangeboden worden gedurende 

schooluren is ruim voldoende binnen de huidige en zeker binnen de voorgestelde uitgebreide 

infrastructuur. Er moet hier dus niet met bijkomende cijfers gewerkt worden.  

 

IV.5. Ruimtelijk onderzoek  
 

Het zuiverste om een vergelijking door te voeren met de bestaande infrastructuur is de 

toepassing van de nood aan 15,5m² sporthallen per 100 inwoners (16,5 m² minus 1 m² gebruik 

in schoolhallen) uitgedrukt ten opzichte van de beschikbare oppervlakte aan sporthallen, excl. 

deze die eigendom zijn van scholen. Het toepassen van een correctie van 8% op de norm van 

16,5 m² om rekening te houden met het gemiddeld gebruik van sporthallen in scholen, lijkt 

ons op plaatselijk vlak niet opportuun omdat de situatie van lokaliteit tot lokaliteit kan 

verschillen. Het in aanmerking nemen van het sporten in onderwijsinstellingen moet 

onderzocht worden bij de behandeling van lokale dossiers.  

Het toepassen van de norm van 22 m² per 100 inwoners ‘overdekte sportinfrastructuur’ (dus 

sporthallen plus sportlokalen) lijkt ons om een vergelijking te maken met de bestaande 

infrastructuur moeilijker op lokaal vlak, omdat het aandeel van enerzijds de 

schoolinfrastructuur, anderzijds van sportspecifieke lokalen (buiten de hier behandelde 

sporten; het gaat bv. over schietstanden) een groot gewicht innemen. De onbekende 

elementen in de ‘noemer’ laten niet toe om een betrouwbare analyse te maken.  

 

Om de vergelijking te maken tussen aanwezige infrastructuur en behoeften wordt er dus 

gewerkt met de 15,5m² norm en de sporthallen buiten de scholen. Deze analyse grijpt plaats 

zowel op gemeentelijk niveau als op niveau van de kleinstedelijke invloedssferen. Aangezien 

er enerzijds in de meeste gemeenten van Vlaanderen plaats is voor een sporthal en anderzijds 

de afmetingen van een sporthal sterk kunnen verschillen, is het niet zinvol om dezelfde 

oefening van prioritaire inplanting door te voeren zoals dit voor de zwembaden werden 

gedaan.  

Indien we de middelgrote sporthallen nemen van 1056 m², dan is er plaats voor zulke sporthal 

in gemeenten van 6400 inwoners. Een kleinere sporthal (704 m²) kan reeds in een gemeente 

van 4267 inwoners en de grote sporthal in gemeenten vanaf 9309 inw. Veel Vlaamse 

gemeenten kunnen dus een sporthal herbergen, verschillende steden meerdere. Kleinere 

gemeenten zullen in een aantal gevallen een ietwat te kleine sporthal hebben om er alle 

disciplines in te beoefenen. Daarom is het nuttig om gemeenteoverschrijdend te werken om 

op sportgebied de accommodatie zo goed mogelijk aan te bieden maar ook om de 

accommodatie zo goed mogelijk te spreiden, zodat het gebruik ervan aan kleine 

verplaatsingen beantwoordt, hetgeen ook belangrijk kan zijn voor het gebruik door scholen. 

Daarom dient er ook op supra-lokaal vlak gewerkt, dus op niveau van de kleinstedelijke 

invloedssferen om ‘overschotten’ en ‘noden’ op gemeentelijk vlak zoveel mogelijk in 

evenwicht te brengen.  
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Tabel IV.BG geeft voor elke gemeente de oppervlakte volgens de norm, respectievelijk voor 

het totaal van overdekte sportgelegenheden en voor de sporthallen exclusief scholen.  De tabel 

geeft ook de totale bestaande oppervlakte van de sporthallen in enge zin, zonder rekening te 

houden met de strikt private sporthallen en de sporthallen van scholen. Tenslotte geeft deze 

tabel ook de verhouding tussen deze bestaande oppervlakte en de oppervlakte volgens de 

norm voor de sporthallen exclusief scholen. Tabel IV.BKS geeft dezelfde cijfers op het niveau 

van de kleinstedelijke invloedssferen.   

 

Voor het bepalen van de totale oppervlakte van de sporthallen werd een gemiddelde waarde 

toegekend aan de sporthallen waarvan de oppervlakte onbekend is (0,52 % van de grote 

sporthallen en 2,55 % van de kleine sporthallen): 1299,66 m² voor de grote sporthallen en 

641,56 m² voor de kleine sporthallen.   

 

Er werd hierbij dus geen rekening gehouden met de sporthallen van de strikt private sector en 

de sporthallen die eigendom zijn van scholen.  De laatste bieden een relatief grote oppervlakte 

aan: het gaat om meer dan één vierde van de totale oppervlakte (tabel IV.14).  Zij zijn echter 

vooral belangrijk in de steden (figuur IV.16), en dus kan het openstellen van deze sporthallen 

niet voor alle gemeenten en kleinstedelijke invloedssferen een oplossing bieden bij een 

eventueel tekort. 

 

Tabel IV.14. Bestaande oppervlakte van de sporthallen in Vlaanderen, naar eigenaar 

 

 
bestaande 

oppervlakte (m²) 
percentage                   

van de totale oppervlakte 
m²                    

per 100 inwoners 

niet-scholen 708168 73,06 11,65

scholen 255302 26,34 4,20

strikt privé 5762 0,59 0,09

SOM 969232 100,00 15,94

 

Figuur IV.16. Over- of ondervertegenwoordiging van de sporthallen in eigendom van scholen 
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De verhouding tussen deze bestaande oppervlakte - zonder de strikt private en schoolse 

sporthallen - en de oppervlakte volgens de norm voor sporthallen exclusief scholen wordt 

tenslotte weergegeven op kaart IV.9 en kaart IV.10, respectievelijk op het niveau van de 

gemeenten en op het niveau van de kleinstedelijke invloedssferen. 

 

Kaart IV.9. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de sporthallen in Vlaanderen, 

       gemeenteniveau 
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Kaart IV.10. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de sporthallen in Vlaanderen, 

         niveau kleinstedelijke invloedssferen 
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 Tabel IV.BG. Behoefte en bestaande oppervlakte van de sporthallen in Vlaanderen, gemeenteniveau 

 

 

 
 

NIS gemeente 
inwoners 
01/01/2006 

oppervlakte      
volgens norm -           

overdekte 
sportgelegenheid (m²) 

oppervlakte 
volgens norm - 
sporthallen     

excl. scholen (m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 
kleinstedelijke 
invloedssfeer 

11001AARTSELAAR 14375 3163 2228 2170 0,97BOOM 

11002ANTWERPEN 461496 101529 71532 40232 0,56ANTWERPEN 

11004BOECHOUT 12090 2660 1874 1736 0,93MORTSEL 

11005BOOM 16096 3541 2495 856 0,34BOOM 

11007BORSBEEK 10257 2257 1590 2474 1,56SCHILDE 

11008BRASSCHAAT 37282 8202 5779 5931 1,03BRASSCHAAT 

11009BRECHT 26464 5822 4102 2376 0,58SCHILDE 

11013EDEGEM 21668 4767 3359 4686 1,40MORTSEL 

11016ESSEN 17001 3740 2635 880 0,33BRASSCHAAT 

11018HEMIKSEM 9663 2126 1498 924 0,62BOOM 

11021HOVE 8307 1828 1288 924 0,72MORTSEL 

11022KALMTHOUT 17489 3848 2711 704 0,26BRASSCHAAT 

11023KAPELLEN 25948 5709 4022 2028 0,50BRASSCHAAT 

11024KONTICH 20239 4453 3137 1650 0,53MORTSEL 

11025LINT 7977 1755 1236 924 0,75MORTSEL 

11029MORTSEL 24427 5374 3786 2552 0,67MORTSEL 

11030NIEL 8798 1936 1364 1176 0,86BOOM 

11035RANST 17827 3922 2763 1100 0,40LIER 

11037RUMST 14628 3218 2267 1344 0,59BOOM 

11038SCHELLE 7806 1717 1210 1344 1,11BOOM 

11039SCHILDE 19575 4307 3034 0 0,00SCHILDE 

11040SCHOTEN 33160 7295 5140 1464 0,28SCHILDE 

11044STABROEK 17589 3870 2726 2652 0,97BRASSCHAAT 

11050WIJNEGEM 8816 1940 1366 768 0,56SCHILDE 

11052WOMMELGEM 12126 2668 1880 1675 0,89SCHILDE 

11053WUUSTWEZEL 18338 4034 2842 1712 0,60BRASSCHAAT 

11054ZANDHOVEN 12286 2703 1904 1197 0,63LIER 
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11055ZOERSEL 20638 4540 3199 2395 0,75SCHILDE 

11056ZWIJNDRECHT 18231 4011 2826 1617 0,57ANTWERPEN 

11057MALLE 14083 3098 2183 4736 2,17SCHILDE 

12002BERLAAR 10612 2335 1645 1204 0,73LIER 

12005BONHEIDEN 14510 3192 2249 1188 0,53MECHELEN 

12007BORNEM 20064 4414 3110 2661 0,86BOOM 

12009DUFFEL 16019 3524 2483 1344 0,54MECHELEN 

12014HEIST-OP-DEN-BERG 38513 8473 5970 2058 0,34HEIST-OP-DEN-BERG 

12021LIER 33272 7320 5157 2963 0,57LIER 

12025MECHELEN 78268 17219 12132 7212 0,59MECHELEN 

12026NIJLEN 20864 4590 3234 2657 0,82LIER 

12029PUTTE 15690 3452 2432 1000 0,41MECHELEN 

12030PUURS 16029 3526 2484 1536 0,62BOOM 

12034SINT-AMANDS 7781 1712 1206 1008 0,84BOOM 

12035SINT-KATELIJNE-WAVER 19577 4307 3034 2282 0,75MECHELEN 

12040WILLEBROEK 23044 5070 3572 3478 0,97BOOM 

13001ARENDONK 12215 2687 1893 2408 1,27TURNHOUT 

13002BAARLE-HERTOG 2306 507 357 0 0,00TURNHOUT 

13003BALEN 20276 4461 3143 4000 1,27MOL 

13004BEERSE 16482 3626 2555 2050 0,80TURNHOUT 

13006DESSEL 8773 1930 1360 2040 1,50MOL 

13008GEEL 35189 7742 5454 2722 0,50GEEL 

13010GROBBENDONK 10747 2364 1666 1258 0,76HERENTALS 

13011HERENTALS 26071 5736 4041 6624 1,64HERENTALS 

13012HERENTHOUT 8361 1839 1296 1056 0,81HERENTALS 

13013HERSELT 13836 3044 2145 984 0,46AARSCHOT 

13014HOOGSTRATEN 18582 4088 2880 0 0,00HOOGSTRATEN 

13016HULSHOUT 9167 2017 1421 1160 0,82HEIST-OP-DEN-BERG 

13017KASTERLEE 17908 3940 2776 3086 1,11TURNHOUT 

13019LILLE 15509 3412 2404 2215 0,92TURNHOUT 

13021MEERHOUT 9361 2059 1451 435 0,30GEEL 

13023MERKSPLAS 8173 1798 1267 1008 0,80TURNHOUT 

13025MOL 32751 7205 5076 3305 0,65MOL 

13029OLEN 11314 2489 1754 924 0,53HERENTALS 
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13031OUD-TURNHOUT 12653 2784 1961 1056 0,54TURNHOUT 

13035RAVELS 13762 3028 2133 2308 1,08TURNHOUT 

13036RETIE 10321 2271 1600 1100 0,69TURNHOUT 

13037RIJKEVORSEL 10674 2348 1654 2194 1,33HOOGSTRATEN 

13040TURNHOUT 39791 8754 6168 1428 0,23TURNHOUT 

13044VORSELAAR 7359 1619 1141 1232 1,08HERENTALS 

13046VOSSELAAR 10142 2231 1572 989 0,63TURNHOUT 

13049WESTERLO 22896 5037 3549 4536 1,28HERENTALS 

13053LAAKDAL 14951 3289 2317 2266 0,98GEEL 

23002ASSE 29191 6422 4525 2953 0,65ASSE 

23003BEERSEL 23433 5155 3632 2964 0,82HALLE 

23009BEVER 2023 445 314 375 1,20GERAARDSBERGEN 

23016DILBEEK 39412 8671 6109 3978 0,65ASSE 

23023GALMAARDEN 8058 1773 1249 0 0,00GERAARDSBERGEN 

23024GOOIK 8895 1957 1379 675 0,49HALLE 

23025GRIMBERGEN 33965 7472 5265 5475 1,04VILVOORDE 

23027HALLE 34882 7674 5407 3619 0,67HALLE 

23032HERNE 6407 1410 993 0 0,00HALLE 

23033HOEILAART 10074 2216 1561 1176 0,75OVERIJSE 

23038KAMPENHOUT 10956 2410 1698 840 0,49LEUVEN 

23039KAPELLE-OP-DEN-BOS 8904 1959 1380 720 0,52MECHELEN 

23044LIEDEKERKE 11920 2622 1848 690 0,37AALST 

23045LONDERZEEL 17435 3836 2702 1512 0,56MEISE 

23047MACHELEN 12500 2750 1938 600 0,31VILVOORDE 

23050MEISE 18464 4062 2862 2351 0,82MEISE 

23052MERCHTEM 14838 3264 2300 1344 0,58ASSE 

23060OPWIJK 12239 2693 1897 1032 0,54AALST 

23062OVERIJSE 24067 5295 3730 1012 0,27OVERIJSE 

23064PEPINGEN 4352 957 675 0 0,00HALLE 

23077SINT-PIETERS-LEEUW 30846 6786 4781 3075 0,64HALLE 

23081STEENOKKERZEEL 10835 2384 1679 1536 0,91VILVOORDE 

23086TERNAT 14625 3218 2267 1334 0,59ASSE 

23088VILVOORDE 37324 8211 5785 6196 1,07VILVOORDE 

23094ZAVENTEM 28651 6303 4441 2352 0,53ZAVENTEM 
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23096ZEMST 21327 4692 3306 2828 0,86MECHELEN 

23097ROOSDAAL 10745 2364 1665 880 0,53NINOVE 

23098DROGENBOS 4876 1073 756 1260 1,67HALLE 

23099KRAAINEM 13150 2893 2038 3889 1,91ZAVENTEM 

23100LINKEBEEK 4759 1047 738 0 0,00HALLE 

23101SINT-GENESIUS-RODE 17927 3944 2779 624 0,22HALLE 

23102WEMMEL 14774 3250 2290 1944 0,85MEISE 

23103WEZEMBEEK-OPPEM 13504 2971 2093 1485 0,71ZAVENTEM 

23104LENNIK 8694 1913 1348 966 0,72HALLE 

23105AFFLIGEM 11956 2630 1853 1125 0,61AALST 

24001AARSCHOT 27864 6130 4319 1649 0,38AARSCHOT 

24007BEGIJNENDIJK 9400 2068 1457 1584 1,09AARSCHOT 

24008BEKKEVOORT 5826 1282 903 1300 1,44DIEST 

24009BERTEM 9215 2027 1428 1084 0,76LEUVEN 

24011BIERBEEK 9147 2012 1418 2193 1,55LEUVEN 

24014BOORTMEERBEEK 11546 2540 1790 1218 0,68MECHELEN 

24016BOUTERSEM 7532 1657 1167 0 0,00LEUVEN 

24020DIEST 22740 5003 3525 5979 1,70DIEST 

24028GEETBETS 5765 1268 894 1566 1,75SINT-TRUIDEN 

24033HAACHT 13608 2994 2109 1912 0,91LEUVEN 

24038HERENT 19218 4228 2979 2690 0,90LEUVEN 

24041HOEGAARDEN 6225 1370 965 1008 1,04TIENEN 

24043HOLSBEEK 9205 2025 1427 924 0,65LEUVEN 

24045HULDENBERG 9130 2009 1415 1012 0,72LEUVEN 

24048KEERBERGEN 12444 2738 1929 2664 1,38MECHELEN 

24054KORTENAKEN 7540 1659 1169 0 0,00TIENEN 

24055KORTENBERG 18299 4026 2836 3197 1,13LEUVEN 

24059LANDEN 14682 3230 2276 1808 0,79SINT-TRUIDEN 

24062LEUVEN 90706 19955 14059 8523 0,61LEUVEN 

24066LUBBEEK 13660 3005 2117 0 0,00LEUVEN 

24086OUD-HEVERLEE 10863 2390 1684 360 0,21LEUVEN 

24094ROTSELAAR 15068 3315 2336 1440 0,62LEUVEN 

24104TERVUREN 20636 4540 3199 4564 1,43LEUVEN 

24107TIENEN 31835 7004 4934 3872 0,78TIENEN 
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24109TREMELO 13725 3020 2127 0 0,00LEUVEN 

24130ZOUTLEEUW 7947 1748 1232 1350 1,10SINT-TRUIDEN 

24133LINTER 7037 1548 1091 0 0,00TIENEN 

24134SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 22064 4854 3420 880 0,26DIEST 

24135TIELT-WINGE 10009 2202 1551 1170 0,75LEUVEN 

24137GLABBEEK 5189 1142 804 1188 1,48TIENEN 

31003BEERNEM 14642 3221 2270 924 0,41BRUGGE 

31004BLANKENBERGE 18175 3999 2817 2540 0,90BLANKENBERGE 

31005BRUGGE 117224 25789 18170 9200 0,51BRUGGE 

31006DAMME 10899 2398 1689 1841 1,09BRUGGE 

31012JABBEKE 13572 2986 2104 2016 0,96BRUGGE 

31022OOSTKAMP 21796 4795 3378 2694 0,80BRUGGE 

31033TORHOUT 19453 4280 3015 3850 1,28TORHOUT 

31040ZEDELGEM 21835 4804 3384 4837 1,43BRUGGE 

31042ZUIENKERKE 2776 611 430 0 0,00BLANKENBERGE 

31043KNOKKE-HEIST 34063 7494 5280 3335 0,63KNOKKE-HEIST 

32003DIKSMUIDE 15733 3461 2439 2726 1,12DIKSMUIDE 

32006HOUTHULST 9051 1991 1403 1304 0,93DIKSMUIDE 

32010KOEKELARE 8291 1824 1285 924 0,72TORHOUT 

32011KORTEMARK 11976 2635 1856 1236 0,67ROESELARE 

32030LO-RENINGE 3306 727 512 0 0,00IEPER 

33011IEPER 34897 7677 5409 5331 0,99IEPER 

33016MESEN 988 217 153 0 0,00IEPER 

33021POPERINGE 19623 4317 3042 3223 1,06POPERINGE 

33029WERVIK 17607 3874 2729 2498 0,92MENEN 

33037ZONNEBEKE 11758 2587 1822 924 0,51IEPER 

33039HEUVELLAND 8217 1808 1274 1007 0,79IEPER 

33040LANGEMARK-POELKAPELLE 7780 1712 1206 924 0,77IEPER 

33041VLETEREN 3636 800 564 1125 2,00POPERINGE 

34002ANZEGEM 13940 3067 2161 1656 0,77WAREGEM 

34003AVELGEM 9457 2081 1466 1035 0,71KORTRIJK 

34009DEERLIJK 11310 2488 1753 2415 1,38KORTRIJK 

34013HARELBEKE 26172 5758 4057 2728 0,67KORTRIJK 

34022KORTRIJK 73657 16205 11417 8083 0,71KORTRIJK 
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34023KUURNE 12591 2770 1952 1115 0,57KORTRIJK 

34025LENDELEDE 5399 1188 837 966 1,15IZEGEM 

34027MENEN 32413 7131 5024 3993 0,79MENEN 

34040WAREGEM 35852 7887 5557 5701 1,03WAREGEM 

34041WEVELGEM 31020 6824 4808 5535 1,15KORTRIJK 

34042ZWEVEGEM 23674 5208 3669 4383 1,19KORTRIJK 

34043SPIERE-HELKIJN 2030 447 315 484 1,54KORTRIJK 

35002BREDENE 15118 3326 2343 1176 0,50OOSTENDE 

35005GISTEL 11125 2448 1724 1176 0,68OOSTENDE 

35006ICHTEGEM 13423 2953 2081 2058 0,99TORHOUT 

35011MIDDELKERKE 17841 3925 2765 4414 1,60OOSTENDE 

35013OOSTENDE 68931 15165 10684 5652 0,53OOSTENDE 

35014OUDENBURG 8929 1964 1384 1210 0,87OOSTENDE 

35029DE-HAAN 11925 2624 1848 3010 1,63BLANKENBERGE 

36006HOOGLEDE 9831 2163 1524 1252 0,82ROESELARE 

36007INGELMUNSTER 10617 2336 1646 1260 0,77IZEGEM 

36008IZEGEM 26544 5840 4114 5680 1,38IZEGEM 

36010LEDEGEM 9306 2047 1442 2712 1,88ROESELARE 

36011LICHTERVELDE 8400 1848 1302 924 0,71ROESELARE 

36012MOORSLEDE 10618 2336 1646 924 0,56ROESELARE 

36015ROESELARE 55775 12271 8645 11666 1,35ROESELARE 

36019STADEN 10969 2413 1700 800 0,47ROESELARE 

37002DENTERGEM 8188 1801 1269 924 0,73WAREGEM 

37007MEULEBEKE 10980 2416 1702 1568 0,92TIELT 

37010OOSTROZEBEKE 7449 1639 1155 1176 1,02WAREGEM 

37011PITTEM 6599 1452 1023 840 0,82TIELT 

37012RUISELEDE 5113 1125 793 924 1,17TIELT 

37015TIELT 19269 4239 2987 2881 0,96TIELT 

37017WIELSBEKE 8906 1959 1380 2152 1,56WAREGEM 

37018WINGENE 13136 2890 2036 1890 0,93TIELT 

37020ARDOOIE 9147 2012 1418 924 0,65ROESELARE 

38002ALVERINGEM 4887 1075 757 0 0,00VEURNE 

38008DE-PANNE 10060 2213 1559 1800 1,15VEURNE 

38014KOKSIJDE 21269 4679 3297 4166 1,26VEURNE 
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38016NIEUWPOORT 10855 2388 1683 1716 1,02VEURNE 

38025VEURNE 11843 2605 1836 700 0,38VEURNE 

41002AALST 77360 17019 11991 4916 0,41AALST 

41011DENDERLEEUW 17357 3819 2690 1564 0,58AALST 

41018GERAARDSBERGEN 31380 6904 4864 1681 0,35GERAARDSBERGEN 

41024HAALTERT 17255 3796 2675 1056 0,39AALST 

41027HERZELE 16709 3676 2590 1858 0,72ZOTTEGEM 

41034LEDE 17068 3755 2646 1760 0,67AALST 

41048NINOVE 35651 7843 5526 1932 0,35NINOVE 

41063SINT-LIEVENS-HOUTEM 9359 2059 1451 693 0,48ZOTTEGEM 

41081ZOTTEGEM 24548 5401 3805 1476 0,39ZOTTEGEM 

41082ERPE-MERE 18978 4175 2942 2341 0,80AALST 

42003BERLARE 14092 3100 2184 1056 0,48DENDERMONDE 

42004BUGGENHOUT 13840 3045 2145 1440 0,67DENDERMONDE 

42006DENDERMONDE 43347 9536 6719 5117 0,76DENDERMONDE 

42008HAMME 23232 5111 3601 3453 0,96SINT-NIKLAAS 

42010LAARNE 11736 2582 1819 1440 0,79WETTEREN 

42011LEBBEKE 17608 3874 2729 1400 0,51DENDERMONDE 

42023WAASMUNSTER 10302 2266 1597 1320 0,83SINT-NIKLAAS 

42025WETTEREN 23209 5106 3597 1536 0,43WETTEREN 

42026WICHELEN 11145 2452 1727 1242 0,72WETTEREN 

42028ZELE 20371 4482 3158 2831 0,90DENDERMONDE 

43002ASSENEDE 13552 2981 2101 448 0,21GENT 

43005EEKLO 19535 4298 3028 4976 1,64EEKLO 

43007KAPRIJKE 6128 1348 950 2467 2,60EEKLO 

43010MALDEGEM 22289 4904 3455 2620 0,76BRUGGE 

43014SINT-LAUREINS 6582 1448 1020 792 0,78EEKLO 

43018ZELZATE 12176 2679 1887 1360 0,72GENT 

44001AALTER 18841 4145 2920 1486 0,51GENT 

44011DEINZE 28320 6230 4390 3078 0,70DEINZE 

44012DE-PINTE 10235 2252 1586 1662 1,05GENT 

44013DESTELBERGEN 17172 3778 2662 540 0,20GENT 

44019EVERGEM 32244 7094 4998 2976 0,60GENT 

44020GAVERE 12004 2641 1861 1299 0,70GENT 
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44021GENT 233120 51286 36134 24446 0,68GENT 

44029KNESSELARE 7885 1735 1222 1008 0,82BRUGGE 

44034LOCHRISTI 20111 4424 3117 1414 0,45GENT 

44036LOVENDEGEM 9358 2059 1450 704 0,49GENT 

44040MELLE 10585 2329 1641 2579 1,57GENT 

44043MERELBEKE 22353 4918 3465 1160 0,33GENT 

44045MOERBEKE 5844 1286 906 798 0,88LOKEREN 

44048NAZARETH 10947 2408 1697 1116 0,66DEINZE 

44049NEVELE 11217 2468 1739 1789 1,03GENT 

44052OOSTERZELE 13172 2898 2042 924 0,45GENT 

44064SINT-MARTENS-LATEM 8280 1822 1283 1452 1,13GENT 

44072WAARSCHOOT 7805 1717 1210 1008 0,83EEKLO 

44073WACHTEBEKE 6881 1514 1067 1872 1,76GENT 

44080ZOMERGEM 8011 1762 1242 2048 1,65GENT 

44081ZULTE 14611 3214 2265 1008 0,45DEINZE 

45017KRUISHOUTEM 8130 1789 1260 1008 0,80DEINZE 

45035OUDENAARDE 28517 6274 4420 1672 0,38OUDENAARDE 

45041RONSE 24158 5315 3744 1080 0,29RONSE 

45057ZINGEM 6793 1494 1053 0 0,00OUDENAARDE 

45059BRAKEL 13726 3020 2128 1665 0,78ZOTTEGEM 

45060KLUISBERGEN 6161 1355 955 1610 1,69RONSE 

45061WORTEGEM-PETEGEM 5977 1315 926 0 0,00OUDENAARDE 

45062HOREBEKE 2004 441 311 0 0,00OUDENAARDE 

45063LIERDE 6399 1408 992 0 0,00ZOTTEGEM 

45064MAARKEDAL 6468 1423 1003 0 0,00OUDENAARDE 

45065ZWALM 7765 1708 1204 1056 0,88ZOTTEGEM 

46003BEVEREN 45705 10055 7084 5036 0,71BEVEREN 

46013KRUIBEKE 15216 3348 2358 3583 1,52SINT-NIKLAAS 

46014LOKEREN 37850 8327 5867 3320 0,57LOKEREN 

46020SINT-GILLIS-WAAS 17908 3940 2776 4410 1,59SINT-NIKLAAS 

46021SINT-NIKLAAS 69725 15340 10807 7378 0,68SINT-NIKLAAS 

46024STEKENE 16856 3708 2613 1542 0,59SINT-NIKLAAS 

46025TEMSE 26287 5783 4074 3318 0,81SINT-NIKLAAS 

71002AS 7497 1649 1162 1680 1,45GENK 
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71004BERINGEN 41072 9036 6366 5634 0,88HASSELT 

71011DIEPENBEEK 17706 3895 2744 2940 1,07HASSELT 

71016GENK 63787 14033 9887 4012 0,41GENK 

71017GINGELOM 7847 1726 1216 924 0,76SINT-TRUIDEN 

71020HALEN 8624 1897 1337 4389 3,28DIEST 

71022HASSELT 70035 15408 10855 6438 0,59HASSELT 

71024HERK-DE-STAD 11795 2595 1828 544 0,30HASSELT 

71034LEOPOLDSBURG 14403 3169 2232 3732 1,67LOMMEL 

71037LUMMEN 13691 3012 2122 2458 1,16HASSELT 

71045NIEUWERKERKEN 6606 1453 1024 1232 1,20SINT-TRUIDEN 

71047OPGLABBEEK 9607 2114 1489 1218 0,82GENK 

71053SINT-TRUIDEN 38247 8414 5928 2764 0,47SINT-TRUIDEN 

71057TESSENDERLO 16811 3698 2606 1188 0,46DIEST 

71066ZONHOVEN 19901 4378 3085 3414 1,11HASSELT 

71067ZUTENDAAL 6929 1524 1074 1100 1,02GENK 

71069HAM 9705 2135 1504 2156 1,43HASSELT 

71070HEUSDEN-ZOLDER 30769 6769 4769 4790 1,00HASSELT 

72003BOCHOLT 12355 2718 1915 1464 0,76BREE 

72004BREE 14503 3191 2248 3827 1,70BREE 

72018KINROOI 11977 2635 1856 2159 1,16MAASEIK 

72020LOMMEL 31898 7018 4944 5552 1,12LOMMEL 

72021MAASEIK 23631 5199 3663 2509 0,68MAASEIK 

72025NEERPELT 16117 3546 2498 1728 0,69NEERPELT 

72029OVERPELT 13435 2956 2082 2048 0,98NEERPELT 

72030PEER 15810 3478 2451 4572 1,87NEERPELT 

72037HAMONT-ACHEL 13770 3029 2134 2604 1,22NEERPELT 

72038HECHTEL-EKSEL 11473 2524 1778 1333 0,75NEERPELT 

72039HOUTHALEN-HELCHTEREN 29945 6588 4641 6114 1,32HASSELT 

72040MEEUWEN-GRUITRODE 12583 2768 1950 1355 0,69BREE 

72041DILSEN-STOKKEM 19106 4203 2961 2952 1,00MAASMECHELEN 

73001ALKEN 11048 2431 1712 1898 1,11HASSELT 

73006BILZEN 30057 6613 4659 4321 0,93BILZEN 

73009BORGLOON 10152 2233 1574 2526 1,61SINT-TRUIDEN 

73022HEERS 6762 1488 1048 1188 1,13SINT-TRUIDEN 
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73028HERSTAPPE 82 18 13 0 0,00TONGEREN 

73032HOESELT 9265 2038 1436 1176 0,82BILZEN 

73040KORTESSEM 8074 1776 1251 736 0,59HASSELT 

73042LANAKEN 24485 5387 3795 5640 1,49MAASMECHELEN 

73066RIEMST 15963 3512 2474 2332 0,94TONGEREN 

73083TONGEREN 29687 6531 4601 1584 0,34TONGEREN 

73098WELLEN 6930 1525 1074 1188 1,11HASSELT 

73107MAASMECHELEN 36255 7976 5620 2734 0,49MAASMECHELEN 

73109VOEREN 4263 938 661 924 1,40TONGEREN 

 ALLE 6078600 1337292 942183 708168 0,75 

 SCHOLEN INBEGREPEN 6078600 1337292 1002969 963470 0,96 
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Tabel IV.BKS. Behoefte en bestaande oppervlakte van de sporthallen in Vlaanderen, niveau kleinstedelijke invloedssferen 

 

 

kleinstedelijke invloedssfeer 
aantal 

gemeenten 
inwoners 
01/01/2006 

oppervlakte        
volgens norm - 

overdekte 
sportgelegenheid (m²) 

oppervlakte   
volgens norm - 
sporthallen        

excl. scholen (m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

ANTWERPEN 2 479727 105540 74358 41849 0,56

BOOM 10 138284 30422 21434 16497 0,77

BRASSCHAAT 6 133647 29402 20715 13907 0,67

MORTSEL 6 94708 20836 14680 12472 0,85

SCHILDE 8 145119 31926 22493 15888 0,71

HEIST-OP-DEN-BERG 2 47680 10490 7390 3218 0,44

LIER 5 94861 20869 14703 9121 0,62

MECHELEN 9 198285 43623 30734 20456 0,67

GEEL 3 59501 13090 9223 5423 0,59

HERENTALS 6 86748 19085 13446 15630 1,16

HOOGSTRATEN 2 29256 6436 4535 2194 0,48

MOL 3 61800 13596 9579 9345 0,98

TURNHOUT 11 159262 35038 24686 17648 0,71

OVERIJSE 2 34141 7511 5292 2188 0,41

ASSE 4 98066 21575 15200 9608 0,63

HALLE 10 145071 31916 22486 13183 0,59

VILVOORDE 4 94624 20817 14667 13807 0,94

AARSCHOT 3 51100 11242 7921 4217 0,53

DIEST 5 76065 16734 11790 13736 1,17

LEUVEN 16 280977 61815 43551 29909 0,69

TIENEN 5 57826 12722 8963 6068 0,68

BLANKENBERGE 3 32876 7233 5096 5550 1,09

BRUGGE 8 230142 50631 35672 25141 0,70

TORHOUT 3 41167 9057 6381 6832 1,07

KNOKKE-HEIST 1 34063 7494 5280 3335 0,63

DIKSMUIDE 2 24784 5452 3842 4030 1,05

IEPER 6 66946 14728 10377 8186 0,79
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POPERINGE 2 23259 5117 3605 4348 1,21

KORTRIJK 8 189911 41780 29436 25778 0,88

MENEN 2 50020 11004 7753 6491 0,84

WAREGEM 5 74335 16354 11522 11609 1,01

OOSTENDE 5 121944 26828 18901 13628 0,72

IZEGEM 3 42560 9363 6597 7906 1,20

ROESELARE 8 126022 27725 19533 20438 1,05

TIELT 5 55097 12121 8540 8103 0,95

VEURNE 5 58914 12961 9132 8382 0,92

AALST 8 184133 40509 28541 14484 0,51

GERAARDSBERGEN 3 41461 9121 6426 2056 0,32

NINOVE 2 46396 10207 7191 2812 0,39

ZOTTEGEM 6 78506 17271 12168 6748 0,55

DENDERMONDE 5 109258 24037 16935 11844 0,70

WETTEREN 3 46090 10140 7144 4218 0,59

EEKLO 4 40050 8811 6208 9243 1,49

DEINZE 4 62008 13642 9611 6210 0,65

GENT 17 459312 101049 71193 48159 0,68

OUDENAARDE 5 49759 10947 7713 1672 0,22

RONSE 2 30319 6670 4699 2690 0,57

BEVEREN 1 45705 10055 7084 5036 0,71

LOKEREN 2 43694 9613 6773 4118 0,61

SINT-NIKLAAS 7 179526 39496 27827 25004 0,90

GENK 4 87820 19320 13612 8010 0,59

HASSELT 12 270671 59548 41954 38309 0,91

SINT-TRUIDEN 8 98008 21562 15191 13358 0,88

BREE 3 39441 8677 6113 6646 1,09

LOMMEL 2 46301 10186 7177 9284 1,29

MAASEIK 2 35608 7834 5519 4668 0,85

NEERPELT 5 70605 15533 10944 12285 1,12

BILZEN 2 39322 8651 6095 5497 0,90

TONGEREN 4 49995 10999 7749 4840 0,62

MAASMECHELEN 3 79846 17566 12376 11326 0,92

MEISE 3 50673 11148 7854 5807 0,74
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ZAVENTEM 3 55305 12167 8572 7726 0,90

ALLE 308 6078600 1337292 942183 708168 0,75

SCHOLEN INBEGREPEN 308 6078600 1337292 1002969 963470 0,96
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Bijlage : technische details  

 
Zaalvoetbal en minivoetbal  

 

Het is niet evident om kennis te hebben van het aantal personen die zaalvoetbal beoefenen. Twee grote federaties 

zijnde KVV en KBLVB bevatten zowel verenigingen die zaalvoetbal spelen als verenigingen die veldvoetbal 

spelen. In de ontvangen participatiecijfers wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen beide categorieën wat 

het moeilijk maakt om een goed inzicht te krijgen op de participatiecijfers van zaalvoetbal. KBVB geeft 

afzonderlijke cijfers en de Vlaamse zaalvoetbalbond telt alleen sporters behorend tot deze sporttak. Maar 

hiernaast zijn er tal van onafhankelijke zaalvoetbalfederaties in Vlaanderen zoals LZV-cup (45 ploegen), Fros-

LZV Leuven (100 ploegen), KSAH (zaalvoetbalfederatie Antwerpen)(18 ploegen), Kempische zaalvoetbalbond 

(104 clubs met 1200/1300 leden), Liefhebbersverbond zaalvoetbal Meerbeek (79 ploegen), Oostvlaamse 

zaalvoetbalbond (18 reeksen met gemiddeld 12 ploegen per reeks of 216 ploegen, zijnde meer dan 2000 

personen), Gaskova Geelse zaalvoetbalcompetitie (39 ploegen),…Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 

onafhankelijke zaalvoetbalfederaties in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook nog bedrijvencompetities en 

gemeentelijke sporthallen die meermaals afgehuurd worden door plaatselijke vriendenploegen. Een elftal 

opgespoorde liga’s (waarvan de meeste hierboven genoemd) zijn goed voor 638 ploegen hetgeen neerkomt op ca 

9000 spelers. Aangezien we hiervoor geen onderverdeling hebben naar leeftijd worden ze verhoudingsgewijze 

(op basis van de gekende cijfers) verdeeld. Aangezien we hier geen exhaustieve lijst hebben wordt  het aantal in 

clubverband forfaitair verhoogd. Daarenboven wordt een coëfficiënt toegepast van 1,3 om ook rekening te 

houden met zaalvoetballers buiten een erkende club. Aangezien een belangrijk aandeel van beoefenaars van 

zaalvoetbal over talrijke kleine federaties en clubs verdeeld zijn is de lokalisatie op gemeentelijk vlak, gesteund 

op de gegevens van de grote federaties, erg onvolledig en zijn er grote regionale leemten. Een steekproef wijst 

daarenboven uit dat sommige gegevens van de grote federaties ook niet volledig betrouwbaar zijn (bv. Ieper is 

niet opgenomen in onze databank maar toch is er een zaalvoetbalclub onderdeel van KBVB).  

Voor de minivoetbal werden de cijfers zowat op dezelfde manier forfaitair opgetrokken.  

 

 

ZAALVOETBAL   MINIVOETBAL   

Uit bevolking en 

participatiecijfers   

Niet bruikbaar 

omdat geen 

onderscheid in 

participatiecijfer 

verschillende 

voetbalvormen   

 Uit bevolking en 

participatiecijfers   

Niet bruikbaar 

omdat geen 

onderscheid in 

participatiecijfer 

verschillende 

voetbalvormen   

 

      

Uit Federaties 18-75 jaar  Extrapolatie 

naar totale 

beoefening 

(incl. niet in 

clubverband) 

x 1,3 

Uit Federaties 18-75 jaar  Extrapolatie 

naar totale 

beoefening 

(incl. niet in 

clubverband) 

X 1,3 

 26.910 (w.o. 

10.994 >20 j. 

aangesloten 

(KBVB) 

forfaitair verhoogd 

tot 40.000 

52 000  11.321 verhoogd  

tot 15 000 

19 500 

      

 < 18 jaar    < 18 jaar  

 2354 forfaitair 

verhoogd tot 4000 

5200  2164 

verhoogd tot 

3000 

4200 
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ZAALVOETBAL 10-18 jaar > 18 jaar  MINI 

VOET 

BAL 

10-18 jaar > 18 jaar  

        

Aantal recreatie 

excl.club 

1 200 12 000   1 200 4 500  

Aantal binnen 

clubverband 

4.000 40.000   3.000 15.000  

Actieve seizoen 6 maand 6 maand   9,5 maand 9,5 maand  

Uren recreatie 1,5 1,5   1,5 1,5  

Uren week training in 

seizoen  

(2) (2)   (2) (2)  

Uren per week: 

‘competitie’ 

1,5 1,5   1,5, 1,5  

Bruto leden per ploeg 12  12   12 12  

Ploegen recreatie 100 1.000   100 375  

Ploegen 

club/competitie 

333 3.333   250 1.250  

        

Oppervlakte terrein 1056 1056   1232 1232  

Tijd-Ruimtegebruik         

Recreatie 158.400 1.548.000   184.800 693.000  

Training 

club/competitie 

700.632 7.006.320   616.000 3.080.000  

‘competitie’ (opp/2) 263.736 2.637.360   231.000 1.155.000  

        

TijdRuimtex ploegen 1.122.768 11.227.680   1.031.800 4.928.000  

TOTAAL (1000m²)   12.350    5.960 

 

Handbal 

Ondanks het kleine aantal handbalverenigingen en bijhorende participanten die konden achterhaald worden blijkt 

uit de controlestudie dat het aantal van 5.440 een betrouwbare weergave van de werkelijkheid is. Ook de 

beperkte ( en opmerkelijke) geografische spreiding (Limburg) van handbal in Vlaanderen wordt uit de controles 

bevestigd. 

Ondanks de kleine aantallen in het participatieonderzoek blijkt het totaal aantal hieruit berekende clubleden in de 

grootteorde te vallen van de cijfers van de federaties. Toch blijkt uit de databank dat 42% van de leden ouder zijn 

dan 18 jaar en 58% jonger. Die verhouding is helemaal verschillend van de cijfers op basis van participatie en 

behorend tot een club aangezien in die benadering slechts 17% van de aangesloten clubleden ouder dan 18 jaar 

zouden zijn. 

De globale cijfers berekend uit de participatie bedragen 24.476 hetgeen dus een veelvoud is van diegenen 

aangesloten bij een federatie. De juistheid van deze cijfers is niet controleerbaar en precies het groot verschil qua 

leeftijdsstructuur wijst op resultaten die sterk beïnvloed zijn door de wet van kleine aantallen. 

  

Volleybal  

Volleybal is een veel beoefende sport en wordt heel wat beoefend buiten federaties om. Aangezien we er kunnen 

van uitgaan dat participatiecijfers hiervoor voldoende representatief zijn menen we dat we een berekening 

kunnen doorvoeren zonder rekening te houden met de federaties omdat er veel in ‘club’ wordt gespeeld buiten 

federaties. Hiernaast wordt de dezelfde berekeningsmethode toegepast als voor de andere sporttakken en wordt 

het gemiddelde van de twee berekeningen genomen.  Alleen de tweede versie nemen zou tot een onderschatting 

leiden.  

Naast de VVB (37.208 leden) is er nog Sporta (4.973) en Sporcrea (5.206), samen 47.387 leden. Op basis van de 

BLOSO gegevens blijkt 52% van de leden (maar BLOSO heeft wel maar 39.238 leden in haar databank) ouder 

te zijn dan 18 jaar. Dit zijn er dan 24.641 en 22.746 jonger dan 18 jaar.  

Er wordt vanuit gegaan dat de competitiecijfers niet hoger kunnen zijn dan het aantal leden in clubverband 

geregistreerd. Daarom wordt voor de spelers <18 jaar het aantal in competitie gelijk genomen aan het aantal in 

clubverband. Voor de > 18 jaar wordt het gemiddeld participatiecijfers vermenigvuldigd met het % in competitie 

uit het participatieonderzoek en bekomt men een aantal in competitie dat lichtjes kleiner is dan het aantal leden 

van federaties.  
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Basketbal  

Het grootste aantal clubleden zijn aangesloten bij de Vlaamse Basketliga (41.551). Er zijn ook 1030 leden 

aangesloten bij Sporta en 622 bij Sporcrea.  Er is ook de Vlaamse liga gehandicaptensport waar 15 clubs bij 

aangesloten zijn , goed voor 300 à 450 leden. We kunnen rekening houden met 43.500 clubleden die nog naar 

leeftijd dienen opgesplitst te worden. Volgens de BLOSO-databank zijn er 47,9% ouder dan 18 jaar zodat de 

absolute cijfers 20.836 ouder dan 18 jaar en 22.664 jonger dan 18 jaar zullen gehanteerd worden.  

 

Tafeltennis 

Tafeltennis: Naast VTTL zijn er ook een aantal kleine nevenbonden. Heel wat spelers zijn echter bij beide 

bonden aangesloten. Toch zou het aantal actieve tafeltennissers (bij een of meerdere clubs aangesloten) 12.000 

bedragen. 69% zou ouder dan 18 jaar zijn, dus 8.280 en 3.720 jonger dan 18 jaarVoor een competitiematch 

wordt dan met een opp. Gerekend van 200m²/6 voor 2 man ; misschien is dat iets krap maar een deel kan ook 

dubbelspel zijn.  

 

Gymnastiek 

Gymnastiek volgens BLOSO zijn er ca.100.000 clubleden. In juni 2007 vond de fusie plaats tussen ASG en 

Turnsport Vlaanderen (VTL). Hierdoor is er een uitbreiding in het ledenaantal van Gymfed. Daar waar eind 

2006 reeds 75.647 leden aangesloten waren, zijn dit begin september 2007 reeds 95.000. Heel wat leden van de 

oorspronkelijke VTL moeten zich echter nog aansluiten bij Gymfed, waardoor het aantal zich boven de 100.000 

zal situeren. Een klein gedeelte zal zich echter aansluiten bij de nieuwe recreatieve federatie, genaamd Gym & 

Dans Federatie Vlaanderen (34 clubs). Daarnaast zijn er nog andere recreatieve federaties, waaronder BVLO en 

SPORTA, die ook turnverenigingen bevatten. Sporta telt wat gymnastiek betreft 63 clubs met 13.361 leden. 

BVLO zou er 2.000 tellen en Sporcrea 1138. Een totale aantal (Gymfed inbegrepen) van 130.000 clubleden zal 

zeker de realiteit benaderen. Op basis van de leeftijdsverhouding bij BLOSO zijn 23,16% van de leden ouder dan 

18 jaar. Dit betekent 30.108. Voor de jonger dan 18 jaar moet er nog een opsplitsing plaats grijpen in de twee 

leeftijdsgroepen: de 99.892 worden opgesplitst op basis van de vermoedelijke clubleden berekend uit de 

participatiecijfers.  

 

Zaalkorfbal  

Wegens kleine aantallen kan de gewone redenering met opgaande trainingstijden niet toegepast worden. Er 

wordt met recreatief en club/competitie gewerkt. Het actieve seizoen in zaal duurt maar 4 maanden. Dit is niet zo 

relevant omdat wij voor capaciteitsberekeningen met maximale pieken moeten rekening houden.  
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De ruimtebehoefte per sporttak: vereenvoudigde methode 

 

 

ZAALVOETBAL <=18 jaar > 18 jaar  MINI 

VOET 

BAL 

<=18 jaar > 18 jaar  

        

Aantal recreatie 

excl.club 

1 200 12 000   1 200 4 500  

Aantal binnen 

clubverband 

4.000 40.000   3.000 15.000  

Actieve seizoen 6 maand 6 maand   9,5 maand 9,5 maand  

Uren recreatie 1,5 1,5   1,5 1,5  

Uren week training in 

seizoen  

(2) (2)   (2) (2)  

Uren per week: 

‘competitie’ 

1,5 1,5   1,2, 1,2  

Bruto leden per ploeg 12  12   12 12  

Ploegen recreatie 100 1.000   100 375  

Ploegen 

club/competitie 

333 3.333   250 1.250  

        

Oppervlakte terrein 1056 1056   1232 1232  

Tijd-Ruimtegebruik         

Recreatie 158.400 1.548.000   184.800 693.000  

Training 

club/competitie 

700.632 7.006.320   616.000 3.080.000  

‘competitie’ (opp/2) 263.736 2.637.360   184.800 924.000  

        

TijdRuimtex ploegen 1.122.768 11.227.680   800.800 4.697.000  

TOTAAL (1000m²)   12.350    5.498 

 

 

HANDBAL  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 1,60% 2,80% 0,03%  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 5.324 17.830 1.322  

Participatiecijfers IOS (4) - 0,35   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  2.229   

Gemiddelde participatie  (6) 5.324 10.030 1.322  

Duur  1,03 1,54 2,86  

Ploegen (:14)  380 716 94  

Ruimtegebruik (26) 968 968 968  

Ploegen*m²*duur  378.875 1.067.356 260.237  

Ruimtebehoefte 

(1000m²) 

    1.706 
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VOLLEYBAL  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 2,76 8,31 1,55  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 9.184 52.916 68.310  

Participatiecijfers IOS (4)  4,58   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  29.164   

Gemiddelde participatie  (6) 9.184 41.040 68.310  

Duur  1,2 1,68 3,23  

Ploegen  765 3.420 5.693  

Ruimtegebruik (21) 180 360 360  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

 165.240 2.068.416 6.619.820  

Ruimtebehoefte 

(x1000m²) 

    8.688 

 

 

BASKETBAL  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2)  12,69 0,45  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2)  80.808 19.832  

Participatiecijfers IOS (4) 4,86 8,61   

Id.absoluut (5)=(1)x(4) 16.172 54.827   

Gemiddelde participatie  (6) 16.172 67.818 19.832  

Duurt  1,43 1,78 4,65  

Ploegen  (15/ploeg)  1.078 4.521 1.322  

Ruimtegebruik (26) 510 608 608  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 
 786.185 4.892.807 3.737.558  

Ruimtebehoefte 

(x1000m²) 

    9.417 

 

 

TAFELTENNIS  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 1,81% 7,39 0,49  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 6.023 47.058 21.595  

Participatiecijfers IOS (4)  2,17   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  13.818   

Gemiddelde participatie  (6) 6.023 30.438 21.595  

Aantal per groep (13)  463 2.341 1.661  

Ruimtegebruik (26) 215 215 215  

Participatieduur  1,1 1,1 3,9  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

 109.500 553.646 1.392.749 2.056 
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GYMNASTIEK  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 19,14% 9,45% 2,41%  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 63.688 60.176 106.212  

Participatiecijfers IOS (4)  5,17%   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  32.922   

Gemiddelde participatie  (6) 63.688 46.549 106.212  

Duur  1,24 1,74 1,87  

Aantal/trauining  3.184 2.327 5.311  

Ruimtegebruik (26) 400 400 400  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

 1.579.264 1.619.592 3.972.628 7.171 

 

 

VECHTSPORTEN  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 1,74% 3,14 0,53  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 5.790 19.995 23.358  

Participatiecijfers IOS (4)  7,14   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  45.466   

Gemiddelde participatie  (6) 5.790 32.730 23.358  

Duur  1,57 1,94 3,78  

Groepen (:20)  290 1.636 1.168  

Ruimtegebruik (26) 250 250 250  

  113.825 793.460 1.103.760 2.011 

 

 

ZAALKORFBAL  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2)   0,11%  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2)   4.848  

Participatiecijfers IOS (4) (0,13%) 0,13%   

Id.absoluut (5)=(1)x(4) 432 828   

Gemiddelde participatie  (6) 432 828 4.848  

Duur  (1,5) (2) 3,06  

Ploegen (:12)  36 69 404  

Ruimtegebruik (26) 1.056 1.056 1.056  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

 57.024 145.728 1.305.469 1.508 
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BADMINTON  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 2,32% 8,00 1,66  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 7.720 50.943 73.158  

Participatiecijfers IOS (4)  4,21   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  26.809   

Gemiddelde participatie  (6) 7.720 38.876 73.158  

Aantal ‘groepen’ (:3,6)  2.144 10.799 20.322  

Participatieduur  1,15 1,20 2,05  

Ruimtegebruik (26) 135m² 135 135  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

 332.856 1.749.438 5.624.114 7.705 

 

 

 

ZAALHOCKHEY   <=18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1)  900.587 4.407.119  

Federatieleden (20)  4.965 3.471  

Competitie (training) (23)  2,5 3  

Competitie (match) 

(opwarming inbegrepen) 

(24)  1,5 1,5  

Ruimtegebruik (25)  1.248 1.248  

Ploegen (competitie) 

(:12) 

(28)  414 289  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

     

Competitie (31)=28*23*25  1.291.680 1.082.016  

Competitie (match) (32)=28*24*25/2  387.504 270.504  

TOTAAL (1000m²) (33)  1.679.184 1.352.520 3.032 

 

 

DANSEN  6-9 jaar 10-18 jaar >18 jaar  

      

Bevolking (1) 263.805 636.782 4.407.119  

Participatiecijfers SBV% (2) 2,35 2,35 1,88  

Participatie absoluut (3)=(1) x (2) 7.820 14.964 82.852  

Participatiecijfers IOS (4)  16,76   

Id.absoluut (5)=(1)x(4)  106.725   

Gemiddelde participatie  (6) 7.820 60.844 82.852  

      

Participatieduur  1,2 1,2 1,2  

Ruimtegebruik (26) 200 200 200  

Groepen  (15)  521 4.056 5.523  

Ruimtegebruik*tijd 

*participatie (m²) 

     

TOTAAL (1000m²) (34) 125,040 973,440 1.325,520 2.424 
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V. Deelname aan breedtesport in Vlaanderen: enkele 

trends 1999-2006 
 

Jeroen Scheerder & Bart Vanreusel 

 

Op het einde van de jaren negentig was 53 procent van de volwassenen in Vlaanderen 

sportactief (tabel V.1). Enkele jaren later, anno 2006, zegt een kleine 60 procent van de 

Vlaamse volwassenen actief aan sport te doen. Deze cijfers tonen aan dat gedurende de eerste 

jaren van de 21
ste

 eeuw de sportparticipatiegraad opvallend gestegen is. Het is evenwel 

opmerkelijk dat er nauwelijks sprake is van een toename in het aantal sporters wanneer geen 

rekening gehouden wordt met de deelname aan fietsen en wandelen. In dat geval blijkt nog 

steeds iets minder dan eenderde van de volwassenen actief aan sport te doen. De stijging van 

het aantal sportbeoefenaars in Vlaanderen is met andere woorden in eerste instantie toe te 

schrijven aan recreatieve en zachtgeorganiseerde bewegingsvormen als fietsen en wandelen. 

 

 

Tabel V.1. Actieve sportbeoefening bij 18- tot en met 75-jarigen in Vlaanderen 1999 versus  

      2006 

 1999 2006 Sign. 

          

Algemeen 53,0 (37,1) 59,4 (39,2) *** (NS) 

          

Geslacht          

Mannen 59,6 (42,2) 59,5 (39,8) NS (NS) 

Vrouwen 46,3 (31,9) 59,3 (38,6) *** (**) 

          

Leeftijd Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Sign.totaal Sign.mannen Sign.vrouwen 

18-24j. 72,7 84,9 59,5 72,2 76,3 68,3 NS NS NS 

25-34j. 60,9 69,2 52,8 63,2 60,4 66,2 NS NS * 

35-44j. 58,9 60,3 57,9 66,0 61,4 70,8 * NS * 

45-54j. 43,8 52,0 35,3 53,5 59,6 47,4 * NS * 

55-64j. 47,2 54,1 41,0 52,1 41,9 62,0 NS NS ** 

65-75j. 33,9 36,8 32,0 50,0 59,6 42,7 ** ** NS 

          

Opleiding Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Sign.totaal Sign.mannen Sign.vrouwen 

(gn) LO 34,3 43,1 27,8 44,0 42,2 45,2 * NS ** 

LSO 47,0 55,7 37,2 58,7 57,6 59,6 ** NS *** 

HSO 60,9 66,2 55,1 59,8 56,0 63,8 NS * * 

NUHO 61,8 67,4 56,9 72,8 80,4 66,7 ** * NS 

UO 73,7 65,3 88,9 79,8 81,8 76,5 NS * NS 

          

NS = Niet Significant     * p < 0.05     ** p < 0.01     *** p < 0.001 

Opmerking: de percentages tussen haakjes verwijzen naar de sportbeoefening exclusief 

fietsen en wandelen 

bron: Scheerder e.a. (2007) 

 

Tussen 1999 en 2006 is er sprake van een opvallende inhaalbeweging door vrouwen. Voor de 

eerste maal kan worden vastgesteld dat er in Vlaanderen evenveel volwassen vrouwen als 

volwassen mannen aan sport doen, en dit zowel in- als exclusief de deelname aan fietsen en 
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wandelen. Bovendien kan deze inhaalbeweging voornamelijk worden toegeschreven aan de 

progressie die 55- tot en met 64-jarige vrouwen en lageropgeleide vrouwen maakten. Hoewel 

verschillen naar leeftijd en sociale achtergrond nog steeds aanwezig zijn, is duidelijk dat de 

actieve sportbeoefening in Vlaanderen zich verder democratiseert. 

 

In tegenstelling tot de algemene sportparticipatie is de sportbeoefening in clubverband de 

laatste jaren constant gebleven (tabel V.2). Nog altijd is iets meer dan een derde van de 

sportievelingen actief lid van een sportvereniging. Bovendien blijkt dat tweederde van het 

ledenbestand van sportclubs uit volwassenen bestaat (tabel V.3). Daarnaast blijkt dat de 

deelname aan verenigingssport tot op heden nog altijd een zeer duidelijk sociaal gelaagd 

patroon kent. Vrouwen, oudere volwassenen en lager opgeleiden blijven 

ondervertegenwoordigd in het ledenbestand van sportverenigingen. Anno 2006 doet 55 

procent van de volwassen populatie in Vlaanderen (ook) buiten clubverband aan sport (cijfers 

niet weergegeven in tabelvorm). In tegenstelling tot de clubsport worden deze ‘vrije sporters’ 

in gelijke mate vertegenwoordigd door mannen en vrouwen. Naar leeftijd en opleiding 

vertoont echter ook de niet-clubgeorganiseerde sportbeoefening een sociaal gestratificeerd 

patroon. Ook hier zijn jongere volwassenen en hogeropgeleiden relatief gezien in de 

meerderheid. Een absolute minderheid (9%) van de volwassenen in Vlaanderen doet aan 

competitiesport. Hier is het verschil zowel tussen mannen en vrouwen, tussen jongere en 

oudere volwassenen als tussen lager- en hogeropgeleiden groot. Opvallend meer mannen dan 

vrouwen, jongere volwassenen meer dan oudere volwassenen en hogeropgeleiden meer dan 

lageropgeleiden voelen zich aangesproken door competitiesport. 

 

Tabel V.2. Actieve sportbeoefening in clubverband en naar sporttype bij 18- tot en met  

      75-jarigen in Vlaanderen 1999 versus 2006, percentages i.f.v. sportieve populatie 

 1999 2006 
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Algemeen 39,0 80,8 17,1 16,8 37,0 92,9 13,6 12,1 

Algemeen i.f.v. totale 

populatie 

20,7 42,8 9,1 8,9 22,2 55,2 8,1 7,2 

         

Geslacht         

Mannen 44,1 76,4 19,3 23,8 42,6 89,6 15,1 22,0 

Mannen i.f.v. totale 

populatie 

26,3 45,6 11,5 14,2 25,3 53,3 9,0 13,1 

Vrouwen 32,4 86,4 14,2 7,8 31,3 96,1 12,2 2,5 

Vrouwen i.f.v. totale 

populatie 

15,0 40,0 6,6 3,6 18,5 57,0 7,2 1,5 

         

Leeftijd         

18-24j. 49,2 71,7 28,3 30,0 46,6 87,1 24,1 24,1 

25-34j. 45,5 80,8 23,1 20,5 45,9 90,7 21,5 18,5 

35-44j. 35,1 78,7 17,2 17,9 43,7 89,8 15,5 13,6 

45-54j. 38,7 82,1 14,0 15,1 36,1 95,9 9,0 10,4 

55-64j. 31,2 86,0 6,4 5,4 19,8 99,1 3,6 0,9 

65-75j. 26,6 93,8 3,1 0,1 17,4 98,2 2,8 0,1 
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Opleiding         

(gn) LO 26,0 89,6 4,1 7,2 17,6 95,8 2,8 6,3 

LSO 40,2 81,8 9,9 19,1 36,8 91,8 12,1 12,2 

HSO 40,1 79,8 20,2 18,7 41,0 93,1 11,4 14,5 

NUHO 43,8 76,9 20,6 18,5 42,5 91,9 20,8 12,6 

UO 39,3 83,9 35,1 8,9 45,1 91,5 28,2 12,7 

         

bron: Scheerder e.a. (2007) 

 

Tabel V.3. Procentuele verdeling van het aantal leden van de gesubsidieerde Vlaamse  

      sportfederaties anno 2005 naar leeftijdscategorie 

 <11j. 12-18j. 19-25j. 26-45j. >45j. 

      

Verdeling in de Vlaamse 

populatie 

8,3 8,8 9,0 30,5 43,4 

Algemene sportbeoefening 11,8 10,7 12,3 37,6 27,8 

Sportbeoefening in clubverband 17,1 17,5 11,0 25,4 29,0 

      

RSF 12,6 10,2 10,0 29,4 37,8 

Mannen 9,0 8,3 11,9 35,1 35,7 

Vrouwen 17,8 12,9 7,3 21,4 40,7 

      

USF 24,7 22,3 9,0 27,0 16,9 

Mannen 20,9 20,4 8,8 28,9 21,0 

Vrouwen 29,6 24,9 9,3 24,6 11,6 

      

RSF + USF 19,0 16,6 9,5 28,2 26,8 

Mannen 15,1 14,5 10,3 31,9 28,2 

Vrouwen 24,2 19,4 8,4 23,1 25,0 

      

RSF = gesubsidieerde recreatieve sportfederaties 

USF = gesubsidieerde unisportfederaties 

Opmerking: 

De cijfers in deze tabel hebben betrekking op de leden op basis waarvan de federaties 

subsidies ontvangen. 

bron: Scheerder (2007: 64) 

 

Met betrekking tot het type van sportbeoefening stellen we vast dat sporten die op individuele 

basis beoefend kunnen worden, veruit de grootste populariteit genieten (tabel V.4). Bovendien 

zijn deze zogenaamde ‘solosporten’ het enige sporttype dat erop vooruit gegaan is tussen 

1999 en 2006. In 2006 beoefenen negen op de tien sportieve volwassenen in Vlaanderen een 

solosport, terwijl slechts één op de tien van hen participeert in een duo- en/of teamsport. Meer 

vrouwen dan mannen beoefenen een solosport, terwijl mannen nog steeds sterker 

vertegenwoordigd zijn bij de teamsporten. De populariteit van solosporten stijgt in functie van 

de leeftijd; de participatie in duo- en teamsporten neemt echter juist af met toenemende 

leeftijd. Waar de deelname aan solosporten in 1999 nog een duidelijk sociaal gelaagd patroon 

vertoonde, is hier anno 2006 omzeggens geen sprake meer van. De duosportparticipatie blijft 
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daarentegen voornamelijk een aangelegenheid voor hogeropgeleiden. Ook teamsporten 

blijken het minst populair onder de laagstopgeleiden. 

 

Dat solosporten qua populariteit met kop en schouders uitsteken boven duo- en teamsporten, 

mag ook blijken uit het feit dat maar liefst acht van de tien meest beoefende sporten anno 

2006 solosporten zijn (tabel V.4). In 1999 waren dat er nog maar zes. De top vijf bestaat nu 

volledig uit solosporten. Het fietsen en wandelen blijven de populairste sport- en 

bewegingsvormen onder volwassenen. Bovendien hebben zij hun koppositie versterkt. 

Voetbal en tennis, de respectievelijk nog steeds populairste team- en duosport, hebben aan 

terrein verloren en hun positie moeten afstaan aan twee andere sterke stijgers, met name 

fitness en loopsport. Fitness is nu voor de eerste maal populairder dan zwemmen. Reeds sinds 

de jaren zeventig kennen zowel het fitnessen als de loopsport een ononderbroken groei van 

het aantal participanten; de afname van het aantal voetballers en tennissers kan sinds het einde 

van de jaren tachtig worden vastgesteld (Scheerder e.a., 2006). Recreatieve, 

gezondheidsgerelateerde en voornamelijk individugeoriënteerde sport- en bewegingsvormen 

zitten aldus in de lift. Het is bovendien opvallend dat anno 2006 tenminste acht van de tien 

fietsers, wandelaars, lopers of zwemmers zijn of haar sport buiten een traditioneel 

clubverband beoefent (cijfers niet weergegeven in tabelvorm). Deze sportievelingen vinden 

steeds meer hun gading binnen het commerciële en/of anders- of zelfs niet-georganiseerde 

aanbod. Sporten die er op achteruit gaan tussen 1999 en 2006 zijn naast voetbal en tennis, 

onder andere volleybal, skiën en squash. Van een daling in populariteit is bij deze sporten 

echter geen sprake wanneer we naar de evolutie van het aantal leden van de respectievelijke 

sportfederaties kijken (zie Van der Aerschot e.a., 2006). Alleen voor het squashen blijkt dit 

wel het geval. Ondanks een toename van het aantal clubgeorganiseerde voetballers, 

tennissers, volleyballers en skiërs, blijkt het globale aantal voetballers, tennissers, 

volleyballers en skiërs – relatief gezien – eerder te stagneren of zelfs te dalen. 

 

Tabel V.4. Populairste sporttakken bij 18- tot en met 75-jarigen in Vlaanderen 1999 versus  

      2006, gerangschikt volgens populariteit anno 2006, percentages i.f.v. totale en  

      sportieve populatie 

 1999 2006 

 % ifv 

totale 

populatie 

% ifv 

sportieve 

populatie 

% ifv 

totale 

populatie 

% ifv 

sportieve 

populatie 

Fietsen 17,1 32,3 31,6 53,1 

Wandelen 10,7 20,1 23,3 39,2 

Fitness 4,9 9,0 9,3 15,7 

Zwemmen 7,1 13,4 9,3 15,6 

Loopsport 3,7 7,0 8,5 14,3 

Voetbal 5,1 9,7 5,3 8,9 

Tennis 4,9 9,3 4,5 7,6 

Gymnastiek 1,6 2,9 2,4 4,0 

Skiën 2,5 4,6 2,1 3,6 

Dans 1,0 1,8 1,6 2,7 

Squash 2,0 3,7 1,5 2,4 

Badminton 1,5 2,9 1,5 2,4 

Paardrijden 1,0 1,9 1,1 1,9 

Basketbal 0,9 1,7 1,0 1,7 

Volleybal 2,7 5,1 1,0 1,6 

Aerobics 1,1 2,1 1,0 1,6 
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Vechtsporten 0,4 0,8 0,8 1,4 

Hengelen 1,6 2,9 0,7 1,2 

Petanque 0,1 0,1 0,6 1,0 

Motorrijden 0,9 1,7 0,6 0,9 

Zeilen/roeien 0,7 1,3 0,5 0,8 

Atletiek 0,5 1,0 0,4 0,7 

Schaatsen 0,8 1,6 0,3 0,6 

Handbal 0,6 1,1 0,3 0,6 

Biljart 1,0 1,8 0,2 0,3 

Tafeltennis 0,9 1,7 0,2 0,3 

     

bron: Scheerder e.a. (2007) 

 

Uit tabel V.5 mag blijken dat fietsen en wandelen er zowel bij mannen en vrouwen, jongere 

en oudere volwassenen als lager- en hogeropgeleiden sterk op vooruit gaan. Fietsen en 

wandelen zijn relatief sterk toegankelijke sport- en bewegingsvormen. Zeker onder de fietsers 

zijn heel wat sociale groepen niet alleen in sterke maar ook vergelijkbare mate 

vertegenwoordigd. Hoewel heel wat jongere volwassenen fietsen en wandelen, worden deze 

sporten bij uitstek door oudere volwassenen beoefend. Naast het fietsen kan ook het skiën als 

een relatief genderneutrale sport worden beschouwd. Loopsport, tennis en skiën blijven op de 

eerste plaats eerder hoge statussporten. Fitness neemt vooral toe onder vrouwen en onder 

respondenten met een diploma van ten hoogste hoger secundair onderwijs, doch niet onder 

55-plussers. De toename van het aantal loopsporters is voornamelijk toe te schrijven aan 

steeds meer mannen, medioren en hogeropgeleiden die deze sport beoefenen. 

 

Tabel V.5. Tien populairste sporttakken bij 18- tot en met 75-jarigen in Vlaanderen 1999  

       versus 2006, naar geslacht, gerangschikt volgens algemene populariteit anno  

       2006, percentages i.f.v. sportieve populatie 

 1999 2006 

 

M V 1
8
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M V 1
8
-3

4
j 

3
5
-5

4
j 

5
5
-7

5
j 

<
H

S
O

 

H
S

O
 

>
H

S
O

 
Fietsen 34,6 29,4 25,4 31,4 46,2 35,7 30,6 33,2 55,8 50,6 42,6 50,0 72,3 55,2 52,1 51,6 

Wandelen 13,3 29,1 8,7 23,4 34,4 25,0 18,3 17,6 29,9 48,2 25,6 37,4 59,8 47,2 34,5 34,3 

Fitness 7,0 12,3 14,1 5,8 7,6 9,7 9,3 9,6 11,1 20,9 24,2 15,7 5,5 11,4 20,4 16,7 

Zwemmen 7,5 21,0 13,8 16,4 8,2 12,7 14,9 13,4 11,8 19,3 16,6 14,9 15,9 15,7 13,8 17,6 

Loopsport 7,8 6,1 10,5 6,6 1,9 2,6 11,6 6,4 17,5 11,2 18,3 17,4 4,1 6,2 17,3 21,7 

Voetbal 16,5 1,0 14,9 9,8 0,6 10,1 9,7 7,0 17,3 0,9 16,3 8,3 0,5 8,3 11,4 6,9 

Tennis 8,8 10,0 12,7 9,1 3,8 4,4 7,5 17,6 9,0 6,2 11,5 7,4 3,2 4,0 7,6 12,2 

Gymnastiek 0,8 5,8 1,1 3,3 5,7 2,2 2,2 5,3 0,9 6,9 1,7 3,1 8,2 4,3 3,8 4,1 

Skiën 4,5 4,9 6,2 3,6 3,8 1,8 4,5 8,6 4,0 3,2 6,6 2,3 1,4 0,9 2,4 8,2 

Dans 1,0 2,3 1,8 1,5 1,9 0,1 1,9 3,2 0,9 4,1 3,1 2,6 2,3 2,8 2,4 2,9 

                 

M = mannen 

V = vrouwen 

<HSO = hoogst behaalde diploma is lager secundair onderwijs 

HSO = hoogst behaalde diploma is hoger secundair onderwijs 

>HSO = hoogst behaalde diploma is hoger onderwijs 

bron: Scheerder e.a. (2007) 
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Uit het voorgaande mag blijken dat gedurende de eerste jaren van de 21
ste

 eeuw sprake is van 

een stijging in het aantal sportparticipanten. Die toename is grotendeels te danken aan de 

verdere popularisering van recreatiesporten als fietsen en wandelen. Indien de deelname aan 

deze sport- en bewegingsvormen niet mee in rekening wordt gebracht, blijkt er echter geen 

significante stijging in de algemene sportparticipatiegraad op te treden. De populariteit van de 

fiets- en wandelsport gaat er het sterkst op vooruit bij de 65-plussers. De quasi status quo van 

het aantal sportparticipanten tussen 1999 en 2006 indien geen rekening wordt gehouden met 

het aantal fietsers en wandelaars, impliceert geenszins dat er geen andere sporttakken zijn die 

aan populariteit winnen. Dit is in sterke mate het geval voor zowel de fitness- als loopsport. 

De verdere popularisering van het fitnessen kan voornamelijk worden toegeschreven aan het 

toenemend aantal vrouwen dat deze sport beoefent. Het aanhoudende succes van de loopsport 

is te danken aan het groeiend aantal mannen dat loopt, hoewel ook het aantal joggende 

vrouwen opvallend stijgt. Nadat Vlaanderen gedurende de jaren zeventig massaal kennis 

maakte met de Sport voor Allen-beweging, zijn het opnieuw enkele recreatieve sport- en 

bewegingsvormen die voor een sterke boost in het sportlandschap zorgen. Deze 

ontwikkelingen maken dat er in Vlaanderen sprake is van een tweede recreatiesportgolf 

(Scheerder, 2007). Voorlopig blijft deze golf wel beperkt tot een select aantal sporten. Het 

commerciële sportaanbod is booming en is tezamen met de opkomst van lichte 

sportgemeenschappen in sterke mate mee verantwoordelijk voor de huidige 

recreatiesportgolf. De ontwikkelingen binnen het sport- en bewegingslandschap spelen zich 

steeds minder af binnen het traditionele, lees: voornamelijk verenigingsgebonden sportkader. 

Mensen kiezen er niet langer voor om (uitsluitend) op basis van een langdurig lidmaatschap 

en met een sterk sociaal engagement actief aan sport te doen (Van Bottenburg, 2004). 

Bovendien zijn (individuele) fitheid en gezondheid belangrijkere sportwaarden geworden dan 

(collectieve) competitie en prestatie. Deze meer vrijblijvende wijze van sportbeoefening zal 

ertoe leiden dat heel wat overheidsambities op het vlak van sport en beweging minder 

gemakkelijk gerealiseerd zullen kunnen worden (De Haan & Van den Broek, 2003: 54). 

 

Dat het aantal sportbeoefenaars er verder op vooruit gaat, is hoofdzakelijk te wijten aan de 

inhaalbeweging die vrouwen gedurende de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, zelfs in die 

mate dat voor het eerst sprake is van een genderpariteit inzake algemene sportdeelname. 

Nooit eerder kon immers worden aangetoond dat er in Vlaanderen evenveel volwassen 

mannen als volwassen vrouwen sportactief zijn. Ook wanneer de deelname aan het fietsen en 

wandelen uit de analyse wordt gelaten, is er sprake van een participatiegelijkheid tussen 

mannen en vrouwen. Waar in 1999 het geslacht – na controle voor andere 

achtergrondvariabelen als leeftijd en opleiding – nog een significant effect uitoefende op het 

sportdeelnamegedrag, is dit niet langer het geval anno 2006 (Scheerder e.a., 2007). De 

invloed van het geslacht op het sportparticipatiegedrag is dus opvallend gewijzigd gedurende 

de eerste jaren van de 21
ste

 eeuw. Niet langer is bij de volwassenen het geslacht een bepalende 

factor voor sportdeelname en ook met betrekking tot de sportdeelname in clubverband blijkt 

het effect af te nemen. De impact van leeftijd en opleiding blijft daarentegen quasi 

onveranderd. Hoewel mannen en vrouwen thans gelijke kansen genieten om actief in sport te 

participeren, is van deze gelijkheid vooralsnog geen sprake tussen jongere versus oudere 

volwassenen enerzijds en tussen lager- en hogeropgeleiden anderzijds. De leeftijdscategorie 

en het opleidingsniveau blijven bijgevolg relatief sterke sociale stratificatoren betreffende de 

actieve deelname aan sport. De trend van detraditionalisering in de sport kan een 

democratisering van de sportbeoefening in de hand werken. 
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VI. BESLUIT  
 

VI.1. Methode 
 

De methode die hier toegepast werd steunt op participatieintensiteit en sporttechnische 

gegevens (grootte van ploegen, ruimtebehoefte, trainings- en competitieduur) ten einde het 

aantal sporters om te zetten naar ruimtebehoefte. Omwille van verschillen in sporttechnische 

gegevens werden de berekeningen ook doorgevoerd naar grote leeftijdsgroepen. De 

participatie steunt op participatieonderzoeken maar tevens op extrapolaties vanuit gegevens 

van federaties.  

Voor de zaalsporten werden 12 sporttakken onderzocht en opgeteld om te komen tot een 

globale norm voor de overdekte sportaccommodaties. Sommige kunnen omwille van hun 

ruimtebehoefte in sportlokalen plaatsgrijpen, dus ook in sporthallen. Sommige kunnen 

uitsluitend plaats grijpen in sporthallen.  

 

VI.2. Normen  
 

In deze studie werden op basis van de methode uitgelegd sub 1. normen bepaald voor 3 

infrastructuurtypes: 

 1. Zwembaden: 1,39 m²/inw. Overdekte zwembaden. 

 2. Grasvelden: 5,1m²/inw. 

 3. Zaalsporten (exclusief tennis in eigen infrastructuur): 22m² overdekte 

sportaccommodatie/100inw. waarvan 16,5m²/100 inw. in sporthallen (voldoende grote 

afmetingen). 

 

VI.3. Van gemiddelde normen naar lokale normen 
 

Gemiddelde normen kunnen niet zo maar gehanteerd worden om tekorten of overschotten 

zomaar te beoordelen. De participatie wordt beïnvloed door het aanbod en door de vraag.  

Aan de kant van het aanbod kan men stellen dat bij afwezigheid van infrastructuur de 

participatie van de bewoners (waarbij de activiteiten in een andere gemeente kunnen 

uitgeoefend worden) laag zal zijn en algemeen neemt men aan dat de aanwezigheid van een 

aantrekkelijke infrastructuur de participatie positief beïnvloedt. Bijgevoegde kaarten VI.1 en 

VI.2 en figuren VI.1 en VI.2 tonen de positieve correlatie tussen infrastructuur en 

lidmaatschap van respectievelijk voetbal- en tennisclubs. Ook kan men stellen dat het 

organisatorische een rol speelt. Bij afwezigheid van een goed georganiseerde club zal de 

participatie in de gemeente laag zijn. Het omgekeerde kan ook aanvaard worden.  
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Kaart VI.1. Geeft het aantal leden van veldvoetbalclubs, aangesloten bij de KBVB, per 1000 inwoners 

tussen van 6 tot 75 jaar.  Figuur VI.1 zet deze cijfers uit t.o.v. de aanwezige oppervlakte per inwoner 

aan (gras)velden waar uitsluitend of onder meer voetbal wordt gespeeld.  Daaruit blijkt een duidelijk 

positieve relatie tussen de participatie en de infrastructuur.  De correlatiecoëfficiënt tussen beide 

bedraagt 0,48. 

 

Kaart VI.1. Aantal leden veldvoetbalclubs aangesloten bij de KBVB 

 
Figuur VI.1. Relatie tussen aantal leden veldvoetbalclubs en de voetbalinfrastructuur 
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Kaart VI.2. Geeft het aantal leden van tennisclubs, aangesloten bij de VTV, per 1000 inwoners tussen 

van 6 tot 75 jaar.  Figuur VI.2 zet deze cijfers uit t.o.v. de aanwezige oppervlakte per inwoner aan 

(halfverharde, kunststof- en sintel)velden waar uitsluitend of onder meer tennis wordt gespeeld, 

vermeerderd met de oppervlakte aan tennishallen.  Daaruit blijkt een duidelijk positieve relatie tussen 

de participatie en de infrastructuur.  De correlatiecoëfficiënt tussen beide bedraagt 0,61. 

 
Kaart VI.2. Aantal leden tennisclubs aangesloten bij de VTV 

 
Figuur VI.2. Relatie tussen aantal leden tennisclubs en de tennisinfrastructuur 
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Aan de kant van de vraag spelen verschillende factoren een rol. In de eerste plaats is er een 

historische-lokale factor. Een aantal sporten kennen een regionale intensiteit die zeker niet 

alleen door de aanwezigheid van infrastructuur te verklaren zijn. Het belang van de 

verschillende zaalsporten varieert van streek tot streek. Bijgevoegde kaarten die de 

federatieleden voor enkele sporttakken weergeven illustreren dit (kaarten VI.3, VI.4 en VI.5). 

Dit is niet zonder belang omdat de aard van de sporttak de ruimtebehoefte bepaalt.  

 

Kaart VI.3. Aantal leden badmintonclubs aangesloten bij de VBL 

 
Kaart VI.4. Aantal leden gymnastiekclubs aangesloten bij de GymFed 
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Kaart VI.5. Aantal leden volleybalclubs aangesloten bij de VVB 

 
Een andere factor is het sociaal-economisch profiel van de bevolking. Bepaalde sporten en de 

intensiteit van het sporten is voor een deel bepaald door het sociaal-economisch profiel van de 

bewoners. Hoe hoger het sociaal-economisch profiel van de bevolking, hoe hoger de 

participatie. Dit betekent dat het logisch zou zijn van de norm af te wijken, in de positieve zin 

in gemeenten met een hoger sociaal-economisch profiel (bv. banlieuegemeenten) terwijl 

wellicht in andere gemeenten de norm best niet overschreden wordt.  

 

VI.4. De toepassing van gemiddelde normen op lokale behoeften 
 

De berekende normen steunen op een gemiddelde participatie op niveau van Vlaanderen. De 

toepassing ervan op lokaal niveau vergt voorzichtigheid. Er kunnen zich twee gevallen 

voordoen bij confrontatie van ‘normbehoeften’ en ‘bestaande infrastructuur’.  

 1. De normbehoefte is lager dan de bestaande infrastructuur. Dit mag niet meteen 

geïnterpreteerd worden als een overschot aan infrastructuur. Het is goed mogelijk dat de 

bestaande infrastructuur de sportbeoefening heeft aangemoedigd en dat de infrastructuur 

optimaal wordt benut. Dit blijkt bv. uit de cijfers voor voetbal: federatieleden en grasvelden 

zijn ongelijk over Vlaanderen verspreid maar er is een significante correlatie tussen de 

gemeentelijke waarden voor de twee variabelen. Een nood hoger dan de norm kan aan de 

hand van cijfers aangetoond worden. In het verlengde hiervan kan bijkomende infrastructuur 

ook gepland worden.Uit de berekeningen blijkt dat er bv. in Dessel mogelijkheid is voor 1360 

m² sporthallen; de werkelijke oppervlakte bedraagt thans 2040 m² en het gebruik ervan wijst 

op een verzadiging in de boven gehanteerde ‘spitsuren’.  

 2. De normbehoefte is hoger dan de bestaande infrastructuur. Er kunnen zich twee 

gevallen voordoen. Ofwel hebben de actoren in de desbetreffende gemeente te weinig 

geïnvesteerd, ofwel is er geen vraag. Een nood op dit ogenblik kan gedeeltelijk aangetoond 

worden door verzadiging, abnormale hoge bezettingsgraden op late uren, uitwijken naar 

buurgemeenten of niet aangepaste lokalen. Aangezien in heel wat gevallen de aanwezigheid 
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van infrastructuur het beoefenen van sport aanmoedigt, kan men uit de confrontatie van 

normbehoefte en huidige –gemiddeld te beperkte- infrastructuur en op basis van de huidige 

participatiecijfers in de gemeente niet uitmaken of een infrastructuuruitbreiding, bv. tot op 

niveau van de norm, aan een behoefte op termijn beantwoordt, behoefte die er nu niet is op 

basis van de cijfers, maar die zich kan ontwikkelen door de aanwezigheid van infrastructuur. 

In ieder geval zal men voorzichtig zijn indien de afwijking ten opzichte van de norm klein is. 

Is deze afwijking groot, kan men mogelijke ontwikkeling van sportactiviteiten 

veronderstellen. 

 

Uit de punten 3. en 4. blijkt duidelijk dat de reële behoeften à la carte moeten bestudeerd 

worden op basis van gemeentelijke gegevens.  

 

VI.5. De ruimtelijke schaal 
 

De verschillende soorten sportinfrastructuur beantwoorden aan een verschillende draagkracht 

zoals uit de normen sub. punt 2 blijkt. Dit heeft ruimtelijke implicaties. In een aantal gevallen 

is het bevolkingscijfer van een bepaalde gemeente te gering om een bepaalde infrastructuur 

toe te laten, in het ander geval kunnen misschien verschillende eenheden van 

sportinfrastructuur er een plaats vinden.  

In een aantal gevallen zal er gemeenteoverschrijdend moeten gewerkt worden. Daarom 

worden de theoretische behoeften niet alleen op gemeentelijk vlak weergegeven in de tabellen 

en kaarten maar ook op een grotere schaal, waarbij voor kleinstedelijke invloedssferen werd 

gekozen (of gelijkgesteld, indien nodig, bij de opdeling van een uitgestrekte kleinstedelijke 

invloedssfeer van grote steden). Dit laat toe de gemeente in een ruimer kader te interpreteren. 

In een aantal gevallen overschrijdt de infrastructuurbehoefte het draagvlak voor een enkele 

infrastructuur-eenheid. Op dat ogenblik kan er gekozen worden om het aanbod uit te breiden 

op een centrale plaats of kan er beslist worden de infrastructuur ruimtelijk te spreiden en 

eventueel in ‘kleinere’ eenheden op te splitsen (één grote sporthal tegenover twee kleinere 

sporthallen). Deze intra-gemeentelijke aangelegenheid zal vaak een afweging zijn van de 

voordelen van de schaalvergroting en het afstandsaspect. Omwille van duurzaamheid, 

omwille van sociale cohesie, omwille van kostenbesparing bij verplaatsingen tussen 

onderwijsinstellingen en sportinfrastructuur zou de nodige aandacht naar deze aangelegenheid 

moeten gaan. 

 

VI.6. De schoolinfrastructuur 
 

Een groot aandeel van de sportinfrastructuur maakt deel uit van de schoolinfrastructuur: een 

vierde van de oppervlakte sporthallen, de helft van de oppervlakte sportlokalen 

(sportspecifieke en polyvalente). In de sporthallen zijn scholen vooral belangrijk in de klasse 

van de kleinere sporthallen. Niettemin kan de sportinfrastructuur van scholen voor het 

beoefenen van verschillende sporttakken in aanmerking komen. Anderzijds zijn scholen ook 

gebruikers van gemeentelijke sporthallen en sportlokalen. Het is dus belangrijk om bij het 

beoordelen van de nodige sportinfrastructuur van een gemeente de scholen er bij te betrekken 

om tot het totaaloplossing te komen. Scholen zijn omwille van de vakken en leerplannen 

verplichte gebruikers van sportzalen. Daarenboven worden deze gebruikt op een ander 

moment dan dat van de maximale vraag uit de niet-schoolse sector. Dit betekent dat er 

complementariteit is in de tijd, hetgeen heel belangrijk is voor de rendabiliteit van de 

investeringen. Het kunnen opvangen van de berekende noden door de schoolinfrastructuur is 

wel te simplistisch. Er zijn zeker een aantal mogelijkheden maar men moet met volgende 

beperkingen rekening houden 
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- De eerder ruimtelijke concentratie van de scholen (steden en agglomeratiegemeenten) ten 

opzichte van een ruimtelijk gespreide nood: de sporthallen van scholen zijn thans voor 73% in 

de steden en agglomeratiegemeenten gelegen tegenover 55% van de bevolking..Sporthallen 

buiten de scholen zijn voor 49% in die gemeenten gelegen. Er zou dus een lichte compensatie 

kunnen plaats grijpen door een betere inschakeling van de scholeninfrastructuur maar het is 

duidelijk dat de oplossing buiten de steden hoofdzakelijk niet van de scholen kan komen. 

- De afmetingen van een groot deel van de schoolinfrastructuur die te gering zijn voor het 

beoefenen van een aantal sporten. Wellicht kan daar met nieuwe investeringen mee rekening 

gehouden te worden. 

- Er moet rekening gehouden worden met de problemen in verband met de toegankelijkheid 

(personeel, ligging binnen de schoolgebouwen, verzekeringen,…).  

 

VI.7. Vooruitzichten: de demografische evolutie  
 

De totale behoeften werden berekend op basis van de behoeften van drie leeftijdsgroepen 

omdat hun sportactiviteiten verschillend zijn, omdat binnen een sporttak de participatie 

verschillend is evenals een aantal sporttechnische gegevens (tabel VI.1). Daarom is het nuttig 

om even stil te staan bij de demografische evolutie.  

 

Tabel VI.1.   Verdeling van het gebruik van sportinfrastructuuroppervlakte naar leeftijdsgroep  

 

 6-9 jaar 10-18 jaar 18-75 jaar  

Grasvelden 8% 29% 63% 100 

Zwembaden 17% 38% 45% 100 

Sportzalen 5% 32% 63% 100 

Bevolking 5% 12% 83% 100 

 

Het aantal geboorten is sinds een hele tijd aan het dalen en is eerder aan kleinere maar niet 

onbelangrijke schommelingen onderhevig, schommelingen die te maken hebben met 

mentaliteitswijzigingen, conjunctuur,…  Dit betekent dat bevolkingsvooruitzichten erg 

gevoelig zijn voor de periode waarop ze steunen. In 2001-2002 waren er ongeveer 60.000 

geboorten per jaar, in 2006 en 2007 was het aantal boven de 65.000 gestegen, aantal dat 

evenwel lager is dan het aantal geboorten van de jaren 1990-1993. Er is dus een fluctuatie in 

de geboorteaantallen. 

Een vaststaand feit is dat de volwassen bevolking vergrijst en dat er een doorstroming is van 

de groep van minder dan 60 jaar naar de groep ouder dan 60 jaar. Volgens het NIS neemt 

tussen 2000 en 2020 het aantal < 20 jarigen af, ook het aantal 20-59 jarigen terwijl de 

bevolking ouder dan 60 jaar toeneemt. Op basis van de overlevingskansen en de 

leeftijdsstructuur van 2006 kunnen de vooruitzichten 2016 berekend worden (exclusief 

externe migratieinvloeden) zoals in tabel VI.2 weergegeven. Uiteraard dienen deze cijfers 

gekoppeld te worden aan de leeftijdsspecifieke behoeften. Indien er een trend is bij de 

senioren om meer te sporten, gaat het vooral over fietsen en wandelen, niet over zwemmen, 

zaalsporten en voetballen. De afname in de jongerengroep zal voor de hier bestudeerde 

sporttakken niet gecompenseerd worden door de toename van het aantal ouderen.  
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Tabel VI.2. Demografische evolutie: vooruitzichten 

 

Bevolking 2006 2016 

6-9 jaar 263.000 ? 

10-18 jaar  637.000 573.000 

19-40 jaar 1.736.000 1.573.000 

41-75 jaar 2.619.000 2.750.000 

 

 

VI.8. Infrastructuurbehoeften 
 

Normen worden op basis van de bevolkingsaantallen omgezet tot infrastructuurbehoeften. Zo 

leidt de toepassing van de 15,5 m²/100inw.-norm voor sporthallen buiten de scholen tot een 

behoefte voor Vlaanderen van ca. 230.000 m². Indien men in elke gemeente van Vlaanderen 

deze norm wenst te behalen, is de nood hoger dan 230.000 m². Immers in 85 gemeenten is de 

norm reeds behaald, zodat de niet gedekte behoefte in de overige 223 gemeenten de 230.000 

m² overschrijdt, nl. met 65.000 m². Op niveau van de kleinstedelijke invloedssferen is het 

verschil reeds kleiner omdat er binnen die grotere ruimten reeds een zekere compensatie 

plaats grijpt (hier gaat het maar over 13.000 m²). We halen deze cijfers aan om te illustreren 

dat de totale behoefte van Vlaanderen niet zomaar uit een gemiddelde behoefte van 

Vlaanderen kan gehaald worden maar eigenlijk de som zou moeten zijn van 

gemeentelijke/zonale behoeften.  

 

De huidige infrastructuur aan overdekte zwembaden kan op 71.300 m² wateroppervlakte 

geraamd worden. Op basis van de behoeften komt men tot 84.500 m². Omwille van het feit 

dat het hier gaat over een minder frequente infrastructuur, dient de situatie 

gemeenteoverschrijdend bekeken te worden. Een gemeente waar de norm overschreden wordt 

dient beoordeeld te worden in functie van de tekorten in de omgevende gemeenten.  

 

De grasvelden zijn ontegensprekelijk de grootste ruimtevreters, aangezien de behoefte 5,1 m² 

per inw. bedraagt (tegenover een aanwezigheid van 4,35 m²). Er is nood aan ca. 31 miljoen m² 

grasvelden of een tekort van 5 miljoen m² ten opzichte van de ca. 26 miljoen grasvelden van 

nu. In dat tekort moet rekening gehouden worden met het feit dat bepaalde voetbalvelden nu 

te intensief worden gebruikt waardoor de kwaliteit van het gras en het veld er onvoldoende bij 

ligt. Het ruimteprobleem kan deels opgevangen worden door te investeren in kunstgras 

waardoor een gevoelige ruimtebesparing optreedt. In stedelijke gebieden kan dit zeker een 

compensatie bieden voor de dure grondprijzen.  

 

VI.9 Ter afsluiting 
 

De berekeningen uit deze studie wijzen erop dat het opportuun is de sportinfrastructuur uit te 

breiden. Ten opzichte van in punt 2. aangegeven behoeften per inwoner, staan de 

infrastructuurcijfers van punt 8. Elke investering vraagt uiteraard ernstige overwegingen 

omtrent de noodzaak en de rendabiliteit. 

Positief is het feit dat zoals in punt 3. aangetoond  de aanwezigheid van infrastructuur de 

sportparticipatie positief beïnvloedt, hetgeen goed is.   

Negatief is de demografische evolutie, in het bijzonder de leeftijdsstructuur zoals in punt 7. 

uitgelegd. .  

De trends omtrent de teamsporten nopen ook tot voorzichtigheid (zie hoofdstuk V.)  
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In ieder geval moet de lokale component qua aard en intensiteit van sportbeoefening in 

aanmerking genomen worden. De verschillen zijn groot zoals blijkt uit de kaarten van punt 3. 

en de vraag kan de gemiddelde Vlaamse behoeften overschrijden of omgekeerd. Grondige 

lokale studies zullen elke investering voorafgaan. Aangezien het draagvlak voor bepaalde 

sportinfrastructuren groter is dan het gemeentelijk draagvlak, dient gemeenteoverschrijdend 

gewerkt te worden, vanwaar de aangeboden tabellen per kleinstedelijke invloedssfeer.    
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BIJLAGE: HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST 
 

In deze bijlage wordt de Vlaamse norm geconfronteerd met de bestaande 

infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, respectievelijk voor de 

grasvelden, de sporthallen en de zwembaden.  De gegevens over de bestaande 

infrastructuur zijn afkomstig van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 

Recreatiebeleid vzw (ISB) in het kader van het Sport Informatie Netwerk (SPIN), en 

werden verzameld in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
1
  

Deze gegevens zijn niet altijd volledig conform de gegevens die gebruikt werden voor 

het Vlaams Gewest, afkomstig van de sportinfrastructuurdatabank ‘Spakki’ van het 

BLOSO, en deze bijlage moet dus als indicatief worden beschouwd. 

 
1. De grasvelden 
 

Tabel BG1 geeft de totale oppervlakte van de grasvelden volgens de Vlaamse norm, 

de bestaande oppervlakte en de verhouding tussen beide in de gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Bij de bestaande oppervlakte werd alleen rekening gehouden met de openlucht 

sportterreinen waar uitsluitend of onder meer voetbal, hockey, baseball, rugby of 

korfbal wordt beoefend.
2
  Aan die sportterreinen waarvan het gemiddelde onbekend 

was (5,21 % van de beschouwde sportvelden), werd een gemiddelde waarde 

toegekend (4478,19 m²).  Er kon niet worden nagegaan of al deze sportterreinen 

daadwerkelijk een toplaag van gras of kunstgras hebben.  Op basis van de sporten die 

erop worden beoefend en de grote gemiddelde oppervlakte, is dit in de meeste 

gevallen wel waarschijnlijk.  Uit een steekproef bleek dat, wanneer het toch om een 

andere toplaag gaat, de oppervlakte van het betreffende sportterrein meestal relatief 

klein is, en het resultaat dus maar in beperkte mate beïnvloedt. 

 

Wanneer het beheer van een openlucht sportterrein in handen is van een school, werd 

dat sportterrein niet betrokken in de analyse.  Hetzelfde geldt voor de sportterreinen 

die niet door de overheid beheerd worden en ook niet publiek toegankelijk zijn.  Tabel 

1 wijst uit dat het hier telkens om relatief kleine oppervlaktes gaat. Opvallend is wel 

dat de niet publiek toegankelijke sportterreinen een grotere oppervlakte bieden dan de 

scholen.  Cijfers over de eigenaar zelf, eerder dan over het beheer, waren niet 

systematisch beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 De sportinfrastructuur van de NAVO werd niet in de analyse betrokken.  
2
 Zoals bij de analyse van de gegevens voor het Vlaams Gewest werden de verschillende sporten 

onderverdeeld in sporttakken op basis van de studie van Philippaerts et al. (2002).  Zo omvat baseball 

ook softbal, en omvat rugby ook Amerikaans voetbal.  Minivoetbal werd als aparte sporttak beschouwd 

en niet onder voetbal ondergebracht. 
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Tabel 1. Bestaande oppervlakte van de openlucht sportterreinen (veldsporten) in het  

    Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar beheer 

 

  
bestaande 

oppervlakte (m²) 
percentage                   

van de totale oppervlakte 
m²                    

per inwoner 

niet-scholen 859812 93,96 0,84 

scholen 26221 2,87 0,03 

niet publiek toegankelijk 29090 3,18 0,03 

SOM 915123 100,00 0,90 

 

Kaart 1 geeft de verhouding tussen de bestaande oppervlakte en de oppervlakte 

volgens de Vlaamse norm. Daaruit blijkt de enorme negatieve impact van de druk op 

de ruimte op de oppervlakte aan openlucht sportterreinen.  Geen enkele gemeente 

komt aan de helft van de waarde volgens de norm.  In de centrale gemeenten Sint-

Joost-ten-Node en Sint-Gillis is dat zelfs minder dan één percent.  Daarbij moet 

worden opgemerkt dat deze gemeenten sportterreinen bezitten in één of meerdere 

andere gemeenten. Het gaat bovendien om die gemeenten met relatief het grootste 

aanbod aan sportvelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sint-Joost-ten-Node 

bezit 23 400 m² in Evere, goed voor meer dan 40% van het totale aanbod in Evere. 

Sint-Gillis bezit 15 000 m² in Anderlecht, naast een enkel sportveld in Vorst (6600 

m²) en Ukkel (5000 m²).  Het aandeel van deze sportterreinen in het totale aanbod in 

Anderlecht, Ukkel en Vorst is veel minder groot. In Anderlecht zijn de terreinen van 

RSC Anderlecht wel relatief belangrijk: meer dan één vierde van de oppervlakte aan 

sportterreinen  behoort toe aan deze club. 

 

Kaart 1. Verhouding bestaande oppervlakte openlucht sportterreinen (veldsporten) /  

  behoefte van de grasvelden in het Brussels hoofdstedelijk Gewest 
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Tabel BG1. Behoefte van de grasvelden en bestaande oppervlakte van de openlucht  

        sportterreinen (veldsporten) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

NIS gemeente 
inwoners 
01/01/06 

oppervlakte 
volgens norm 

(m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

21001 ANDERLECHT 96011 489656 204229 0,42 

21002 OUDERGEM 29552 150715 42922 0,28 

21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 20078 102398 15800 0,15 

21004 BRUSSEL 144784 738398 101023 0,14 

21005 ETTERBEEK 41740 212874 7522 0,04 

21006 EVERE 33462 170656 57640 0,34 

21007 VORST 47719 243367 72460 0,30 

21008 GANSHOREN 20970 106947 20978 0,20 

21009 ELSENE 77511 395306 12195 0,03 

21010 JETTE 42981 219203 40635 0,19 

21011 KOEKELBERG 18157 92601 4766 0,05 

21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 79877 407373 53749 0,13 

21013 SINT-GILLIS 44265 225752 960 0,00 

21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 23557 120141 527 0,00 

21015 SCHAARBEEK 111946 570925 39577 0,07 

21016 UKKEL 75954 387365 61903 0,16 

21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 24056 122686 28000 0,23 

21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 47952 244555 48319 0,20 

21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 38232 194983 46606 0,24 

 ALLE 1018804 5195900 859812 0,17 

 SCHOLEN INBEGREPEN 1018804 5195900 886033 0,17 

 

 

2. De sporthallen 
 

Tabel BG2 geeft de oppervlakte van de sporthallen volgens de Vlaamse norm, 

respectievelijk voor het totaal van de overdekte sportgelegenheden en voor de 

sporthallen exclusief scholen.  De tabel geeft tevens de bestaande oppervlakte van de 

sporthallen exclusief scholen en de verhouding tussen dit cijfer en de Vlaamse norm 

voor de sporthallen exclusief scholen, op gemeentelijk niveau.
3
  

 

Bij het bepalen van de bestaande oppervlakte werd een gemiddelde waarde van 

950,95 m² toegekend aan de sporthallen waarvan de oppervlakte onbekend is (4,80 % 

van de beschouwde sporthallen).  Zoals gesteld werden de sporthallen beheerd door 

scholen niet betrokken in de analyse.  Hetzelfde geldt voor de sporthallen die niet in 

overheidsbeheer zijn en ook niet publiek toegankelijk.  Bij deze laatste gaat het om 

een relatief kleine oppervlakte. De scholen spelen wel een relatief belangrijke rol 

(tabel 2).  Ook voor de sporthallen waren gegevens over de eigenaar zelf, eerder dan 

over het beheer, niet systematisch beschikbaar. 

 

 

 

                                                 
3
 De sporthallen werden op dezelfde wijze gedefinieerd als het Bloso, met een minimale lengte van 22 

meter en een minimale breedte van 13 meter. 
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Tabel 2. Bestaande oppervlakte van de sporthallen in het Brussels Hoofdstedelijk  

  Gewest, naar beheer 

 

  
bestaande 

oppervlakte (m²) 
percentage                   

van de totale oppervlakte 
m²                    

per 100 inwoners 

niet-scholen 90093 74,15 8,84 

scholen 26547 21,85 2,61 

niet publiek toegankelijk 4863 4,00 0,48 

SOM 121503 100,00 11,93 

 

Kaart 2 geeft de verhouding tussen de bestaande oppervlakte van de sporthallen 

exclusief scholen en dezelfde oppervlakte volgens de norm, op gemeentelijk niveau.  

Daaruit blijkt dat de meerderheid van de gemeenten niet aan de helft komt, hoewel de 

verhouding voor het geheel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 0,57 wat 

groter is.  

 

Kaart 2. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de sporthallen in het  

  Brussels hoofdstedelijk Gewest 
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Tabel BG2. Behoefte en bestaande oppervlakte van de sporthallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

NIS gemeente 
inwoners 
01/01/06 

oppervlakte volgens norm - 
overdekte sportgelegenheid 

(m²) 

oppervlakte volgens norm - 
sporthallen excl. scholen 

(m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

21001 ANDERLECHT 96011 21122 14882 8533 0,57 

21002 OUDERGEM 29552 6501 4581 6780 1,48 

21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 20078 4417 3112 1872 0,60 

21004 BRUSSEL 144784 31852 22442 21530 0,96 

21005 ETTERBEEK 41740 9183 6470 3723 0,58 

21006 EVERE 33462 7362 5187 2568 0,50 

21007 VORST 47719 10498 7396 7351 0,99 

21008 GANSHOREN 20970 4613 3250 1323 0,41 

21009 ELSENE 77511 17052 12014 924 0,08 

21010 JETTE 42981 9456 6662 2496 0,37 

21011 KOEKELBERG 18157 3995 2814 2386 0,85 

21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 79877 17573 12381 7096,6 0,57 

21013 SINT-GILLIS 44265 9738 6861 2245 0,33 

21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 23557 5183 3651 1524 0,42 

21015 SCHAARBEEK 111946 24628 17352 6589,9 0,38 

21016 UKKEL 75954 16710 11773 7139 0,61 

21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 24056 5292 3729 1000 0,27 

21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 47952 10549 7433 2768 0,37 

21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 38232 8411 5926 2244 0,38 

 ALLE 1018804 224137 157915 90093 0,57 

 SCHOLEN INBEGREPEN 1018804 224137 168103 116640 0,69 
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3. De zwembaden 
 

Tabel BG3 geeft de oppervlakte van de overdekte zwembaden volgens de Vlaamse 

norm, de bestaande oppervlakte en de verhouding tussen beide in de gemeenten van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Bij het bepalen van de bestaande oppervlakte werd geen rekening gehouden met de 

private zwembaden die niet toegankelijk zijn voor het publiek en de zwembaden van 

scholen. Het gaat hier, zoals bij de gegevens voor Vlaanderen, wel over de eigenaar 

zelf. De strikt private zwembaden nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

belangrijkere plaats in dan in het Vlaams gewest.  Voor de scholen is dat ook het 

geval, maar in mindere mate (tabel 3).  

 

Tabel 3. Bestaande oppervlakte van de overdekte zwembaden in het Brussels 

        Hoofdstedelijk Gewest, naar eigenaar 

 

  
bestaande 

oppervlakte (m²) 
percentage                  

van de totale oppervlakte 
m²                       

per 100 inwoners 

niet-scholen 11683,5 85,90 1,15 

scholen 1284 9,44 0,13 

strikt privé 633,5 4,66 0,06 

TOTAAL 13601 100,00 1,33 

 

 

Voor het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een verhouding tussen de 

bestaande oppervlakte en de oppervlakte volgens de Vlaamse norm van 0,83, die stijgt 

naar 0,92 wanneer alle zwembaden van scholen worden ingerekend.
 4
  Deze cijfers 

liggen lager dan die voor het Vlaams Gewest. Kaart 3 geeft deze verhouding weer op 

gemeenteniveau.  Daaruit blijkt ook dat er meerdere gemeenten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zonder (publiek toegankelijk) zwembad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Van de schoolse zwembaden zijn er twee open voor het publiek, één van 312 m² in Brussel en één van 

375 m² in Elsene.   Deze werden hier niet betrokken om de vergelijking met de situatie in Vlaanderen 

mogelijk te maken.  Wanneer deze wel zouden worden ingerekend, zou de verhouding stijgen van 1,26 

naar 1,42 in Brussel en van 0,57 naar 0,92 in Elsene.  Voor het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

zou de verhouding stijgen van 0,83 naar 0,87. 
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Kaart 3. Verhouding bestaande oppervlakte / behoefte van de overdekte zwembaden  

  in het Brussels hoofdstedelijk Gewest 

 
Tabel BG3. Behoefte en bestaande oppervlakte van de overdekte zwembaden in het  

        Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

NIS gemeente 
inwoners 
01/01/06 

oppervlakte 
volgens norm 

(m²) 

bestaande 
oppervlakte 

(m²) 

verhouding 
bestaand / 

norm 

21001 ANDERLECHT 96011 1335 486 0,36 

21002 OUDERGEM 29552 411 0 0,00 

21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 20078 279 0 0,00 

21004 BRUSSEL 144784 2012 2541 1,26 

21005 ETTERBEEK 41740 580 714 1,23 

21006 EVERE 33462 465 495 1,06 

21007 VORST 47719 663 65 0,10 

21008 GANSHOREN 20970 291 0 0,00 

21009 ELSENE 77511 1077 616 0,57 

21010 JETTE 42981 597 0 0,00 

21011 KOEKELBERG 18157 252 0 0,00 

21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 79877 1110 1397 1,26 

21013 SINT-GILLIS 44265 615 429 0,70 

21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 23557 327 338 1,03 

21015 SCHAARBEEK 111946 1556 1031 0,66 

21016 UKKEL 75954 1056 1336 1,27 

21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 24056 334 572 1,71 

21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 47952 667 606 0,91 

21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 38232 531 1058 1,99 

 ALLE 1018804 14161 11684 0,83 

           SCHOLEN INBEGREPEN         1018804                    14161            12968                   0,92 
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