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Sportaccommodaties hebben een grote maatschappelijke waarde. Zij voorzien in verschillende 
behoeften van inwoners, verenigingen en onderwijs. Daarom is, op basis van de kwantitatieve en 

kwalitatieve behoefte van inwoners, verenigingen en het onderwijs aan gemeentelijke 
sportaccommodaties, het Ontwikkelperspectief gemeentelijke sportaccommodaties Sliedrecht 
opgesteld. In de bijlage vindt u het Ontwikkelperspectief.  

 
Het Ontwikkelperspectief maakt inzichtelijk wat het huidige aanbod en de behoefte is aan 

gemeentelijke sportaccommodaties. Daarnaast wordt beschreven wat de ontwikkelingen voor de 
komende 10 jaar gaan zijn met betrekking tot de bevolkingssamenstelling, het bewegingsonderwijs 
en het sociaal domein. Ook is aansluiting gezocht bij de ambities en uitdagingen zoals opgenomen 

in de Koers 2030, de Sociale Visie, het programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2020-2030, het 
Collegewerkprogramma 2022-2026 en de sportnota Sportief in Sliedrecht 2019-2025. 
 

Aan de hand van deze gegevens zijn aanbevelingen gegeven over hoe Sliedrecht haar 
gemeentelijke sportaccommodaties de komende 10 jaar kan gebruiken in samenhang met de 
maatschappelijke opgaven. Hierbij is ook gekeken naar welk beheermodel daar het beste bij 

aansluit en wat de huidige onderhoudsstaat van de sportaccommodaties is. 
 
In het Ontwikkelperspectief is niet opgenomen wat we als gemeente de komende jaren gaan doen 

met betrekking tot onze sportvoorzieningen. Dit gaat verder uitgewerkt worden bij de geplande 
ontwikkelingen zoals het IKC De Valkweg en de ruimtelijke ontwikkelingen zoals opgenomen in de 
Omgevingsvisie en het Programmaplan Ruimtelijke ontwikkeling. Het Ontwikkelperspectief wordt 

hierbij gebruikt ter advisering.   
 

In Q2-2023 wordt een beeldvormende vergadering georganiseerd ter toelichting van het 
Ontwikkelperspectief. Tijdens deze vergadering is extra aandacht voor de vraagstukken rondom 
zwembad de Lockhorst. De uitkomst van het behoefteonderzoek naar een energiezuinig zwembad 

in Sliedrecht (zoals opgenomen in de motie 'Duik weer fijn, energiezuinig moeten we zijn') wordt 
dan ook besproken.  
 

 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 
 

N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

aanleiding 

Deze rapportage geeft het ontwikkelperspectief van de gemeentelijke sportaccommodaties in de 

gemeente Sliedrecht, waaronder Bronbad De Lockhorst. Dit ontwikkelperspectief gaat in op het 

huidige en toekomstige aanbod aan sportaccommodaties en de huidige en toekomstige vraag naar 

accommodaties. Daarbij wordt uitgegaan van de maatschappelijke opgave in Sliedrecht en de wijze 

waarop daar door middel van de sportaccommodaties invulling aan die opgave kan worden gegeven 

 

Dit ontwikkelperspectief van de gemeentelijke sportaccommodaties brengt daartoe in kaart welke 

kwalitatieve en kwantitatieve behoeften inwoners, verenigingen en onderwijs hebben als het gaat 

om de gemeentelijke sportaccommodaties. Maar ook hoe die behoefte zich de komende 10 jaar zal 

gaan ontwikkelen en welke kansen en opgaven er liggen voor Sliedrecht. 

 

Dit ontwikkelperspectief sluit aan op de ambities en uitdagingen van de gemeente Sliedrecht zoals 

opgenomen in de Koers 2030, in de Sociale Visie, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het 

programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2020-2030, het Vastgoedbeleid Sliedrecht 2021-2028, het 

Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024 de sportnota Sportief in Sliedrecht 2019-2025 en het 

Lokaal Sportakkoord. Dit ontwikkelperspectief geeft richting voor de komende 10 jaar. 

 

uitgangspunten en kaders 

Sportaccommodaties hebben een grote maatschappelijke waarde. Zij voorzien in verschillende 

behoeften van inwoners, verenigingen en onderwijs. Daarom zijn de gebruikers, specifiek inwoners, 

verenigingen en het onderwijs, betrokken bij de totstandkoming van dit ontwikkelperspectief van de 

gemeentelijke Sportaccommodaties.  

 

opbouw van de rapportage  

Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2 introduceert het huidige aanbod aan sportaccommodaties; 

• In hoofdstuk 3 wordt de huidige behoefte aan sportaccommodaties beschreven; 

• In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling voor de komende tien jaar beschreven en 

• In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de te nemen acties.  
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Hoofdstuk 2 Huidige aanbod sportaccommodaties 
 

In dit hoofdstuk wordt het huidige aanbod aan sportaccommodaties in kaart gebracht. Dit is het 

vertrekpunt van dit ontwikkelperspectief. Daarbij worden allereerst de accommodaties zelf in 

ogenschouw genomen, voor wat betreft faciliteiten, gebruik, bezetting, exploitatie en onderhoud. 

Daarbij wordt ook gekeken naar ontwikkelingen op aanpalende beleidsvelden zoals vastgoed, 

onderwijs, sport, welzijn, ruimtelijke ordening en ruimtelijk beleid.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt dan de maatschappelijk vraag en behoefte aan sport en bewegen 

beschreven en gekeken wat dat betekent voor de sportaccommodaties.  

 

2.1 accommodaties  

De eerste stap in het beschrijven van de huidige situatie zijn de accommodaties zelf. Daarbij wordt 

beschreven welke accommodaties er zijn. Hoe het is gesteld met het onderhoud, het gebruik en de 

kapitaallasten. Maar ook welke de ontwikkelingen er zijn in de omgeving van de accommodaties en 

hoe ze beheerd worden. Het betreft alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en de 

Basis, met uitzondering van de voetbalvelden en de gymzalen die van de scholen zijn.  

 

Binnensport Buitensport 

• Sporthal de Basis • Sportpark De Lockhorst 

• Sporthal de Valk 

• Sporthal de Lockhorst 

• Tenniscomplex De Lockhorst 

• Korfbalveld Thorbeckelaan  

• Sporthal de Stoep • ABC Thorbeckelaan 

• Gymzaal 't Crayenest • IJsbaancomplex Lijsterweg 

• Bronbad De Lockhorst  

 

De voetbalvelden doorlopen een ander spoor waarover college en raad al besluiten hebben 

genomen. Dit is een ontwikkeling waar wel rekening mee is gehouden bij het opstellen van dit 

ontwikkelperspectief. 

 

2.2 ruimte voor binnensport 

Er zijn vier type binnensportaccommodaties: de sporthal, de sportzaal, het gymlokaal en sporttak 

specifieke accommodaties zoals bijvoorbeeld een topsporthal, een turnhal, een indoor -tennishal, 

een squashhal et cetera. 

  

De sporthal is de grootste binnensportaccommodatie met een sportvloer van ten minste 20 x 40 

meter en een vrije hoogte van 7 meter. Sporten zoals handbal, zaalhockey, korfbal en futsal vragen 

in de zaal een sportveld van 20 x 40 meter met bijbehorende uitloop. Er zijn sporthallen met 1.056 

m2 sportvloer (24x44) maar er zijn ook grotere varianten (bijvoorbeeld 28x44, 28x48 of 32x45). De 
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Stoep heeft een afmeting van 28x44 meter en de Lockhorst van 24x44 meter. De Basis is met een 

vloeroppervlak van 30 x 48 meter en een vrije hoogte van 9 meter een voorbeeld van een topsporthal.  

 

De sportzaal is een tussenvorm tussen een sporthal en een gymlokaal. De twee meest voorkomende 

afmetingen zijn een sportzaal van 22x28 meter (2 zaaldelen) of 16x28 meter (1 zaaldeel). Sportzalen 

zijn 7 meter hoog en daarom geschikt voor volleybal, basketbal en badminton. De Valk is een 

sportzaal van 16 x 28 meter. 

 

Het gymlokaal is de kleinste binnensportaccommodatie. Gymlokalen zijn in eerste instantie bedoeld 

voor het bewegingsonderwijs en zijn kleiner. Gebruikelijke afmetingen voor de sportvloer zijn 252 m2 

of 308 m2 en 5,5 meter vrije hoogte. Voor verenigingssport zijn gymlokalen beperkt bruikbaar.  

 

Sliedrecht beschikt over 3 sporthallen, 1 sportzaal en 5 gymlokalen, waarbij het gymlokaal bij de 

Stoep een afmeting heeft van 11 x 14 meter en niet als volwaardig gyml okaal kan worden 

beschouwd. Ook de Sprong heeft een kleinere maatvoering, namelijk 10x20. Het gymlokaal van het 

Griendencollege is met 13 x 22 meter weer wat ruimer. Deze laatste twee gymlokalen worden 

overwegend door de scholen zelf gebruikt. Alleen het gymlokaal van het Griendencollege kent wat 

verenigingsgebruik. De accommodaties maken geen onderdeel uit van dit ontwikkelperspectief. 

 

bewegingsonderwijs wettelijke taak  

Gemeenten hebben geen wettelijke verplichting om sporthallen en sportzalen in stand te houden. 

Wel heeft de gemeente de plicht om ruimte te bieden voor bewegingsonderwijs. Aan die verplichting 

kan worden voldaan met gymlokalen. Voor vele gemeenten is de waarde die wordt gehecht a an 

sporten en bewegen en het bijbehorende verenigingsleven de reden dat er ook andere 

sportaccommodaties in stand worden gehouden.  

 

Veel gemeenten hanteren de minimale standaardmaat van 252 m². Ook Sliedrecht doet dat. Deze 

maat is volgens de KVLO1 te klein voor de huidige invulling van bewegingsonderwijs, zowel in het PO 

als het VO. Het gelijktijdig zelfstandig en gedifferentieerd werken in groepen aan verschillende 

bewegingsactiviteiten, het (sport)spelen op aangepaste veldjes vraagt om bredere en grotere zalen . 

Om die reden wordt door de KVLO geadviseerd uit te gaan van een maatvoering van 14 x 22 meter 

(308 m2), in plaats van de bijna 50 jaar oude norm van 12 x 21 meter. Meer hierover in hoofdstuk 4.  

 

Twee gymlokalen in de gemeente Sliedrecht hebben een afmeting van 12 x 21 meter. Gymlokaal De 

Stoep is juist kleiner. Datzelfde geldt ook voor het gymlokaal van de Sprong. Het gymlokaal van het 

Griendencollege is juist iets ruimer, maar ook dit lokaal is iets kleiner dan KVLO nu adviseert. 

 

 
1 KVLO staat voor Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. Het is de vakvereniging voor 
vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. 
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In afbeelding 2.1 is de situering van de binnensportaccommodaties aangegeven en de locatie van 

de scholen. De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting  en voor 

de afstand tussen de lagere school en de gymaccommodatie gelden normen2 die zijn vastgelegd in 

de onderwijshuisvestingsverordening van de gemeente.  

 

 

Figuur 1. Situering binnensportaccommodaties en scholen in Sliedrecht  

Wat meteen opvalt in de afbeelding is de goede spreiding van de sportaccommodaties binnen het 

dorp en ten opzichte van de lagere scholen. Alle scholen hebben daarmee een gymlokaal of een 

andere sportzaal of -hal binnen bereik.  

 
2 Voor de afstand geldt de volgende norm. De afstand wordt gerekend via de kortste voor de leerling 
voldoende begaanbare en veilige weg; 
 
1°. een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs,  
a. ten minste 20 klokuren binnen 1 kilometer  
b. ten minste 15 klokuren binnen 3,5 kilometer  
c. ten minste 5 klokuren binnen 7,5 kilometer.  
2°. een school voor speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs  
a. ten minste 10 groepen speciaal onderwijs binnen 1 kilometer;  
b. ten minste 10 groepen voortgezet speciaal onderwijs binnen 2 kilometer;  
c. ten minste 6 groepen speciaal onderwijs binnen 3,5 kilometer,  
of d. ten minste 3 groepen speciaal onderwijs binnen 7,5 kilometer.  
3°. een school voor voortgezet onderwijs binnen 2 kilometer gemeten en een prognose die aantoont 
dat gedurende ten minste vijftien jaar de groepen leerlingen waarvoor het door het college 
vastgestelde aantal klokuren noodzakelijk is, aanwezig zijn of verwacht kunnen worden.  
 
Naast afstand en verkeersveiligheid wordt in de praktijk ook de reistijd in de afweging betrokken.  
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2.3 Binnensportaccommodaties 

De gemeente beschikt over verschillende binnensportaccommodaties. Het gaat om de sporthallen 

de Basis, de Stoep en De Lockhorst. Daarnaast zijn er nog sportzaal en gymlokaal De Valk, gymzaal 

’t Crayenest en bronbad De Lockhorst.  

 

Er zijn in de gemeente nog meer binnensportaccommodaties, maar daar heeft de gemeente verder 

geen betrokkenheid bij. Dat zijn particuliere accommodaties en twee gymlokalen die bij een school 

horen, De Sprong en het Griendencollege. Dit geldt in mindere mate ook voor de Basis. 

 

Sportzaal de Valk 

Sporthal de Valk is gelegen aan de Valkweg en bestaat uit een sportzaal en een gymlokaal. De 

sportzaal heeft een zaaloppervlakte van 16 x 28 meter en het gymlokaal 12 x 21 meter. De Valk 

wordt voor het bewegingsonderwijs 

gebruikt door de basisscholen Prins-

Willem Alexander en De Wilgen. Naast het 

gebruik voor het bewegingsonderwijs 

wordt de Valk ook gebruikt door de 

Sliedrechtse sportverenigingen, vooral 

TTV, Synergos, DFC, Shuttle up en 

Sliedrecht Sport. Vanwege de oppervlakte 

van de zaal is de Valk niet voor alle 

zaalsporten geschikt.  

 

De Valk is een eenvoudige accommodatie. 

Deze maakt een gedateerde, maar goed onderhouden indruk. De functionaliteit is beperkt. Dat komt 

enerzijds door de opdeling in een gymlokaal en een sportzaal, die niet tot een grote hal te combineren 

zijn. Ook zijn de zalen naar moderne normen aan de kleine kant. De sportzaal is alleen in zijn geheel 

te gebruiken. Dat maakt het dan weer een erg groot gymlokaal. 

 

De inrichting van zowel gymzaal als sportzaal is traditioneel en minder geschikt voor 

bewegingsonderwijs en andere activiteiten die zijn gebaseerd op moderne beweegconcepten.  

 

Bezetting 

De bezetting is matig (geel) tot redelijk (groen). In het winterseizoen is er ook in de a vonden en 

weekenden nog voldoende ruimte te vinden, overwegend op minder populaire tijden.  

 

  

Figuur 2. Sportzaal de Valk 
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  maandag t/m vrijdag 
weekend totaal 

 
scholen 

  overdag avond  

De Valk bezettingsgraad  uren 

De Valk sportzaal 64% 67% 31% 87%   18,25 

De Valk gymlokaal       77%   15,25 

Figuur 3. Bezetting De Valk 

Onderhoud 

De kosten groot onderhoud zijn bepaald op basis van het langjarig gemiddelde van de MJOP. Door 

de wijze van financieren wijkt dat af van de bedragen in de begroting. De bedragen voor d agelijks en 

groot onderhoud zijn in lijn met wat van een accommodatie van deze leeftijd en omvang mag worden 

verwacht. De kapitaallasten zijn laag. Dit komt door de hoge leeftijd, de accommodatie is bijna 

afgeschreven. De resterende boekwaarde per 1 januar i 2022 is € 218.000, dat is minder dan 10% 

van de realisatiekosten van een dergelijke zaal.  

 

Overzicht onderhoud en afschrijving 2022 

Kapitaallasten € 23.650 

Dagelijks onderhoud € 14.216 

Dotatie onderhoudsvoorziening o.b.v. MJOP € 92.588 

Totaal € 130.454 

Figuur 4. Overzicht onderhoud en afschrijving de Valk 

Energie 

De energielasten zijn de laatste jaren vrij sterk gestegen, van € 15.500 in 2017 tot bijna € 24.000 in 

2020. Overigens zijn de energiekosten daarmee nog steeds niet opvallend voor een sportzaal van 

deze leeftijd.  

 

De mogelijkheid van verduurzaming van de accommodatie is onderzocht. Met een investering van € 

107.000 kan een besparing van € 11.000 per jaar en 43 ton CO2 worden gerealiseerd. Dat komt neer 

op een terugverdientijd van tenminste 10 jaar. Gezien de leeftijd en de beperkte functionaliteit van 

de accommodatie is het twijfelachtig of die terugverdientijd nog gerealiseerd kan worden.  

 

Beheer 

De Valk wordt door de gemeente beheerd vanuit Sporthal de Stoep. Er worden geen beheerskosten 

aan de Valk toegerekend. 

 

Ruimtelijke plannen 

De Valk ligt in het gebied dat volgens het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 

geherstructureerd moet gaan worden. Ook ligt de Valk tegenover de locatie waar in het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs een Integraal Kind Centrum met sportvoorziening is geprojecteerd. Dat 

biedt kansen voor vernieuwing van De Valk.  
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Sporthal de Stoep 

Sporthal de Stoep is gelegen aan de Krommestoep en bestaat uit een sporthal en een kleine zaal. 

De sporthal heeft een zaaloppervlakte van 28 x 44 meter en de kleine zaal 11 x 14 meter. De sporthal 

is op te delen in drie verschillende zaaldelen 

en heeft een belangrijke functie voor de 

invulling van het bewegingsonderwijs binnen 

de gemeente. Naast het bewegingsonderwijs 

wordt de Stoep door veel Sliedrechtse 

sportverenigingen gebruikt zoals onder 

andere Sliedrecht Sport en SKC Merwede.  

 

De Stoep is een uitgebreide accommodatie, 

met veel voorzieningen, ook voor sport in de 

hogere competities. Zowel de accommodatie 

als de voorzieningen maken een gedateerde, 

maar goed onderhouden indruk. De kleine 

zaal is te klein om geschikt te zijn als 

gymlokaal. Deze wordt dan ook niet als zodanig gebruikt.  

 

Over de akoestische afscheiding tussen de zaaldelen wordt geklaagd . Gelijktijdig gebruik van alle 

drie de zaaldelen voor verschillende activiteiten is dan ook niet ideaal. Of zelfs onwenselijk, 

afhankelijk van de aard van de activiteiten. De inrichting van de sporthal is traditioneel en minder 

geschikt voor bewegingsonderwijs en andere activiteiten die zijn gebaseerd op een moderne 

bewegingsleer.  

 

Bezetting 

  maandag t/m vrijdag 
weekend totaal 

 
scholen 

  overdag avond 
 

De Stoep bezettingsgraad  uren 

De Stoep zaaldeel 1 51% 92% 66% 67%   20 

De Stoep zaaldeel 2/3 49% 92% 66% 66%   20,75 

De Stoep kleine zaal        40%   0 

Figuur 6. Bezetting de Stoep 

De bezetting van sporthal de Stoep is overdag matig, in het weekend redelijk en ’s avonds goed. Over 

de gehele week genomen is de bezetting redelijk. Dit geldt in de drukste periode, de wintermaanden. 

De bezetting van de kleine zaal is zelfs voor een gymlokaal zeer matig.  

 

Figuur 5. Sporthal de Stoep 
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Onderhoud 

De kosten van dagelijks onderhoud zijn lager dan wat van een accommodatie van deze leeftijd en 

omvang mag worden verwacht. De kosten van groot onderhoud zijn daarentegen duidelijk hoger. Dit 

lijkt het gevolg van achterstallig onderhoud dat moet worden ingehaald.  De kapitaallasten zijn 

redelijk laag. De boekwaarde is met ruim € 700.000 minder dan 10% van wat het op dit moment kost 

om een dergelijke uitgebreide accommodaties te realiseren.  

 

Overzicht onderhoud en afschrijving 2022 

Kapitaallasten € 59.574 

Dagelijks onderhoud € 9.232 

Dotatie onderhoudsvoorziening o.b.v. MJOP € 194.530 

totaal € 263.336 

Figuur 7. Overzicht onderhoud en afschrijving De Stoep  

Energie 

De energielasten van De Stoep zijn sinds 2017 gestegen van ruim € 35.000 tot bijna € 62.000 in 

2020. Ook voor de Stoep zijn er verduurzamingsplannen. Met een investering van € 164.000 kan een 

jaarlijkse besparing van een kleine € 16.000 en 85 ton CO2 worden gerealiseerd. Dit betekent een 

terugverdientijd van meer dan 10 jaar. Het is twijfelachtig of een dergelijke terugverdien tijd 

gerealiseerd kan worden. 

 

Beheer 

Alle beheerskosten voor De Stoep, Crayenest en De Valk worden toegerekend aan De Stoep. Er zijn 

drie beheerders. De inzet aan beheerders is normaal en in redelijke verhouding tot het takenpakket. 

De kosten per FTE zijn herkenbaar voor zelfstandige allround beheerders in gemeentedienst.  

 

Omdat de beheerders in dienst van de gemeente zijn, liggen de  personeelskosten 15 tot 20% hoger 

dan in een private cao. Overigens is de hoogte van de loonkosten een vast gegeven dat nauwelijks 

te veranderen is.  

 

Het voordeel van het in gemeentelijke dienst hebben van de beheerders is dat de gemeente veel 

zeggenschap heeft over de uitvoering van het beheer. Dat heeft kennelijk goed uitgewerkt. Het is 

zeer wel denkbaar dat dit heeft geleid tot grote besparingen op de onderhoudskosten van de 

accommodaties. 

 

Ruimtelijke plannen 

De Stoep ligt in het gebied dat volgens het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 

geherstructureerd moet gaan worden. Deze stedenbouwkundige ontwikkeling is het moment om de 

Stoep te vernieuwen.  
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Gymzaal ‘t Crayenest 

Gymzaal 't Crayenest is gelegen aan de Prickwaert en bestaat uit een gymlokaal met kleedruimtes. 

Het gymlokaal heeft een oppervlakte van 12 x 21 meter en is hierdoor niet geschikt voor alle 

zaalsporten. 't Crayenest wordt gebruikt voor het bewegingsonderwi js maar ook door verschillende 

lokale sportverenigingen zoals Omnisport 

Synergos en Sliedrecht Sport. 

 

’t Crayenest is de op een na oudste 

binnensportaccommodatie, het is 

gebouwd in 1978. Net als de andere 

accommodaties maakt het een 

gedateerde, maar nette indruk. De 

maatvoering en de inrichting zijn 

gedateerd.  

 

 

bezetting 

    

bezettingsgraad 

   

't Crayenest    uren 

gymlokaal 't Crayenest   74%   20,25 

Figuur 9. bezetting ‘t Crayenest 

 

De bezetting is redelijk voor een gymlokaal, zowel wat betreft sportgebruik als wat betreft 

onderwijsgebruik. Er is nog wel ruimte voor wat uitbreiding van beide soorten gebruik.  

 

onderhoud 

Overzicht onderhoud en afschrijving 2022 

Kapitaallasten  € 636 

Dagelijks onderhoud  € 3.800 

Dotatie onderhoudsvoorziening o.b.v. MJOP  € 40.334  

totaal  € 44.770  

Figuur 10. overzicht onderhoud en afschrijving ‘t Crayenest  

De kapitaallasten zijn bijna nul. Er wordt alleen nog afgeschreven op de cv-installatie. De 

accommodatie zelf is financieel afgeschreven. De kosten van dagelijks onderhoud zijn opvallend 

laag, terwijl de dotatie groot onderhoud overeenkomt met wat gebruikelijk is.  

 

Figuur 8. Gymzaal ‘t Crayenest 
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energie 

De energielasten zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, rond € 5.550 per jaar. Er i s 

weliswaar een plan voor verduurzaming. Met dat plan wordt een besparing van een kleine € 1.400 

per jaar gerealiseerd. Daarvoor is een investering van bijna € 58.000  nodig. De terugverdientijd is 

dan ruim 40 jaar. De besparing in CO2 is geraamd op 20 ton. Voorwaarde daarbij is dat ‘t Crayenest 

er nog 40 jaar staat. Dat lijkt niet waarschijnlijk, of zelfs maar wenselijk.  

 

Beheer 

‘t Crayenest wordt door de gemeente beheerd vanui t Sporthal de Stoep. Er worden geen 

beheerskosten aan ‘t Crayenest toegerekend.  

 

Ruimtelijke plannen 

’t Crayenest ligt buiten het plangebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030. 

Bij de exploitant van de Basis leeft de wens om meer onderwijsgebruik aan te trekken  vanuit de 

scholen die in ’t Crayenest bewegingsonderwijs krijgen. Omdat in Sporthal de Basis nog voldoende 

ruimte is, kan daarmee een besparing gerealiseerd worden op de exploitatie van ’t Crayenest.  

 

Het is echter vanuit onderwijskundig perspectief niet wenselijk om het bewegingsonderwijs te 

verplaatsen. De scholen die de nu gebruik maken van ’t Crayenest zouden dan meer dan een 

kilometer moeten lopen voor iedere gymles. Aangezien de scholen voor meer dan 20 klokuren per 

week gebruik maken van de gymzaal, is dit in strijd met onderwijshuisvestingsverordening.  

 

Het bezwaar van de afstand kan opgelost worden met een brug over de sloot achter sporthal de 

Basis. Maar dan nog kost heen en weer lopen al gauw een tot anderhalf uur per klas, per week. Dat 

gaat ten koste van de beschikbare lestijd van 26 uur per week. Het realiseren van een nieuw 

gymlokaal ligt dan meer voor de hand dan het realiseren van een brug.  

 

De Basis  

Sporthal de Basis is de nieuwste 

binnensportaccommodatie in Sliedrecht. 

De sporthal is 30x48 meter groot en 9 

meter hoog. Deze sporthal kan in zijn 

geheel worden gebruikt, maar ook in drie 

delen. De tribune heeft 1.000 zitplaatsen.  

 

Het gebouw kent 8 kleedkamers. In de 

sporthal kunnen o.a. sporten als volleybal, 

voetbal en korfbal worden beoefend. 

Buiten is er gelegenheid tot beachvolleybal Figuur 11. Sporthal de Basis 
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op 4 velden. Gezien de afmetingen en de faciliteiten moet deze hal als topsporthal worden 

aangemerkt.  

 

De Basis is gebouwd met steun van de Gemeente Sliedrecht en Sliedrecht Sport. De accommodatie 

wordt geëxploiteerd door een stichting en krijgt veel steun van vrijwilligers van Sliedrecht Sport. 

Sliedrecht Sport is ook de hoofdgebruiker van de Basis. 

 

Bezetting 

  maandag t/m vrijdag 
weekend totaal  scholen 

  overdag avond  

        

bezettingsgraad 

   

De Basis        uren 

zaaldeel 1 59% 85% 122% 79%   19,25 

zaaldeel 2 19% 88% 122% 61%   4,25 

zaaldeel 3 60% 88% 122% 81%   16,5 

Figuur 12. bezetting de Basis 

De bezetting van de Basis over de week heen is redelijk tot goed. De avonden zijn goed, de 

weekenden zelfs erg goed. Alleen het gebruik overdag wijkt af. Dit is matig, er is vooral ruimte voor 

meer onderwijsgebruik of andere activiteiten overdag.  

 

Onderhoud 

De onderhoudslasten van de Basis zijn erg laag. Dat komt vooral doordat de er weinig geld 

gereserveerd wordt voor groot onderhoud. Op basis van kengetallen mag worden verwacht dat voor 

de langere termijn een veel hoger bedrag voor groot onderhoud noodzakelijk is. De Stichting is 

voornemens om binnenkort een MJOP op te laten stellen om zo de werkelijk noodzakelijke  

reservering voor groot onderhoud te bepalen.  

 

De kapitaallasten van de stichting zijn ook laag. Dit komt enerzijds doordat over een deel van de 

leningen nog geen rente en afschrijving wordt betaald. Anderzijds rekent de stichting met een 

opvallend hoge restwaarde voor de accommodatie. De kapitaallasten zullen in de toekomst dan ook 

significant stijgen.  

 

Overzicht onderhoud en kapitaallasten 2020 
Kapitaallasten stichting  € 131.912  

Kapitaallasten gemeente  € 35.885  
Dagelijks onderhoud Stichting   € 23.061  

Dotatie onderhoudsvoorziening Stichting  € 31.844  

totaal  € 222.702  

Figuur 13. Overzicht onderhoud en kapitaallasten 
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De Basis drukt ook nog op de gemeentelijke begroting, voor een bedrag van bijna € 36.000 per jaar. 

De gemeente moet nog ruim € 2.400.000 afschrijven op de Basis. Daarnaast staat de gemeente 

garant voor een substantieel deel van de leningen van de Stichting. 

 

Energie 

Energiekosten zijn voor rekening van de exploitant. De gemeente heeft hier geen bemoeienis mee. 

 

Beheer 

De Basis wordt voor eigen rekening en risico beheerd en geëxploiteerd door SBB. 

 

Ruimtelijke plannen 

De Basis ligt buiten het plangebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030. Ook 

zijn er geen andere gemeentelijke plannen die invloed hebben op het gebruik of de exploitatie van de 

Basis. 

 

Sporthal de Lockhorst 

Sporthal de Lockhorst ligt aan de Sportlaan 1 en maakt onderdeel uit van een samengestelde 

accommodatie waarin ook een zwembad en een zalencentrum zijn ondergebracht. De sporthal 

wordt beheerd door de exploitant van het 

zwembad, Optisport Sliedrecht, en 

verhuurd door de gemeente Sliedrecht. 

 

De sporthal heeft een zaaloppervlakte van 

26 x 44 meter en is te verdelen in 2 

zaaldelen 

 

De sporthal ligt verder van het dorp 

Sliedrecht dan de andere sporthallen. Dit 

komt vooral door de snelweg die de 

gemeente doorsnijdt. Hemelsbreed ligt de 

ingang van de Lockhorst maar iets meer dan 400 meter van de ingang van Spo rtzaal de Valk. De 

fiets- of wandelroute is echter 1,8 kilometer. Daarbij loopt de route naar de Lockhorst onder de 

snelweg door en over een bedrijfsterrein. Hierdoor wordt de afstand tot het dorp nog sterker ervaren. 

Voor het bewegingsonderwijs is de capaciteit van de Lockhorst niet nodig en de afstand objectief te 

groot.  

Bij de gebruikers is er ontevredenheid over de voorzieningen, de hygiëne en de klimaatbeheersing 

van de sporthal. Of dat terecht is, is lastig vast te stellen. De schoonmaak van de Lockhorst wordt 

regelmatig gecontroleerd door een externe keurmeester. Die stelt steeds vast dat de schoonmaak 

Figuur 14. Sporthal de Lockhorst 
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voldoet aan objectieve normen. De gemeente houdt zelf toezicht op het onderhoud dat Optisport 

moet doen.  

 

Er is daarmee een discrepantie tussen de beleving van verschillende gebruikers en hetgeen de 

controles uitwijzen. De gemeente kan de controle aanscherpen of de gebruikers daarin betrekken. 

Zodoende kan er voor alle betrokkenen duidelijkheid ontstaan. 

 

Bezetting 

De bezetting van Sporthal de Lockhorst is met 28% slecht. Alleen op doordeweekse avonden in de 

winter is de bezetting redelijk. Er is geen onderwijsgebruik. Het totale gebruik in de drukste tijd van 

het jaar is minder dan 25 uur per week. Dit is heel weinig. Het betekent echter niet dat de gemeente 

ook zonder deze sporthal kan. Het zal namelijk erg lastig blijken om het avondgebruik dat in sporthal 

De Lockhorst zit in de andere accommodaties op te vangen.  

  maandag t/m vrijdag 
weekend totaal  scholen 

  overdag avond  

        

bezettingsgraad 

   

De Lockhorst        uren 

Zaaldeel 1 1% 70% 19% 28%   0 

Zaaldeel 2 0% 73% 19% 28%   0 

Figuur 15. Bezetting sporthal de Lockhorst 

Als de gebruikers van de sporthal in de andere accommodaties moeten worden ondergebracht, dan 

zal dat tot een aantal knelpunten in de planning van andere accommodaties leiden. Zolang sporthal 

de Lockhorst beschikbaar is, zal het relatief eenvoudig zijn om de planning voor de andere 

accommodaties sluitend te krijgen. 

 

Onderhoud  

De kapitaallasten van de sporthal zijn sinds 2018 ongeveer € 12.000 per jaar. Dat is relatief 

verwaarloosbaar. Met € 386.000 is de boekwaarde ook duidelijk onder de 10% van de kosten die een 

vergelijkbare sporthal nieuw kost. 

Overzicht onderhoud en afschrijving 2022 

Kapitaallasten  € 10.078  

Dagelijks onderhoud  € 3.278  

Dotatie onderhoudsvoorziening o.b.v. MJOP  € 71.840  

Totaal  € 85.196  

Figuur 16. Overzicht onderhoud en afschrijving sporthal de Lockhorst  

De kosten van klein onderhoud voor de gemeente zijn jaarlijks € 3.278. Het overige klein onderhoud 

ligt bij de exploitant. De kosten daarvan zijn niet bekend. De technische installaties van het zwembad, 

zalencentrum en sporthal zijn zodanig met elkaar vervlochten dat de verbruikscijfers van energie 

niet los van elkaar bekend zijn. De kosten van groot onderhoud bedragen gemiddeld bijna € 72.000 

per jaar. Dat is bescheiden voor een sporthal.  
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Energie 

Energiekosten zijn voor rekening van de exploitant. Er is geen plan voor verduurzaming van de 

Lockhorst. 

 

Beheer 

De sporthal wordt beheerd door de exploitant van het bronbad. De verhuur wordt gedaan door de 

gemeentelijke beheerders vanuit de Stoep.  

 

Ruimtelijke plannen 

De Lockhorst ligt binnen het plangebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022 -2030. 

Twee van de drie opties voor een groene verbinding tussen noord en zuid zijn geprojecteerd op de 

plek waar de Lockhorst staat. Mocht een van die opties gerealiseerd worden, dan moet de toekomst 

van de Sporthal heroverwogen worden, zeker gezien het feit dat die groene verbinding sporthal de 

Valk direct bereikbaar maakt. 

 

Bronbad de Lockhorst 

Bronbad de Lockhorst ligt aan de Sportlaan en maakt onderdeel uit van een samengestelde 

accommodatie waarin ook een sporthal en een zalencentrum zijn ondergebracht. H et zwembad 

wordt geëxploiteerd door Optisport 

Sliedrecht. 

 

Het bronbad is gebouwd in 1995 en heeft 

een aanbod en capaciteit die de schaal 

van Sliedrecht ruimschoots overtreft. Het 

zwembad bestaat namelijk uit een 

wedstrijdbassin van 25 x 15 meter, een 

doelgroepenbassin van 25 x 10 meter, 

recreatiebassin van 320 vierkante meter 

en een buitenbassin van 25 x 15 meter.  

 

Door haar omvang heeft het bronbad 

voldoende capaciteit voor 270.000 

bezoeken binnen en tot zo’n 330.000 

bezoeken per jaar in de gehele accommodatie. Om dit in perspectief te plaatsen: Uitgaande van 

landelijke animocijfers, mogen vanuit Sliedrecht zo’n 110.000 tot 120.000 bezoeken per jaar 

verwacht worden. Dat is een derde van de totale capaciteit van het bronbad. 

 

Figuur 17. bronbad de Lockhorst 
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Bezetting 

De bezetting van het bronbad blijft ver achter bij de beschikbare capaciteit . Door de jaren heen ziet 

die bezetting er als volgt uit: 

In de tabel is goed te zien dat het bezoek jaar na jaar terugloopt. In 2019 lijkt het te herstellen, zo op 

het oog vooral door een stijging van het aantal zwemlessen. Die zwemlessen werden in dat jaar 

gesubsidieerd door de gemeente. Door de invloed van de Covid pandemie zijn de cijfers in 2020 en 

2021 niet representatief, waardoor onduidelijk is of het herstel daadwerkelijk doorgezet zou zijn. 

 

Wel is duidelijk dat het bezoek ook in 2019 maar ongeveer de helft van de capaciteit van het 

zwembad was. Overigens komt bij dit geregistreerd bezoek nog wel het gebruik door de 

zwemverenigingen. Dit bezoek wordt door de exploitant geschat op ongeveer 15.000 bezoeken per 

jaar. Ook als die aantallen wel meegenomen worden, blijft het algemene beeld hetzelfde. 

 

Hoewel het zwembad bij lange na niet aan 

zijn capaciteit zit, heeft het wel duidelijk 

meer bezoek dan verwacht mag worden 

vanuit Sliedrecht alleen.  

 

Het is niet precies te bepalen welk deel van 

de bezoeken van buiten Sliedrecht komt. 

Daarvoor ontbreken de benodigde 

gegevens. Wel is van een deel van de 

abonnementhouders bekend waar ze 

wonen. Dat geeft een beeld van de spreiding 

Figuur 18. Bezoek Bronbad de Lockhorst 
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van de bezoekers. Die abonnementhouders wonen bovengemiddeld vaak buiten Sliedrecht, zoals te 

zien is op de heatmap hiernaast. 

 

Het zwaartepunt van de abonnementhouders ligt weliswaar in Sliedrecht, maar Papendrecht is een 

goede tweede. Dat is opvallend omdat in Papendrecht een gloednieuw zwembad staat. Maar ook in 

Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf en zelfs Dordrecht wonen flinke groepen 

abonnementhouders. Abonnementhouders brengen vaak veel bezoeken en maken dan ook altijd een 

belangrijk deel uit van het totale aantal bezoeken.  Er is dan ook duidelijk sprake van een sterke 

regionale functie. 

 

Het is goed om te bedenken dat mensen die verder weg wonen minder snel een abonnement nemen 

en vaker zullen bezoeken met losse kaartjes. Zouden de adressen van al die mensen beschikbaar 

zijn, dan zou de regionale functie waarschijnlijk nog nadrukkelijker naar voren komen. 

 

onderhoud 

Overzicht onderhoud en afschrijving 2022 
Kapitaallasten  € 129.244  

Dagelijks onderhoud  € 8.255 

Dotatie onderhoudsvoorziening o.b.v. MJOP  € 327.253  

totaal  € 464.752  

Figuur 19. onderhoud en afschrijvingen bronbad de Lockhorst 

De kapitaallasten van het bronbad zijn voor 2021 begroot op ruim € 129.000. De boekwaarde is ruim 

€2,3 miljoen. Op basis van kengetallen ligt dat tussen de 15% en 20% van de kosten van een nieuwe, 

vergelijkbare accommodatie.  

 

De kosten van klein onderhoud voor de gemeente zijn jaarlijks € 8.255. Het overige klein onderhoud 

ligt bij de exploitant. De kosten daarvan zijn niet bekend. De kosten van groot onderhoud bedragen 

gemiddeld ruim € 327.000 per jaar. Dat is zelfs voor zo’n groot Bronbad een flink bedrag. Dit wordt 

kennelijk veroorzaakt doordat in de afgelopen jaren niet alle noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd . 

Dat onderhoud wordt nu ingehaald. 

 

energie 

De technische installaties van het zwembad, zalencentrum en sporthal z ijn zodanig met elkaar 

vervlochten dat de verbruikscijfers van energie niet los van elkaar bekend zijn. Een zwembad als de 

Lockhorst gebruikt echter heel veel energie. Het leeuwendeel van het energiegebruik van het 

complex zal toe te schrijven zijn aan het bronbad. Moderne zwembaden worden steeds vaker 

energieneutraal gerealiseerd, of in ieder geval gasloos. Er zijn nog geen plannen voor het 

verduurzamen van De Lockhorst. 
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Ruimtelijke plannen 

De Lockhorst ligt binnen het plangebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022 -2030. 

Twee van de drie opties voor een groene verbinding tussen noord en zuid zijn geprojecteerd op de 

plek waar de Lockhorst staat. Mocht een van die opties gerealiseerd worden, dan moet de toekomst 

van het bronbad heroverwogen worden. 

 

De gemeente kan bij een heroverweging kiezen voor een energiezuinig zwembad dat beter past bij 

de schaal van Sliedrecht. Dat leidt niet alleen tot lagere exploitatielasten, het zal ook een significant 

positief effect hebben op de totale CO2-uitstoot van de gemeente.  

 

2.4 Buitensportaccommodaties 

Sliedrecht beschikt over verschillende buitensportaccommodaties variërend van het IJsbaanterrein 

tot aan de voetbalvelden. De rol van de gemeente varieert per accommodatie omdat deze historisch 

gegroeid is. De gemeente streeft naar een uniformering in de afspraken, maar zover is het nog niet.  

 

De buitensportaccommodaties zijn verdeeld over twee sportparken, Thorbeckelaan en De Lockhorst. 

Aan de Thorbeckelaan bevinden zich de accommodaties voor korfbal, handboogschieten, trimmen 

en de ijs- en skeelerbaan. Op Sportpark De Lockhorst bevinden zich voetbalvelden en tennisbanen. 

 

De twee sportparken liggen vlakbij elkaar, maar worden van elkaar gescheiden door een snelweg. 

Sportpark Thorbecke ligt in het dorp, tussen woonwijken. Sportpark De Lockhorst ligt aan de andere 

kant van de snelweg, op een bedrijventerrein. Omdat er geen directe verbinding is tussen de beide 

parken, gaat de route van het ene park naar het andere via de Stationsweg. De parken liggen in 

praktische zin ruim twee kilometer van elkaar af.  

 

De beide accommodaties kenmerken zich door een gesloten, monofunctioneel karakter. Er staan 

hekken omheen en alles zit dicht als het niet gebruikt wordt door de gebruiker. Vooral voor Sportpark 

Thorbecke is het jammer dat er niet meer gebruik van gemaakt wordt. Het sportpark ligt tussen 

woonwijken en kan zeker een functie hebben voor andere sporters en recreanten. 

 

Voor Sportpark de Lockhorst geldt dat er vergevorderde plannen zijn om het sportpark te verplaatsen 

naar de noordzijde van de spoorlijn, in een nieuw te bouwen wijk. Er is een krediet beschikbaar voor 

het maken van een ontwerp. Er wordt gekoerst op realisatie in 2024.  
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Sportpark De Lockhorst 

VV Sliedrecht 

Sportpark De Lockhorst is gelegen aan de 

Sportlaan en is de thuisbasis van 

voetbalvereniging VV Sliedrecht. Het 

sportpark bestaat uit 2 kunstgrasvelden, 4 

reguliere grasvelden, een trainingsveld, 

een tribune/kleedruimten, kleedruimten en 

het kantinegebouw. Het onderhoud van het 

totale sportpark valt onder de 

verantwoordelijkheid van de vereniging, de 

gemeente onderhoud alleen de 

omliggende beplanting. 

 

Tenniscomplex  

Het tenniscomplex is gelegen aan de 

Sportlaan, naast de voetbalvelden. Het 

biedt onderdak aan de Sliedrechtse Lawn 

Tennis Club. Op het terrein bevinden zich 

een aantal tennisbanen, twee padelbanen 

en een verenigingsgebouw. Het totale 

onderhoud wordt uitgevoerd door de 

vereniging. 

 

 
 

Bezetting  

De beide accommodaties worden uitsluitend gebruikt door de huurders. Het sportpark heeft een 

gesloten, monofunctioneel karakter. 

 

Ruimtelijke plannen 

Sportpark de Lockhorst ligt binnen het plangebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 

2022-2030. Dit Sportpark zal verhuizen naar de noordkant van de spoor lijn. De huidige locatie zal 

dan worden herontwikkeld als bedrijfsterrein. In de plannen maakt het sportpark onderdeel uit van 

zowel een groene verbinding tussen noord en zuid, als van ‘De Tuinen van Sliedrecht, een 

parkachtige strook die aan de noordkant de spoorlijn volgt. Deze plannen geven prachtige kansen 

om het Sportpark opnieuw vorm te geven als een open, multifunctioneel park voor sporten en 

bewegen. 

 

Figuur 20. VV Sliedrecht 

Figuur 21. SLTC 
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Sportpark Thorbeckelaan 

Korfbalveld Thorbeckelaan 

Sportpark Thorbeckelaan is gelegen aan de 

Thorbeckelaan 104 en is de thuisbasis van 

korfbalvereniging SKC Merwede. Het sportpark 

bestaat uit een kunstgrasveld en een 

clubgebouw. Het kunstgrasveld heeft een totale 

oppervlakte van 6.164 vierkante meter waarop 4 

grote en 3 kleine speelvelden zijn uitgezet. De 

vereniging is verantwoordelijk voor het 

onderhoud aan het clubgebouw en het dagelijks 

onderhoud aan de velden en het terrein. 

ABC Thorbeckelaan 

ABC Thorbeckelaan is gelegen op Sportpark 

Thorbecke en is een verenigingsgebouw met 

bijgelegen grasveld en biedt onderdak aan de 

Sliedrechtse vereniging Trimclub ABC. De 

gemeente onderhoudt de geplaatste lichtmasten 

en verricht het maaiwerk van het veld. Ook de 

Handboogvereniging maakt gebruik van deze 

accommodatie. 

 

 

 

IJsbaancomplex Lijsterweg 

Het ijsbaanterrein ligt naast Sportpark 

Thorbecke en heeft een multifunctionele functie. 

Het terrein wordt gebruikt als ijsbaan, 

skeelerbaan, voetbalveld en is aangewezen als 

evenementenlocatie. De ijsbaanfunctie wordt 

ingevuld door IJsclub De Vriendschap. In de 

zomer vinden er evenementen plaats. De 

skeelerbaan is aangelegd voor recreatief gebruik 

en wordt ook gebruikt door Skeelervereniging 

Sliedrecht. Het onderhoud wordt door de 

gemeente uitgevoerd. 

 

Figuur 22. SKC Merwede 

Figuur 23. Trimclub ABC 

Figuur 24. Schaats- en skeelerbaan 
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Bezetting  

De accommodaties worden overwegend gebruikt door de huurders. Daarnaast is er gebruik door de 

handboogverenging. Alleen de IJsbaan wordt ook wel voor andere activiteiten gebruikt. Als geheel 

heeft het sportpark een gesloten karakter, met hoge hekken rondom. 

 

Ruimtelijke plannen 

Sportpark Thorbecke ligt binnen het plangebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 

2022-2030. In de plannen maakt het sportpark onderdeel uit van de groene verbinding tussen noord 

en zuid. Het moet het nieuwe visitekaartje worden van Sliedrecht. Gezien de ligging moet dat zeker 

mogelijk zijn.  

 

Deze plannen geven prachtige kansen om het Sportpark opnieuw vorm te geven als een open, 

multifunctioneel park voor sporten en bewegen. 

 

2.5 onderhoud binnensport 

Recentelijk zijn de onderhoudsplanningen voor de binnensportaccommodaties geactualiseerd en 

zijn de benodigde middelen voor het planmatig onderhoud en de noodzakelijke verduurzaming voor 

langere tijd gereserveerd. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat dit zekerheid geeft over het 

voortbestaan van de accommodaties.  

 

Door de covid-19 pandemie is duidelijk geworden dat de ventilatie van veel sportgebouwen niet 

toereikend is om voldoende te ventileren om veilig te kunnen sporten bij een dergelijke virusuitbraak. 

Dit zal mogelijk leiden tot een aanscherping van de normen voor ventilatie. Daar is bij het opstellen 

van de onderhoudsplanningen nog geen rekening mee gehouden.   

 

In de tabel zijn de geplande kosten van planmatig onderhoud afgezet tegen de normale kosten van 

onderhoud op basis van kengetallen. Daarbij valt meteen op dat de geplande kosten voor drie van 
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Figuur 25. kosten planmatig onderhoud 
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vijf accommodaties redelijk in lijn zijn met de verwachting. Alleen voor het bronbad en Sporthal de 

Stoep liggen de kosten duidelijk hoger dan normaal. Dit komt doordat onderhoud in het verleden niet 

is uitgevoerd en er nu een inhaalslag wordt gemaakt. Dit betreft echter gemiddelden. 

 

Bovenstaande bedragen zijn gemiddelden over een langere tijd, tien jaar in dit geval. Per jaar kunnen 

de totale onderhoudslasten flink verschillen. Uitgezet in de tijd zien de onderhoudskosten er als volgt 

uit.  

 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de kosten van 2021 en 2022 zijn samengevoegd, omdat in 2021 

de onderhoudsbudgetten nog niet waren aangepast. Hierdoor is er in 2021 geen planmatig 

onderhoud uitgevoerd. Het grootste deel van het planmatig onderhoud valt in de eerste paar jaren. 

Daar komen investeringen in verduurzaming, en eventueel betere ventilatie, nog bij.  

 

De toestand van de binnensportaccommodaties geeft aanleiding om te overwegen om een aantal 

accommodaties te vervangen of vernieuwen. Daarbij zijn er externe ontwikkelingen die ook  

aanleiding geven om te overwegen om accommodaties te vernieuwen of te vervangen. Dan gaat het 

vooral om de ruimtelijke visie en de plannen voor het realiseren van een IKC met sportvoorziening 

tegenover sportzaal de Valk.  

 

Het verdient aanbeveling om op korte termijn besluiten te nemen over de toekomst van die 

accommodaties, zodat de onderhoudsplanning daarop zo nodig op aangepast kan worden. Dat kan 

interessante besparingen opleveren. 

 

2.6 Conclusies 

De sportaccommodaties in Sliedrecht zijn vrij traditioneel van opzet , vooral gericht op klassiek 

bewegingsonderwijs en verenigingssport. Dat is niet heel bijzonder, maar daardoor worden wel 

kansen voor vernieuwing in het bewegingsonderwijs en sporten en bewegen in het algemeen gemist.  
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De accommodaties zijn goed gespreid over het dorp. Alleen de Lockhorst valt erbuiten. Hoewel de 

meeste accommodaties behoorlijk op leeftijd zijn, is het onderhoud overwegend goed. De gebruikers 

zijn dan ook tevreden, met uitzondering van de gebruikers van de Lockhorst.  

 

De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties is veelal redelijk tot goed. Een positieve 

uitschieter is de Basis, de Lockhorst valt juist in negatieve zin op. In algemene zin valt op dat er in 

de accommodaties nog ruimte is voor een intensivering van zowel het verenigings- als het 

onderwijsgebruik. 

 

Buiten het bronbad en Sporthal de Basis zijn de binnensportaccommodaties in financiële zin 

nagenoeg afgeschreven. De komende paar jaren zijn relatief hoge kosten voor onderhoud te 

verwachten, alsook investeringen in verduurzaming en eventueel ventilatie te verwachten. Het is de 

vraag of dat voor alle accommodaties nog rendabel is, gelet op de leeftijd en beperkte functionaliteit 

van de betreffende accommodaties.  

 

Op de Basis en ’t Crayenest na vallen alle sportaccommodaties in het plangebied van het 

Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030. Tegenover De Valk wordt een nieuw IKC met 

sportvoorziening gerealiseerd. Bij al die accommodaties is er aanleiding om die ontwikkeling aan te 

grijpen voor vernieuwing of vervanging van de accommodatie. 

 

Bij de buitensport zijn er vooral kansen door het realiseren van meer openheid en multifunctioneel 

gebruik van de sportparken. Dat zal een wezenlijke bijdrage leveren aan een buitenruimte die meer 

uitnodigt tot sporten en bewegen.  

  



 

Ontwikkelperspectief Gemeentelijke Sportaccommodaties Sliedrecht 2022-2031 25 

Hoofdstuk 3 Huidige maatschappelijke behoefte 
 

Dit ontwikkelperspectief heeft tot doel om een beeld te vormen van de kwalitatieve en kwantitatieve 

behoefte aan sportaccommodaties in Sliedrecht. Daartoe is het van belang om goed zicht te krijgen 

op de factoren die de behoefte aan accommodaties bepalen. Dat zijn:  

• De kenmerken van de bevolking van Sliedrecht: aantal inwoners en bevolkingssamenstelling.  

• De sociaaleconomische situatie van de inwoners. Er is immers een sterk verband tussen 

inkomen en de sport- en beweegparticipatie. Sterk samengevat, hoe hoger het inkomen, hoe 

hoger de sport- en beweegdeelname en hoe groter de behoefte aan accommodatie.  

• De leefstijlen van de inwoners, waarmee wij de motivatie, voorkeuren en wensen en eisen op 

het gebied van sport en bewegen in kaart brengen. 

• De huidige sport- en beweegdeelname van de inwoners van Sliedrecht en de sterke en zwakke 

punten daarvan. 

 

Voor elk van deze onderwerpen wordt het beeld van Sliedrecht in dit hoofdstuk samengevat 

weergegeven. Het hoofdstuk eindigt met conclusies.  In het volgende hoofdstuk wordt dan de 

verwachte toekomstige ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.  

 

3.1 de bevolking van Sliedrecht 

Aantal inwoners 

De gemeente Sliedrecht telt op dit moment ruimt 25.000 inwoners. Sliedrecht bestaat uit vier wijken 

waarvan één wijk (Noord) op dit moment vooral een buitengebied is met nauwelijks inwoners. In de 

volgende figuur is het aantal inwoners per wijk weergegeven, verbijzonderd naar een aantal 

leeftijdsklassen. 

 

Figuur 27: Aantal inwoners per wijk naar leeftijdsklassen. 

 

Bron: Drechtsteden in cijfers. 
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Uit de figuur blijkt dat de wijk Centrum het hoogste aantal inwoners telt (ruim 10.000), gevolgd door 

Oost (bijna 9.000), gevolgd door West (bijna 6.500). Noord telt op dit moment slechts 200 inwoners.  

 

Samenstelling naar leeftijdsklassen 

De verdeling van de inwoners naar leeftijdsklassen wijkt, voor Sliedrecht totaal niet veel af van  het 

Nederlandse gemiddelde. Het aandeel kinderen en tieners is iets hoger, het aandeel volwassenen en 

senioren is iets lager. Echter, de verschillen ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde zijn niet 

noemenswaardig.  

 

De samenstelling naar leeftijdsgroepen per wijk daarentegen, is wel verschillend. Sliedrecht West 

kenmerkt zich door een relatief jonge bevolking, terwijl in Centrum en Oost relatief grote groepen 

senioren wonen. In de volgende figuur is de verdeling van de inwonerssamenstelling weergegeve n.  

 

Figuur 28: Inwonerssamenstelling naar wijken naar leeftijdsklassen.  

 

Bron: Drechtsteden in cijfers. 

In de volgende figuur is het aantal inwoners en de samenstelling nog een schematisch weergegeven 

naar gebieden.  
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Figuur 29: Inwonersaantal en enkele kenmerken van de samenstelling naar leeftijdsklassen.  

 

3.2 Werk en inkomen 

Ook op het gebied van inkomens is het beeld voor de gehele gemeente Sliedrecht nauwelijks 

afwijkend van het Nederlandse gemiddelde. Het gemiddelde inkomen per inwoner ligt ongeveer 3% 

hoger dan landelijk gemiddeld en de verdeling naar inkomensklassen (laag, midden, hoog) wijkt ook 

niet veel af. 

 

Echter, als we inzoomen op de wijken, dan zijn er wel degelijk verschillen. In Sliedrecht West ligt het 

inkomen boven het Nederlandse gemiddelde, terwijl in het Centrum en in Oost het inkomen rond het 

Nederlandse gemiddelde schommelt. In die wijken is het percentage inwoners met een laag inkomen 

ook relatief hoog. In de volgende figuren is de inkomenssituatie per wijk schematisch weergegeven.  

 

Figuur 30: Inkomens naar wijken. 
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Het percentage inwoners met een betaalde baan ligt ook rond het Nederlandse gemiddelde. Ook 

hiervoor geldt dat vooral in Sliedrecht West de arbeidsparticipatie hoog is. In het Centrum en de wijk 

Oost ligt die iets lager dan landelijk gemiddeld. 

 

3.3 Leefstijlen 

Mensen verschillen in de waarden en behoeften die ze hebben. Zo kiest de een voor een rustige 

woonomgeving buiten het dorp, terwijl de ander het liefst midden in het dorp woont. Ook vindt de 

een het belangrijk dat buren elkaar goed kennen en is de buurtbarbecue het hoogtepunt van het jaar, 

terwijl de ander dit vooral probeert te vermijden.  

 

Dit verschil in leefstijlen heeft ook een grote invloed op de behoefte aan en het gebruik van (sport -) 

accommodaties. Binnen sommige leefstijlen is sporten en bewegen vanzelfsprekend en weet men 

de weg naar de verenigingen en de accommodaties goed te vinden. Binnen andere leefstijlen is dat 

veel minder het geval en is beweegstimulering op zijn plaats. Ook het type sport dat men beoefent 

en de wensen op het gebied van sport verschillen sterk per leefstijl.  

 

Om die reden is de samenstelling van de bevolking van Sliedrecht naar leefstijlen (groepen inwoners 

met min of meer hetzelfde waardepatroon) in kaart gebracht. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt 

van de leefstijlen die door Smart Agent/Market Response is ontwikkeld. Z ij maken gebruik van vier 

hoofdgroepen van leefstijlen/profielen. Dit zijn: 

 

• De gele wereld, betrokkenheid en harmonie: De gele wereld staat voor een groepsgerichte en 

extraverte instelling. Deze inwoners hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale 

contacten, zowel in de buurt waar men woont als op het werk. Men heeft een open instelling, 

voelt zich erg betrokken bij anderen en is altijd bereid om een ander te helpen. Harmonie en 

evenwicht zijn belangrijke drijfveren voor deze inwoners. Hierbij gaat het zowel om harmonie 

tussen buren als harmonie tussen werk en privé.  

• De groene wereld, geborgenheid en zekerheid: De groene wereld is eveneens groepsgericht, 

maar is veel meer naar binnen gericht dan de gele wereld. Men leidt een rustig leven en 

beweegt zich in een kleine kring van familie, vrienden en/of buren waarmee men intensieve 

contacten heeft. De wereld is wat dat betreft niet erg groot voor de groenen. Men typeert 

zichzelf als kalm, rustig en serieus. Privacy is erg belangrijk; de groene consument trekt zich 

dan ook graag terug in de eigen woning. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg zou een 

lijfspreuk kunnen zijn van de groene consument, die wars is van toeters en bellen.  

• De blauwe wereld, ambitie en controle: In de blauwe wereld staat presteren centraal. Deze 

groep is over het algemeen zeer ambitieus en ziet een succesvolle carrière als een belangrijk 

doel in het leven. Hierbij maakt men gebruik van een tomeloze inzet, analytische capaciteiten 

en assertiviteit, maar ook bedachtzaamheid; beslissingen worden weloverwogen genomen. 

Mensen in de blauwe wereld zijn directief ingesteld; men houdt de touwtjes graag i n handen.  
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• De rode wereld, vrijheid en flexibiliteit : Inwoners die tot de rode wereld horen beschrijven 

zichzelf als intelligent, eigenzinnig en zelfbewust. De ‘rode inwoner’ is een inwoner met een 

vrije geest die vrijheid en onafhankelijkheid erg belangri jk vindt. Voor de rode wereld is er in 

het leven meer dan alleen werk, het gezin of de buurt. Genieten is een sleutelbegrip en een 

belangrijk onderscheid met de blauwe wereld. Voor ‘blauw’ zijn werk en carrière allesbepalend, 

terwijl ‘rood’ ook tijd wil inruimen voor culturele ontwikkeling en het maken van verre reizen. 

Vrijheid en flexibiliteit zijn in de werksituatie dan ook van grote waarde.  

 

Naast deze vier hoofdgroepen onderscheidt SAMR nog drie subgroepen (kleuren) die ontstaan op 

het grensvlak van de vier hoofdgroepen. In de volgende twee figuren zijn nog eens in steekwoorden 

de kenmerken van de verschillende groepen aangeduid.  

 

Figuur 31: Basismodel leefstijlen en de 7 profielen. 

Basismodel De 7 profielen 

 
  

Bron: Smart Agent/Market Response. 

In de volgende figuur is de samenstelling van de bevolking van Sliedrecht naar leefstijlen 

weergegeven. In de figuur treft u de samenstelling van de Nederlandse bevolking aan, die van 

Sliedrecht totaal en van de verschillende wijken. 
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Figuur 32: Samenstelling Sliedrecht naar leefstijlen. 

 

Bron: Leefstijlvinder.nl 

Uit de tabel blijkt dat: 

• De groene leefstijl (rust- en verbindingszoekers) komt in Sliedrecht vaker voor dan in 

Nederland. Dat heeft gevolgen voor de behoefte aan sporten en bewegen. Binnen deze 

leefstijlen ligt de sport- en beweegdeelname doorgaans lager dan binnen andere leefstijlen. 

Ook is de voorkeur voor het type sporten anders. Deze leefstijl kenmerkt zich door een 

voorkeur voor rustige en traditionele sport- en beweegactiviteiten, zoals wandelen.  

• De gele leefstijl (harmonie- en plezierzoekers) komt iets vaker voor in Sliedrecht. Deze leefstijl 

kenmerkt zich door een relatief hoge sport- en beweegparticipatie, waarbij het sociale 

aspecten vaak minstens even belangrijk is als het sporten op zich zelf . Inwoners met een gele 

leefstijl voelen zich over het algemeen aangetrokken tot sporten in verenigings - of 

groepsverband.  

• De rode leefstijl (avontuurzoekers) komt in Sliedrecht aanmerkelijk minder voor dan landelijk. 

Binnen deze leefstijl is de sport- en beweegdeelname doorgaans het hoogst, en staan 

zelfontplooiing en presteren centraal. Deze leefstijl voelt zich vaak aangetrokken tot 

vernieuwende en experimentele vormen van sport en bewegen.  

• De blauwe leefstijl (stijl- en inzichtzoekers) komt in Sliedrecht ongeveer net zo vaak voor als 

landelijk gemiddeld. Ook binnen deze leefstijl is de sport - en beweegdeelname relatief hoog.  

• De samenstelling naar leefstijlen verschilt per gebied van Sliedrecht. Daarbij geldt dat de 

verschillen niet zo groot zijn als wordt gekeken naar het niveau van wijken, maar wel groot zijn 

als wordt gekeken naar het niveau van buurten. In de volgende figuur is weergegeven in welke 

buurten de samenstelling van de bevolking naar leefstijlen sterk afwijkt van het Sliedrechtse 

gemiddelde. Daarbij is aangegeven of de rode en blauwe leefstijl veel vaker voorkomen of juist 

de gele en groene. Gebieden die niet zijn aangeduid op de plattegrond hebben een 

samenstelling die overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde.  
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Figuur 33: Buurten met een afwijkende samenstelling van de inwoners naar leefstijlen.  

 

 

Op basis van de samenstelling van de bevolking van Sliedrecht naar leefstijlen mogen de volgende 

effecten worden verwacht op de vraag/behoefte aan sport en bewegen:  

• De sport- en beweegdeelname zal lager zijn dan landelijk gemiddeld. De 

oververtegenwoordiging van inwoners met een groene leefstijl is daar de oorzaak van.  

• Verenigingen zullen naar verwachting nog een stevige aantrekkingskracht hebben op de 

inwoners van Sliedrecht. Dit vooral omdat de groep inwoners met een gele leefstijl (echte 

verenigingsmensen) relatief groot is. 

• Het individueel en ongeorganiseerd sporten en bewegen zal in Sliedrecht waarschijnlijk 

minder populair zijn, vanwege de relatief kleine groep inwoners met een rode leefstijl.  

• De sport- en beweegdeelname zal in Sliedrecht West waarschijnlijk hoger zijn dan  in andere 

delen van de gemeente. 

 

3.4 Sport en bewegen 

De vorige paragraaf is afgesloten met verwachtingen over de sport- en beweegdeelname in 

Sliedrecht. We hebben echter niet alleen de verwachting onderzocht, maar ook de daadwerkelijke 

sport- en beweegparticipatie. Daaruit blijkt dat die sport- en beweegparticipatie fors afwijkt van het 

landelijke gemiddelde. Dat geldt zowel voor het percentage dat wekelijks sport, als het percentage 

inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). In de volgende figuur zijn 

de cijfers van Sliedrecht en die van Nederland weergegeven.  
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Figuur 34: Sport- en beweegparticipatie inwoners Sliedrecht ten opzichte van Nederlandse gemiddelde.  

 

Bron: Sport op de kaart: 2021. 

Uit de tabel blijkt dat het deel van de inwoners van Sliedrecht dat sport of beweegt, veel lager ligt 

dan het landelijke gemiddelde. Dat geldt zowel voor het wekelijks sporten als het voldoen aan de 

beweegnormen. Daarbij geldt dat de sport- en beweegparticipatie verschilt per wijk. Alle wijken 

scoren onder het landelijke gemiddelde. De wijken West en Noord scoren relatief nog het beste, de 

wijken Centrum en Oost het laagst. In de volgende figuur is de sport - en beweegparticipatie 

weergegeven naar wijken. 

 

Figuur 35: Sport- en beweegparticipatie naar wijken. 
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Sporten in verenigingsverband 

Het grote verschil in sport- en beweegparticipatie in Sliedrecht ten opzichte van het landelijke 

gemiddelde wordt niet veroorzaakt doordat verenigingen n iet populair zijn. Het percentage inwoners 

dat lid is van een sportvereniging is weliswaar iets lager dan landelijk gemiddeld, maar niet zodanig 

dat daarmee de lage sport- en beweegparticipatie in Sliedrecht wordt verklaard. In de volgende tabel 

is het percentage inwoners, dat lid is van een sportvereniging, weergegeven. De cijfers zijn 

uitgesplitst naar leeftijdsklassen en vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. Ook is voor enkele 

populaire sporten de deelname in Sliedrecht vergeleken met het landelijke  gemiddelde. 

  

Tabel 0-1: Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging, uitgesplitst naar leeftijdsklassen en sporten.  

 Sliedrecht Nederland 

0-10 jaar 21,4% 23,0% 

10-25 jaar 43,4% 45,0% 

25-45 jaar 20,9% 22,0% 

45-65 jaar 18,4% 22,0% 

65 jaar e.o. 14,0% 17,0% 

Totaal 23,0% 25,0% 

   

Atletiek 0,4% 0,7% 

Golf 0,7% 2,1% 

Gymnastiek 2,7% 1,6% 

Hockey 0,1% 1,4% 

Tennis 0,8% 3,1% 

Voetbal 4,7% 6,8% 

Volleybal 1,7% 0,6% 

Zwemmen 0,9% 0,8% 

Bron: Sport op de kaart: 2021. 

Uit de tabel blijkt dat – naar verhouding – minder inwoners lid zijn van een sportvereniging dan 

landelijk gemiddeld, maar dat het verschil niet groot is. Dat geldt voor alle leeftijdsklassen. Voor de 

verschillende sporten geldt dat vooral gymnastiek, volleybal en zwemmen populaire sporten zijn in 

Sliedrecht. Voor de andere populaire sporten ligt de deelname lager.  
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Sporten buiten verenigingsverband 

De lage sport- en beweegparticipatie in Sliedrecht wordt vooral verklaard doordat inwoners relatief 

weinig ongeorganiseerd sporten. Daarmee wordt bedoeld het sporten en bewegen in de buitenruimte 

(hardlopen, fietsen, wandelen) of lidmaatschappen van fitnesscentra. In de volgende tabel zijn de 

cijfers van Sliedrecht vergeleken met die van Nederland.  

 

Tabel 0-2: Percentage inwoners dat ongeorganiseerd sport en beweegt.  

 Sliedrecht Nederland 

Sportief wandelen 2,0% 2,0% 

Hardlopen 6,0% 8,0% 

Wielrennen 1,0% 4,0% 

Fitness 12,0% 26,0% 

Bron: Sport op de kaart: 2021. 

Geconcludeerd mag worden dat verenigingen nog een behoorlijke aantrekkingskracht hebben op de 

inwoners van Sliedrecht, maar dat het ongeorganiseerd sporten een stuk minder populair is. Dat kan 

worden verklaard op basis van de samenstelling naar leefstijlen . 

 

3.5 Gezondheid 

De lage sport- en beweegdeelname lijkt niet of nauwelijks zichtbaar in de gezondheidssituatie van 

de inwoners van Sliedrecht. Het percentage inwoners met overgewicht is hoger dan het Nederlandse 

gemiddelde. Echter, het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt en het 

percentage inwoners met een of meerdere chronische ziekten steken gunstig af ten opzichte van 

het Nederlandse gemiddelde.  

Figuur 36. Enkele kenmerken gezondheidssituatie inwoners van Sliedrecht, naar wijken en vergeleken met het 
Nederlandse gemiddelde. 

 West Centrum Oost Sliedrecht NL 

Overgewicht 52% 53% 53% 53% 50% 

Goede gezondheid 19-65 jaar 83% 79% 80% 80% 79% 

Chronisch ziek 19-65 jaar 25% 27% 27% 27% 30% 

Goede gezondheid 65+ 67% 62% 61% 63% 61% 

Chronisch ziek 65+ 45% 47% 47% 46% 51% 
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Het percentage inwoners dat een beroep doet op WMO-hulp ligt daarentegen iets hoger en het 

percentage jeugdigen dat een beroep doet op Jeugdzorg ook. Dit zal zich vertalen in hogere kosten 

voor WMO en Jeugdzorg. 

 

3.6 Conclusies 

Sliedrecht heeft ruim 25.000 inwoners. De bevolking is zowel naar leef tijdsopbouw als naar inkomen 

redelijk gemiddeld. Dat wil zeggen dat deze niet wezenlijk afwijkt van het Nederlands gemiddelde.  

 

Binnen Sliedrecht zijn er wel duidelijke verschillen. In Sliedrecht West is het aandeel jongeren 

duidelijk groter, terwijl het aandeel ouderen juist kleiner is dan in de rest van Sliedrecht. Ook ligt het 

inkomen in West hoger. In Centrum en vooral Oost is het precies andersom. Meer ouderen, minder 

jongeren en een lager inkomen.  

 

De leefstijlen wijken in Sliedrecht wel af van het landelijk gemiddelde. De groene leefstijl (rust - en 

verbindingszoekers) komt in Sliedrecht vaker voor, terwijl de rode leefstijl juist minder voor komt. 

Daarbij springen een aantal buurten eruit. Dit leidt tot een lagere sport en beweegdeelname 

 

De sport- en beweegdeelname is in Sliedrecht duidelijk lager dan in Nederland. Het 

verenigingslidmaatschap is dan weer bijna gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt ook uit 

de sporten die worden beoefend. Sporten in verenigingsverband is al redelijk populair. Daar hoeft 

weinig groei te worden verwacht. Individueel of ongeorganiseerd sporten gebeurt veel minder. De 

meeste ruimte voor verbetering van de sport- en beweegdeelname is dan ook te vinden in de 

individuele c.q. ongeorganiseerde sport. 

 

De lage sport- en beweegdeelname leidt nog niet tot grote gezondheidsproblemen. Wel is het beroep 

op WMO en jeugdzorg in Sliedrecht iets hoger dan in ander gemeenten. 
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Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de invloed zal zijn van veranderingen in de omgeving op de 

toekomstige rol van, en vraag naar sportaccommodaties. Daarbij wordt ingegaan op de verwachte 

ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling en leefstijlen. Maar ook op ontwikkelingen in het 

bewegingsonderwijs en het sociaal domein.  

 

 

4.1 Bevolkingsprognose 

Het totaal aantal inwoners van Sliedrecht zal de komende 20 jaar naar verwachting stijgen. De 

komende 5 jaar zal het aantal inwoners ietsje stijgen, maar de jaren daarna mag een behoorlijke 

groei van de bevolking worden verwacht. Belangrijkste oorzaak is h et woningbouwprogramma. De 

ambitie is om in 2030 ongeveer 1.000 nieuwe woningen te hebben gerealiseerd en in 2040 nog eens 

1.500. Verwacht mag worden dat het aantal inwoners toeneemt van ongeveer 25.600 op dit moment 

naar ruim 31.000 in het jaar 2040.  

 

Figuur 37: Prognose aantal inwoners Sliedrecht 2021 – 2050. 

 

Bron: Drechtsteden in cijfers, gecorrigeerd a.d.h.v. woningbouwprogramma.  

Ook de samenstelling van de bevolking zal behoorlijk veranderen. In alle leeftijdsklassen zal het 

aantal inwoners toenemen, maar vooral de groep 65-plussers en daarbinnen de groep van 75 jaar 

en ouder zullen fors toenemen.  

 

De veranderende samenstelling van de bevolking wordt nog eens extra duidelijk met de volgende 

figuur. In die figuur is het relatieve aandeel van de verschillende leeftijdsklassen in de bevolking 

weergegeven.  
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Figuur 38. Aandeel van leeftijdsklassen in bevolking Sliedrecht 2021-2050 

 

Bron: Drechtsteden in cijfers, gecorrigeerd a.d.h.v. woningbouwprogramma.  

 

4.2 leefstijlen 

Het woningbouwprogramma zal ook zijn effecten hebben op de samenstelling van de bevolking naar 

leefstijlen. Op dit moment zijn de groene en gele leefstijl de dominante leefstijlen in Sliedrecht. 

Gegeven de kenmerken van de nieuwe woningen (het merendeel in de midden en hogere 

prijsklassen), mogen de volgende effecten worden verwacht:  

• Het percentage inwoners met een gele, maar vooral blauwe leefstijl zal naar verwachting 

toenemen. Verwacht mag worden dat de nieuwe woningen vooral op deze leefstijlen 

aantrekkingskracht zullen hebben. 

• Het percentage inwoners met een groene leefstijl zal naar verwachting afnemen.  

 

De bevolkingsontwikkeling zal effecten hebben voor de vraag/behoefte aan sportaccommodaties. 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

• Bescheiden groei aantal leden van de verenigingen: Wij verwachten dat de sportverenigingen 

in Sliedrecht een bescheiden groei gaan doormaken. Wij voeren daar de volgende 

argumenten voor aan: 

• Vooral kinderen in de basischoolleeftijd en de eerste klassen van de middelbare school zijn 

in grote getale lid van de sportverenigingen. Naarmate de leeftijd toeneemt wordt het 

verenigingslidmaatschap minder vanzelfsprekend. De groep kinderen en tieners zal de 

komende 10 tot 15 jaar iets in aantal toenemen, maar die groei is niet zodanig dat daardoor 

een grote groei van het aantal leden mag worden verwacht. Vooral de groep senioren neemt 

in aantal toe, maar dat is nu juist de groep die minder vaak lid is van een vereniging.  
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• Door de relatieve toename van inwoners met een gele en blauwe leefstijl zal de sport - en 

beweegdeelname in Sliedrecht toenemen. Binnen die leefstijlen is de sport - en 

beweegdeelname immers relatief hoog. De toenemende sport- en beweegdeelname zal 

deels gevolgen hebben voor de verenigingen (iets meer leden), maar ook voor het 

ongeorganiseerd sporten.  

• Het percentage inwoners dat lid is van een vereniging staat in Nederland (en ook in 

Sliedrecht) al jaren onder druk. Het is niet te verwachten dat deze ontwikkeling de komende 

jaren eindigt. De afnemende populariteit van sporten in verenigingsverband zal de effecten 

van eerstgenoemde twee argumenten deels teniet doen. 

• De groeiende groep senioren zal leiden tot een andere vraag/behoefte aan sporten en 

bewegen. De populariteit van minder intensieve vormen van sport en bewegen zal toenemen, 

in combinatie met ontmoetingsactiviteiten.  

 

4.3 Bewegingsonderwijs 

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen 

sterk achteruit. Goede motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een 

actieve leefstijl. Landelijk hebben sportbonden, gemeenten, het ministerie Volksgezondheid Welzijn 

en Sport, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners de handen ineengeslagen 

voor een meer motorisch vaardige jeugd. Dit vraagt met nadruk om samenwerking tussen de 

sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.  

 

Binnen het onderwijs is bewegen en sporten volop in verandering. Binnen het primair onderwijs 

bijvoorbeeld zijn de bewegingslessen anders ingericht dan in het verleden. De veranderingen kunnen 

als volgt worden samengevat: 

• Van klassikaal onderwijs, naar kleinere groepen die tegeli jkertijd verschillende 

beweegvormen en beweeglijnen beoefenen. 

• Van uitsluitend de verplichte klokuren in de gymzaal, naar ook bewegen op andere 

momenten en andere locaties. 

• Van de traditionele sporten naar ook meer moderne sporten zoals free runnen  en survival 

 

Ook binnen het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs zijn 

deze veranderingen zichtbaar. De veranderende kijk op bewegen en sporten heeft ook gevolgen voor 

de behoefte aan binnensportaccommodatie. Gymlokalen,  met de traditionele belijning en de 

traditionele toestellen lijken steeds minder voldoende functioneel. De gymlokalen zijn nog (te zeer) 

gericht op het klassikale onderwijs en de traditionele sporten. Voor de komende jaren is de wens 

veel meer: 

• Binnensportaccommodaties die kunnen worden verdeeld in meerdere (vier) vlakken, waar 

kleinere groepen gelijktijdig verschillende vormen van bewegen of sporten kunnen 

beoefenen. 
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• Grotere flexibiliteit in het gebruik van toestellen en materialen (bijvoorbeeld touwen ku nnen 

verplaatsen naar elk van de vier vlakken). 

• Ruimer assortiment van toestellen, materialen en attributen voor modernere sporten.  

• Gebruik van audiovisuele hulpmiddelen. 

• Deze ‘nieuwe’ multifunctionele sportvoorzieningen hebben als uitgangspunt om beter aa n te 

sluiten op de belevingswereld van kinderen en meer variatie te kunnen bieden in vormen van 

sporten en bewegen.  

 

Nieuwe verplichting bewegingsonderwijs 

In februari 2020 is bekend geworden dat in de landelijke wetgeving wordt vastgelegd dat scholen in 

het primair onderwijs verplicht worden om minimaal twee beweegmomenten van elk 45 minuten per 

week te verzorgen. De overheid wil daarmee tot een steviger fundament voor voldoende en goed 

bewegingsonderwijs komen. Scholen waren al verplicht om bewegingsonde rwijs aan te bieden, 

maar de verplichting van twee beweegmomenten is nieuw. Dit beleid geldt voor het hele primaire 

onderwijs, zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs. Scholen hebben een overgangsperiode van 

drie jaar om dit te regelen.  

 

4.4 Sociale domein 

Al jaren is in Nederland de duidelijke ontwikkeling zichtbaar dat sport/bewegen een steeds 

belangrijkere rol krijgt binnen het sociale domein. Sport om te ontmoeten, snel te integreren, om 

leefbaarheid in wijken of buurten te versterken of om vitaal te blijven en op die manier mee te kunnen 

doen in de samenleving.  

 

Ook in Sliedrecht is een stevige rol goed denkbaar. De groep senioren groeit snel en zij worden 

gemiddeld ook ouder. Ook voor mensen met een beperking is aanbod op het gebied van sport en 

bewegen wenselijk. Landelijk staan steeds meer sportverenigingen klaar om ook hierin een functie 

te vervullen voor de samenleving. Daarbij geldt dat de rol die sportverenigingen kunnen vervullen 

sterk afhankelijk is van de zelfredzaamheid en vitaliteit van  de doelgroep. Om die rol beter te duiden 

is een model opgenomen dat is opgebouwd uit twee dimensies, te weten:  

• De vitaliteit, een combinatie van mobiliteit, gezondheidssituatie en ervaren gezondheid.  

• De kansrijkheid, een mix van inkomen, opleiding en zelfredzaamheid. 

 

De combinatie van deze twee dimensies leidt tot een model met vier kwadranten, dat van toepassing 

is op alle leeftijdsgroepen. Zie afbeelding Sport en bewegen en het sociale domein.  

• Het kwadrant rechtsboven (kansrijk en vitaal) zijn inwoners die zelf hun weg weten te vinden 

naar het sport- en beweegaanbod.  

• Het kwadrant rechtsonder (minder kansrijk/zelfredzaam en vitaal) betreft inwoners die om 

verschillende redenen hun weg niet of minder weten te vinden naar het sport- en 
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beweegaanbod. Dat kan door tijdsgebrek, het inkomen, het missen van intrinsieke motivatie 

om te bewegen, et cetera. 

• Het kwadrant linksboven (minder vitaal en kansrijk) betreft inwoners die door een beperking 

(chronische ziekte of andere beperking) minder makkelijk aansluiting kunnen vinden bij het 

traditionele sport- en beweegaanbod, maar doorgaans wel een intrinsieke motivatie hebben 

om te bewegen. 

• Het kwadrant linksonder (minder vitaal, minder kansrijk) is de groep die de weg naar het 

sport- en beweegaanbod lastig weet te vinden en, vanwege beperkingen, ook moeilijk 

aansluiting kan vinden bij het reguliere aanbod. 

 

 

Figuur 39. Mogelijkheden sport en bewegen binnen het sociale domein  

In wezen geldt dat de sportverenigingen voor alle vier kwadranten een functie kunnen vervullen, al 

dan niet met ondersteuning van professionele instellingen in zorg en welzijn. Een dergelijke functie 

heeft effecten voor de behoefte aan sportaccommodatie, te weten: 

• De behoefte aan laagdrempelige accommodatie in de directe nabijheid van de 

woonomgeving neemt toe. Laagdrempeligheid is een verzamelterm voor nabijheid ten 

opzichte van de woonomgeving, barrièrevrij, toegankelijke tarieven en ontmoetingsruimte.  

• De laagdrempeligheid kan worden vormgegeven in wijkcentra en buurthuizen, maar ook in 

binnen- of buitensportaccommodaties. De wenselijke accommodatievorm lijkt sterk op de 

accommodatie die gewenst wordt voor de huisvesting van het moderne 

bewegingsonderwijs. 

 

4.5 Conclusies 

Wij hebben de volgende conclusies getrokken over de gewenste ontwikkelrichting van aanbod en 

beheer van de sportaccommodaties in Sliedrecht: 
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Capaciteit 

Het is in Sliedrecht niet nodig om de capaciteit van de gemeentelijke binnen- en 

buitensportaccommodaties uit te breiden. Wij verwachten weliswaar een bescheiden groei van het 

aantal leden van de sportverenigingen, maar de bestaande accommodaties bieden nog capaciteit 

genoeg om deze groei op te vangen. Dat geldt ook voor het bewegingsonderwijs . Het aantal 

leerlingen zal de komende periode iets toenemen, maar niet zodanig dat de gemeente niet meer kan 

voldoen aan haar wettelijke verplichting om het bewegingsonderwijs te huisvesten.  

 

Voor sporten en bewegen in de buitenruimte, de snelst groeiende manier van sporten en bewegen 

in Nederland, geldt een andere conclusie. Het is wenselijk als de gemeente – bij gebiedsontwikkeling 

– inzet in het verbeteren van beweegvriendelijkheid van de omgeving.  

 

Kwaliteit/functionaliteit 

Op het gebied van kwaliteit en functionaliteit is een verandering van het accommodatieaanbod wel 

op zijn plaats.  

 

Senioren 

Het is al vaker vermeld, maar de groep senioren in Sliedrecht zal fors in omvang toenemen en deze 

inwoners worden gemiddeld ook steeds ouder. Een deel van deze (toekomstige) senioren vindt op 

dit moment zijn weg al naar het sportaanbod en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Voor deze 

groep is het bestaande aanbod toereikend. Het is overigens aan te bevelen om de grote, vitale 

sportverenigingen te stimuleren zich te ontwikkelen naar ‘open clubs’ die voor deze groep senioren 

een rol kunnen vervullen. 

 

Een deel van de senioren is zelfredzaam, maar wordt geconfronteerd met een of meerdere 

chronische ziekten. Ook voor deze zelfredzame groep is aanbod voorhanden. Sportscholen en 

fysiotherapeuten bieden sport-/zorgarrangementen om deze groep inwoners zo vitaal mogelijk te 

houden. 

 

In Sliedrecht is er echter ook een grote en groeiende groep senioren die de weg naar het sportieve 

aanbod niet of nauwelijks weet te vinden. Voor die groep is het van belang dat arrangementen 

worden aangeboden die een combinatie vormen van bewegen, ontmoeten, welzijn en z org. Daarbij 

is van belang dat die activiteiten in de directe, vertrouwde, woonomgeving worden aangeboden, in 

groepsverband. Dit vereist laagdrempelige accommodaties, dicht bij huis, waar deze gecombineerde 

activiteiten kunnen worden aangeboden. Deze groep wordt gekenmerkt door een lage sport- en 

beweegparticipatie, relatief lage inkomens en de groene leefstijl. Deze groep is vooral woonachtig 

in de wijken: 

• Oost: Vogelenbuurt en Middenveer 

• Centrum: Rivierenbuurt, Winklerplein, Kerkbuurt en Staatsliedenbuurt  

• West: De Hoven 
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Bewegingsonderwijs 

In Sliedrecht staan enkele grotere gebiedsontwikkelingen op stapel. Die ontwikkelingen bieden de 

mogelijkheid om op die plekken te investeren in andere vormen van accommodatie voor het 

bewegingsonderwijs (binnen en buiten). De beoogde gebiedsontwikkelingen vallen ook grotendeels 

samen met de gebieden waar grote groepen kwetsbare senioren wonen. De gewenst 

accommodaties voor modern bewegingsonderwijs bieden ook juist voor die groep senioren de ideale 

omgeving voor bewegen. In die zin kunnen beide ontwikkelingen ‘hand in hand’ gaan.   
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Hoofdstuk 5 conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Algemeen 

In de vorige hoofdstukken zijn een aantal conclusies getrokken over Sliedrecht  en haar 

sportaccommodaties die in samenhang de maatschappelijke opgave het ontwikkelperspectief voor 

de komende jaren zullen kenmerken: 

• De sport- en beweegdeelname in Sliedrecht is relatief laag. Dit hangt duidelijk samen met de 

leefstijlen die de inwoners hebben. Dit vraagt om een sport- en beweegaanbod dat beter 

aansluit bij die leefstijlen. 

• In de buurten Vogelenbuurt, Middenveer, Rivierenbuurt, Winklerplein, Kerkbuurt, 

Staatsliedenbuurt en De Hoven in het bijzonder is sprake van beweegarmoede. Dit leidt nog 

niet direct tot maatschappelijke problemen, maar dat is in de toekomst wel te verwachten.  

Juist voor deze buurten is het wenselijk om een laagdrempelig sport- en beweeg aanbod in 

de directe omgeving te organiseren.  

• Verenigingssport is redelijk goed ontwikkeld in Sliedrecht. De lage sport - en 

beweegdeelname zit hem vooral in de niet-verenigingssporten. Dit vraagt om een meer 

sport- en beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte en om open sportparken. 

• De buitenruimte in Sliedrecht is overwegend niet uitnodigend voor sporten en bewegen. Dit 

geldt ook voor de sportparken. Dit zijn overwegend gesloten, monofunctionele parken. De 

maatschappelijke opgave in Sliedrecht vraagt juist om een inrichting van de buitenruimte -

inclusief sportparken- die open en uitnodigend is. 

• De meeste sporthallen en gymlokalen zijn gedateerd en functioneel beperkt, ook al zien ze er 

nog netjes uit. Daarbij zijn ze overwegend monofunctioneel, dat wil zeggen dat er geen 

verband is met bijvoorbeeld welzijn, zorg of onderwijs. Daardoor zijn deze accommodaties 

minder of niet geschikt voor de huidige en toekomstige maatschappelijke opgave.  

• Modern bewegingsonderwijs vraagt om een ander type gymlokaal dan de klassieke gymles 

doet. De KVLO heeft daarvoor aanbevelingen geformuleerd. Op dit moment kan geen enkele 

gymzaal of sporthal in Sliedrecht aan die aanbevelingen voldoen.  

• De meeste sporthallen en gymlokalen zijn financieel geheel of nagenoeg helemaal 

afgeschreven. Vervanging door accommodaties die beter geoutilleerd zijn voor de komende 

maatschappelijke opgaven ligt dan ook voor de hand. 

• Bezetting van de meeste binnensportaccommodaties is matig tot redelijk. Een positieve 

uitschieter is de Basis. De Lockhorst is in haar geheel een negatieve uitschieter. 

• Sliedrecht krijgt een nieuwe, groene Noord-Zuid verbinding. Deze verbinding loopt door zes 

van de zeven wijken met de grootste maatschappelijke opgave op sporten en bewegen. 

Daardoor ontstaat een prachtige kans om dit gebied sport- en beweegvriendelijk in te 

richten. Langs de spoorlijn komt een park, de Tuinen van Sliedrecht, waar in de planvorming 

al is voorzien in een sport- en beweegvriendelijke inrichting. 

• Vier van de zes binnensportaccommodaties en beide sportparken liggen in het 

herontwikkelingsgebied van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030. Vanuit 
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het IHP onderwijs wordt voorgesteld om tegenover de Valk een IKC met sportvoorziening te 

realiseren.  

 

Over beheer 

De conclusies uit de voorgaande hoofdstukken worden in de rest van dit hoofdstuk uitgewerkt in 

een ontwikkelperspectief per accommodatie. Daarbij zal ook een aanbeveling worden gedaan over 

de meest passende manier van beheren. 

 

Sliedrecht doet nu een deel van het beheer van de binnensportaccommodaties zelf. Voor het overige 

kiest zie ervoor om te vertrouwen op de kracht van de samenleving. In dat kader is h et beheer van 

de buitensportaccommodaties en van Sporthal de Basis ondergebracht bij lokale verenigingen of 

daaraan gelieerde stichtingen. Dit model werkt naar tevredenheid. Ook in het onderzoek zijn geen 

redenen naar voren gekomen om dat te veranderen. 

 

Bij het bovenstaande passen twee nuanceringen. Ten eerste is het beheer van de Lockhorst 

uitbesteed aan een marktpartij. Deze partij heeft specialistische kennis van het beheren en 

exploiteren van zwembaden. Die kennis is in Sliedrecht niet aanwezig. Omdat de sporthal een geheel 

is met het zwembad is ook het beheer van de sporthal bij de marktpartij ondergebracht.  

 

De tweede nuancering betreft de toekomst van het eigen gemeentelijk beheer. De kwaliteit van het 

beheer is sterk afhankelijk van de personen die het beheer uitvoeren. In dit geval zijn de beheerders 

erg ervaren, lokaal goed bekend en technisch handig. Zij onderhouden goede relaties met de 

gebruikers en doen veel onderhoudswerk zelf. Dit zal een belangrijk deel zijn van de reden waarom 

de accommodaties er nog steeds netjes uitzien en de gebruikers tevreden zijn.  

 

Twee van de drie gemeentelijke beheerders gaan binnen afzienbare tijd met pensioen. Het is niet 

zeker of het lukt om de vacatures op een goede manier op te vullen. Maar ook als het lukt om goede 

vervangers te vinden, zal het even duren voor de nieuwe beheerders dezelfde kennis en ervaring 

hebben opgebouwd als de huidige beheerders. Dit betekent ook dat alternatieve vormen van beheer 

kunnen worden bekeken. In lijn met het gemeentelijk beleid kan dan eerst gekeken worden naar 

mogelijkheden om ook hier de kracht van de samenleving in te zetten.  

  

5.2 De Stoep  

De huidige situatie  

De Stoep is gedateerd en functioneel beperkt, maar ziet er nog heel netjes uit. De functionele 

beperkingen zitten in de lastige maatvoering, de inrichting en de beperkte mogelijkheden om de hal 

effectief te splitsen in zaaldelen die los van elkaar gebruikt kunnen worden. Opvallend is dat er een 

aantal voorzieningen zijn die juist passen bij een topsporthal, zoals een tribune en een mediaruimte.  
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De bezetting van de sporthal is overdag matig, in het weekend redelijk en ’s avonds goed. Alleen de 

kleine zaal wordt maar weinig gebruikt. Deze is dan ook te klein voo r bewegingsonderwijs. De 

energie- en onderhoudslasten van Stoep zijn vrij hoog. De kapitaallasten en de resterende 

boekwaarde zijn laag.  

 

De Stoep staat in een gebied met een relatief hoge bewegingsarmoede en verzorgt meerdere 

scholen. In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 is de omgeving van de Stoep 

aangemerkt als herontwikkelingsgebied.  

 

De aanbevolen situatie  

De ideale situatie voor de Stoep is anders dan de huidige. In die situatie is de Stoep opnieuw 

gebouwd in het kader van de herontwikkeling van het gebied rond de Kromme Stoep.  

 

In de ideale situatie is de Stoep nog steeds een sporthal met ruime faciliteiten voor wedstrijden, 

zoals een ruime maatvoering, een kantine en een tribune. Anders dan nu is het een energie-neutrale 

sporthal en is de inrichting is rekening gehouden met gebruik in drie zaaldelen, dus met twee 

akoestisch effectieve scheidingswanden en zes kleedkamers. Hierdoor kan de sporthal efficiënter 

gebruikt worden, zowel voor het bewegingsonderwijs als voor de sport. 

 

Eventueel zouden een aantal voorzieningen voor hoger niveau sport kunnen worden opgenomen, als 

dat past binnen het budget en de omgeving. In elk geval zou tenminste 1 zaaldeel ingericht moeten 

worden voor modern bewegingsonderwijs en andere activiteiten. Bij voorkeur wordt de sporthal 

gecombineerd met een ontmoetingsfunctie voor de omliggende buurten of andere welzijns - of 

zorgfuncties en onderwijs of BSO. 

 

Het beheer en de exploitatie kan bij de gemeente kunnen blijven. Gebruikers zijn daar erg tevreden 

over. 

 

5.3 De Valk 

De huidige situatie  

De Valk is oud en functioneel beperkt, maar ziet er nog netjes uit. De functionele beperkingen zitten 

in de lastige maatvoering, de inrichting en de splitsing tussen sportzaal en gymlokaal, waardoor 

deze niet zijn samen te voegen tot een sporthal.  

 

De bezetting van de sportzaal is matig, van het gymlokaal is deze redelijk. De energie- en 

onderhoudslasten van de Valk zijn redelijk. De kapitaallasten en de resterende boekwaarde zijn laag.  

 

De Valk staat in een gebied met een relatief hoge bewegingsarmoede en verzorgt meerdere scholen. 

In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 is de omgeving van de Valk aangemerkt 
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als herontwikkelingsgebied. Daarbij staat de Valk tegenover de locatie van een te ontwikkelen IKC 

met sportvoorziening. 

 

De aanbevolen situatie  

De nieuwe sporthal de Valk heeft een onderwijs- en wijkfunctie en is primair gericht op 

bewegingsonderwijs en trainingen voor breedtesport. De sporthal is energiezuinig en goed in drie 

delen te gebruiken. Dit betekent in praktische zin in ieder geval twee scheidingswanden en zes 

kleedkamers. De sporthal maakt onderdeel uit van het IKC en heeft in tenminste 1 zaaldeel 

voorzieningen voor modern bewegingsonderwijs. 

 

Door een volledige sporthal met drie zaaldelen te realiseren kan de hal efficiënt gebruikt worden. 

Ook ontstaat er ruimte om eventueel ook de functie van Sporthal De Lockhorst over te nemen, iets 

dat in de huidige situatie niet mogelijk zou zijn. Dit vereist mogelijk een nieuwe verdeling van het 

gebruik tussen de overige sporthallen.  

 

Binnen het IKC zijn, naast onderwijs en BSO ook welzijns- of zorgvoorzieningen aanwezig. Ook een 

ontmoetingsplek voor de buurt is een waardevolle aanvulling op het sportaanbod. De sporthal moet 

passen binnen het concept van het IKC. Dit betekent onder meer dat de faciliteiten vooral gericht 

zijn op bewegingsonderwijs en trainingsfaciliteiten voor de verenigingen; een onderwijs- en 

trainingshal. 

 

De gemeente kan de Valk zelf blijven beheren, want de gebruikers zijn erg tevreden. Maar de 

gemeente kan het beheer ook overdragen aan de beheersorganisatie van het IKC. 

 

5.4 ‘t Crayenest 

De huidige situatie  

’t Crayenest is net als de Valk oud en functioneel beperkt, maar ziet er nog netjes uit. De functionele 

beperkingen zitten in de ouderwetse maatvoering en inrichting.  

 

De bezetting van het gymlokaal is redelijk. De energie- en onderhoudslasten van ’t Crayenest zijn 

redelijk. De kapitaallasten en de resterende boekwaarde nagenoeg nihil.  

 

‘t Crayenest staat op een handige plek tussen meerdere scholen. Het staat daarmee precies op de 

plek waar de meeste gebruikers vandaan komen. Die plek grenst daarbij aan een gebied met een 

relatief hoge bewegingsarmoede 
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De aanbevolen situatie  

Het nieuwe Crayenest staat op ongeveer dezelfde locatie en is een modern, energieneutraal 

gymlokaal met alle voorzieningen die daarbij horen. Onderzocht kan worden of het opportuun is om 

een koppeling te maken met gymlokaal de Sprong, een BSO of een wijkvoorziening voor de Hoven.  

 

De gemeente kan ’t Crayenest zelf blijven beheren, want de gebruikers zijn erg tevreden. Een 

alternatief is om het beheer over te dragen aan een van de omliggende scholen.  

 

5.5 De Basis  

Met de Basis heeft Sliedrecht een prachtige topsporthal in het sportiefste deel van Sliedrecht. De 

sporthal verzorgt meerdere scholen en heeft ruimte om nog meer bewegingsonderwijs te 

huisvesten. Hier is weinig te wensen. 

 

Naar de toekomst toe is het noodzakelijk dat de reservering voor groot onderhoud en de 

afschrijvingen door de Stichting wordt herijkt en aangepast. 

 

5.6 Sporthal de Lockhorst 

De huidige situatie  

De Sporthal van De Lockhorst wordt slecht gebruikt. Het lijkt erop dat de sporthal niet echt nodig is 

in Sliedrecht. Tegelijkertijd is de sporthal verweven met het complex de Lockhorst, waardoor het 

kennelijk complex en relatief kostbaar is om deze te amoveren. De resterende boekwaarde is laag. 

 

De belangrijkste voordelen van sporthal de Lockhorst zijn de ruime beschikbaarheid en de 

zondagsopenstelling.  

 

De aanbevolen situatie  

Mocht het voor de nieuwe Noord-Zuid verbinding noodzakelijk zijn om de sporthal te amoveren, dan 

kan op dat moment onderzocht worden of het noodzakelijk is om een nieuwe sporthal te bouwen. 

Vooralsnog lijkt het daar niet op, zeker als de bovenstaande plannen voor de Valk en de Stoep 

worden uitgevoerd.  

 

Daarnaast is het zeer wel denkbaar dat de sporthal voorlopig ook nut kan hebben als uitwijklocatie 

in de periode dat het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing wordt gerealiseerd 

 

Het beheer is nu in handen van de exploitant van het bronbad, Optisport Sliedrecht. Dat is een 

logische combinatie, gezien de verwevenheid van het complex de Lockhorst. De klachten van de 

gebruikers zijn dan wel een punt van aandacht.  
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5.7 Bronbad de Lockhorst 

De huidige situatie  

Het bronbad is een groot, multifunctioneel zwembad met veel mogelijkheden en een duidelijke 

regionale functie. Het vervult met 170.000 bezoeken per jaar een duidelijke maatschappelijke 

functie. Het is echter te groot voor Sliedrecht. De capaciteit van het zwembad wordt bij lang na niet 

gebruikt.  

 

Vooral het grote recreatieve aanbod is eigenlijk overmaat voor Sliedrecht. Op zich had dat 

recreatieve aanbod kunnen bijdragen aan het stimuleren van recreatie. Echter, volgens de nota Visie 

op Recreatie Sliedrecht gebeurt dat niet. Ook biedt het bronbad door zijn ligging en grootschalige 

karakter geen passend antwoord op de beweegarmoede in Sliedrecht.  

 

De aanbevolen situatie  

Passender voor Sliedrecht is een veel kleinschaliger, functioneel en energiezuinig binnenbad. Dat 

zwembad staat bij voorkeur in het dorp zelf of aan de groene verbinding tussen Noord en Zuid, zoals 

voorgesteld in het Programmaplan ruimtelijke vernieuwing. Daarbij moet gedacht worden aan een 

binnenbad met een wedstrijdbassin en een doelgroepenbassin. Buiten zwemmen kan dan in de 

Tuinen van Sliedrecht. 

 

Als de groene Noord-Zuid verbinding daadwerkelijk de vorm van een viaduct krijgt waarvoor de 

Lockhorst moet wijken, dan is dat een goed moment zijn om dit zwembad te realiseren.  

 

Beheer en exploitatie van een complex zwembad als de Lockhorst vergt specialistische kennis. Deze 

heeft de gemeente niet voor handen. De gemeente heeft ook niet de ambitie om die kennis op te 

bouwen. Ook in de directe omgeving lijkt die kennis niet te vinden. Het is dan ook logisch om die 

kennis uit de markt te halen, zoals dat ook in de afgelopen jaren is gebeurd.  

 

5.8 Sportpark de Lockhorst 

De huidige situatie  

Het Sportpark is een gesloten, monofunctioneel sportpark. Het sportpark zal bij de ontwikkeling van 

Sliedrecht Noord worden verplaatst naar de andere zijde van het spoor.  Op dit moment is het voor 

de tennis- en de voetbalvereniging lastig om onderhoud en investeringen goed te plannen, omdat 

onduidelijk is hoe lang ze nog op de huidige locatie zitten.  
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De aanbevolen situatie  

Sportpark de Lockhorst wordt de schakel tussen twee groene zones. Aan de ene kant zijn daar de 

Tuinen van Sliedrecht, de parkachtige strook langs het spoor, en aan de andere kant de groene 

Noord-Zuid verbinding. Voor beide groene zones is al voorzien dat deze een open karakter krijgen 

die uitnodigt tot sporten en bewegen. Het nieuwe Sportpark zal naar verwachting in 2024 

gerealiseerd worden. Deze buitensport mogelijkheid betekent een waardevolle bijdrage aan het palet 

van accommodaties in Sliedrecht.  

 

Door het nieuwe sportpark ook een open, parkachtig karakter te geven sluit dit prachtig aan bij de 

beide groene zones. Het wordt dan een park waar je kunt sporten en bewegen, in plaats van een 

sportpark waar alleen de verenigingen terecht kunnen.  

 

Aan de Zuidkant loopt Sportpark de Lockhorst dan vloeiend over in Sportpark Thorbeckelaan. 

Daartussen kan het nieuwe zwembad de Lockhorst een plek krijgen.  Aan de westkant loopt het 

sportpark over in de Tuinen van Sliedrecht waar de inrichting uitnodigt  tot actieve en uitdagende 

sport- en beweegactiviteiten.  

 

Het beheren en exploiteren van een dergelijk sportpark vergt een vorm  van parkmanagement. Het 

verdient aanbeveling om tijdig uit te zoeken of de verenigingen dat zelf en in gezamenlijkheid kunnen 

organiseren of dat daar toch een rol ligt voor de gemeente.  

 

5.9 Sportpark Thorbecke 

De huidige situatie 

Ook voor Sportpark Thorbecke geldt dat dit bestaat uit een aantal gesloten, overwegend 

monofunctionele accommodaties. Deze accommodaties zijn afgescheiden met hoge hekken. Alleen 

de ijsbaan wordt ook wel voor evenementen gebruikt.  

 

De aanbevolen situatie  

Het nieuwe Sportpark Thorbecke ligt midden op de groene Noord-Zuid verbinding die loopt van het 

spoor en Sportpark de Lockhorst tot aan het water van de Merwede. In deze groene zone worden de 

verschillende verenigingsaccommodaties op een open en uitnodigende wijze ingepast. Hierdoor 

krijgen alle accommodaties een multifunctioneel karakter.  

 

De Noord-Zuid verbinding loopt juist tussen al die buurten met veel beweegarmoede door. Door het 

open en multifunctionele karakter worden bewoners uit de omgeving uitgenodigd tot wandelen en 

fietsen. Door bankjes en kleine natuurspeelplekjes langs de paden ontstaan kind- en 

rollatorvriendelijke routes. Samen komen en ontmoeten kan in de openlucht of bij de Valk of de 

Stoep. 
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Het beheren en exploiteren van een dergelijk sportpark vergt een vorm parkmanagement. Het 

verdient aanbeveling om tijdig uit te zoeken of de verenigingen dat zelf en in gezamenlijkheid kunnen 

organiseren of dat daar toch een rol ligt voor de gemeente.  Mogelijk kan het parkmanagement 

gecombineerd worden met het nieuwe Sportpark de Lockhorst . 
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