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 Inleiding 

 Aanleiding 

Sport staat voor plezier en passie maar ook voor samenwerking en verbinding. Wekelijks zijn duizenden 

Bredanaars te vinden op of rond de vele sportvelden, banen, zalen en andere sportvoorzieningen die de 

gemeente rijk is. Als actief sporter, als toeschouwer of als vrijwilliger. Omdat het leuk is en omdat het 

gezelligheid biedt. Het is deze intrinsieke waarde die sport maakt tot een middel om de kwaliteit van leven te 

bevorderen. Sport geeft energie en juist dat zorgt ervoor dat mensen bijna ongemerkt ook op andere vlakken 

profiteren van sport. 

 

Niet alleen voor individuen, ook voor groepen, instellingen en bedrijven biedt sport en bewegen enorme 

impulsen. Een sportieve stad is een vitale stad, in de breedste zin van het woord. Een sportieve stad bruist, 

inspireert, straalt passie en bevlogenheid uit, verbindt, zorgt voor cohesie, maakt trots en daagt uit tot grootse 

prestaties. Ook hier geldt dat de maatschappelijke kracht voortkomt uit het wezen van de sport: het plezier dat 

ervan uit gaat. 

 

Recent is de nieuwe Sport- en Beweegnota ‘Team Breda’ (visiedocument en uitvoeringsprogramma) 

vastgesteld. In ‘Team Breda’ staat beschreven welke ambities de samenwerkende partijen en de inwoners 

van de gemeente Breda hebben op het gebied van binnen- en buitensportaccommodaties. 

Sportaccommodaties zijn belangrijk om beleidsdoelstellingen te realiseren. In de structuurvisie worden 

sportvoorzieningen dan ook ‘onmisbare schakels’ genoemd. Van alle volwassen sporters geeft ruim de helft 

aan gebruik te maken van een binnen- of buitensportaccommodatie. Negen van de tien gebruikers geven een 

zeven of hoger voor de sportaccommodaties in Breda. Gemiddeld worden de Bredase binnen- en buitensport-

accommodaties met een acht min beoordeeld. De basis is dus meer dan op orde! Maar de ambitie gaat verder: 

Breda wil de sportaccommodaties en de exploitatie hiervan structureel verbeteren. 

 

Om invulling te kunnen geven aan deze ambitie is het van belang om een goed beeld te hebben van de huidige 

capaciteit en kwaliteit van de sportaccommodaties en de ontwikkeling van de behoefte tot 2030. Het uitvoeren 

van een verdiepend capaciteits- en kwaliteitsonderzoek gericht op binnen- en buitensportaccommodaties is 

een eerste stap in het uitvoeringsprogramma.  

 

 Opdrachtformulering 

Breda wil een goed inzicht hebben in de toekomstige vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. 

Centraal staat de volgende vraag: 

 

‘Wat is de huidige en toekomstige (2020, 2025 en 2030) vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties in 

de gemeente Breda en hoe verhoudt zich dit tot het huidige aanbod? 

 

Onderdelen van deze hoofdvraag zijn: 

 Wat zijn de ambities, wensen en behoeften van Bredase sportverenigingen die (op welke manier ook) 

gebruik willen maken van binnen- en of buitensportfaciliteiten? Wat is de benodigde capaciteit voor 

breedtesport (denkend aan de relatie tot bestaande onderwijsfaciliteiten, accommodaties van derden, 

maar ook wijkgericht sportaanbod, etc.) in 2030? 

- Rekening houdend met trends en ontwikkelingen, demografische gegevens, etc. 

 Wat is de benodigde kwaliteit om tegemoet te komen aan de behoeften en ambities van de verenigingen 

(NOC*NSF eisen) in 2030? 

- Rekening houdend met trends en ontwikkelingen, demografische gegevens, etc. 
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In deze rapportage worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd, waarbij de volgende fasering is 

gehanteerd: 

 Fase 1: inventariseren en analyseren aanbod en bezetting van binnen- en buitensportaccommodaties 

 Fase 2: beoordelen behoefte en ambities  

 Fase 3: bepalen toekomstige capaciteit en kwaliteit binnen- en buitensportaccommodaties. 

 

 
Figuur 1: Onderzoeksopzet capaciteitsonderzoek binnen- en buitensportaccommodaties 

 

 Verantwoording rapportage 

Voor het opstellen van de inventarisatie van sportaccommodaties, de trends en ontwikkelingen en ambities 

van verenigingen was input van diverse stakeholders een belangrijke factor geweest. Deze input is op de 

volgende wijze tot stand gekomen: 

 door middel van documentenstudie van relevante beleidsdocumenten en rapportages uit de gemeente 

Breda ten aanzien van sport en bewegingsonderwijs; 

 door middel van enquêtes die onder de binnensportverenigingen en buitensportverenigingen zijn uitgezet; 

 door interviews met een aantal vertegenwoordigers van de gemeente, organisaties en stichtingen die 

gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties; 

 door interviews met de beheerder/exploitant van de zwembaden, ijsbaan, racketcentrum; 

 door een aantal telefonische interviews waarin aanvullende informatie en/of verduidelijking van de 

verkregen informatie heeft plaatsgevonden. 

 

Binnen de gemeente heeft afstemming over de voortgang en inhoud van het onderzoek plaatsgevonden door 

middel van terugkoppeling aan de projectgroep. 

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de ten behoeve van dit onderzoek geraadpleegde bronnen, de 

geïnterviewde personen en de samenstelling van de gemeentelijke projectgroep. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei – september 2017. De gepresenteerde inventarisatie en 

berekende capaciteitsbehoefte van verenigingen is een momentopname. Aan de gehanteerde richtlijnen 

kunnen geen rechten worden ontleend. 
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 Leeswijzer 

De opbouw van deze rapportage volgt in grote lijnen de structuur van de opdrachtformulering. 

 Deel I: Inventarisatie: in de inventarisatie wordt een overzicht gegeven van de binnen- en 

buitensportaccommodaties in de gemeente Breda. Hierbij wordt ingegaan op de aanwezige capaciteit, de 

spreiding, het gebruik, de functionaliteit en kwaliteit van de accommodaties en het eigendom, beheer en 

exploitatie van de sportaccommodaties. De inventarisatie resulteert in de beschrijving van de belangrijkste 

knelpunten die er op accommodatieniveau spelen in Breda. In deel I wordt ook de latente behoefte aan 

binnensportaccommodaties van verenigingen gepresenteerd. 

 Deel II: Trends, ontwikkelingen en ambities: in deel 2 worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen 

op het gebied van sport in beeld gebracht. Hierbij wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen, 

landelijke en lokale trends. Ook worden de ambities van de verenigingen in beeld gebracht. 

 Deel III: Toekomstperspectief: op basis van de gesignaleerde knelpunten, demografische ontwikkelingen, 

trends en ambities wordt de toekomstige capaciteit voor de binnen- en buitensport bepaald. 

 

 
Figuur 2: Leeswijzer rapportage 
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DEEL I: INVENTARISATIE 
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 Inventarisatie sportaccommodaties 

De gemeente Breda kent een breed aanbod van 

sportaccommodaties. In de volgende hoofdstukken 

worden de resultaten van een uitgebreide inventarisatie 

van zowel de binnensport- als de buitensport-

accommodaties in Breda gepresenteerd. In de 

inventarisatie is het aanbod en de vraag/gebruik in beeld 

gebracht met onderscheid tussen accommodaties in 

eigendom van de gemeenten en accommodaties in 

eigendom van derden, waar de gemeente wel een financiële of andersoortige relatie mee onderhoudt1. 

 

Het onderzoek heeft betrekking op de volgende 94 sportaccommodaties: 

Sportaccommodaties in Breda 

51 binnensportaccommodaties 43 buitensportaccommodaties 

 7 sportcentra2, waarvan 3 in eigendom van derden  15 voetbalcomplexen 

 2 sporthallen  5 hockeycomplexen 

 1 turnhal  12 tennisparken, waarvan 5 in eigendom van derden 

(2 op ondergrond van de gemeente)   1 sportzaal 

 34 gymzalen, waarvan 22 in eigendom van derden  1 korfbalcomplex 

 1 indoor schietbaan  1 atletiekbaan 

 1 bokshal  1 honk- en softbalcomplex 

 2 binnen zwembaden  1 rugbycomplex 

 1 buiten zwembad3 (chloor zwembad)  1 handbalcomplex 

 1 ijsbaan  3 jeu de boulescomplexen 

  1 handboogschietbaan 

  1 wielerbaan 

  1 natuurzwembad 

 

In bijlage 2 is een overzicht van de geïnventariseerde gegevens per accommodatie opgenomen. Hierbij zijn, 

op basis van alle beschikbare informatie, per sportaccommodatie het aanbod en de vraag in beeld gebracht, 

alsmede de kwaliteit van de accommodaties, informatie over eigendom en beheer, de staat van onderhoud en 

een overzicht van de mate waarin zij voldoen aan de normen en richtlijnen voor sportaccommodaties. In 

hoofdstuk 3 en 4 worden de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de binnen- en buitensport-

accommodaties gepresenteerd met een onderverdeling in algemene bevindingen en bevindingen met 

betrekking tot kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. 

 

                                                      
1 Er zijn ook accommodaties die volledig in eigendom van particulieren zijn, waar de gemeente geen enkele bemoeienis 

mee heeft. Deze accommodaties vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
2 Een sportcentrum is een complex waarin meerdere zalen zijn opgenomen. 
3 Hoewel het buitenzwembad geen binnensportaccommodatie is, is ervoor gekozen alle zwembaden (met uitzondering 

van natuurzwembad De Kuil) gezamenlijk mee te nemen in de inventarisatie en beschouwingen. Daarom is ook het 

buitenbad opgenomen bij de binnensportaccommodaties. 
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 Binnensportaccommodaties 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de binnensportaccommodaties in de gemeente Breda. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke accommodaties en niet-gemeentelijke accommodaties. Niet-

gemeentelijke accommodaties zijn gebouwen in eigendom van derden waar de gemeente een financiële of 

andersoortige relatie mee onderhoudt. Voor beide clusters wordt beschreven welke accommodaties er zijn en 

wordt inzicht gegeven in de capaciteit, het gebruik, de kwaliteit en functionaliteit, spreiding, eigendom, beheer 

en exploitatie. 

 
Figuur 3: Binnensportaccommodaties in Breda 

 

 Gemeentelijke binnensportaccommodatie 

De gemeente kent een groot aantal binnensportaccommodaties. De volgende tabel geeft een overzicht van 

alle binnensportaccommodaties in Breda die in eigendom zijn van de gemeente. In de volgende paragrafen 

wordt een toelichting gegeven op een aantal specifieke aspecten van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties. 
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Tabel 1: gemeentelijke binnensportaccommodaties 

 
 

3.1.1 Capaciteit 

In onderstaande tabel zijn de binnensportvoorzieningen per wijk in beeld gebracht. Hierbij is tevens de 

bevolkingsomvang per wijk opgenomen. Het overzicht geeft inzicht in het aantal zalen dat aanwezig is in de 

gemeente, dit komt niet overeen met het aantal accommodaties omdat sommige accommodaties over 

meerdere sportzalen beschikt. 

 

Tabel 2: Overzicht binnensportvoorzieningen (zalen) per wijk 

 
 

In algemene zin kan het aanbod van binnensportaccommodaties in Breda als volgt worden gekenmerkt: 

 de binnensportaccommodaties zijn opgebouwd vanuit de wijken en de omliggende dorpen waarmee de 

gemeente de afgelopen jaren is uitgebreid. Iedere wijk beschikt over meerdere gemeentelijke sportzalen 

en/of gymzalen, met uitzondering van de wijk Centrum; 

 door het historisch gegroeide accommodatieaanbod is vooral sprake van monofunctionele, niet 

geclusterde voorzieningen die vooral de eigen wijk als verzorgingsgebied hebben; 

 de gemeentelijke gymzalen bevinden zich in de directe nabijheid van de scholen; 

lxb hoogte onderhoudsstaat* functionaliteit

1 Archimedesstraat 01 Noord gymzaal 10x20 4,7 1962 - goed/ econ. afgeschreven beperkte afmeting zaal

2 Noorderlicht 01 Noord gymzaal 15,4x22,2 6,8 2011 - uitstekend

indoor soccer 35x65 5,5

sporthal 35x65 5,5

tennishal 35x65 5,5

squashbanen

sporthal 27,7x46 7,7

gymzaal 12,5x21,5 5,5

gymzaal 10,5x23 5

5 Elandstraat 02 Oost gymzaal 10x20 4,7 1961 - goed/ econ. afgeschreven beperkte afmeting zaal

6 Gen. Maczekstraat 02 Oost gymzaal 10x20 4,7 1920 1996 goed beperkte afmeting zaal

7 Stoutenburgstraat 03 Zuid-Oost gymzaal 12x21 5,3 1968 - goed/ econ. afgeschreven

8 J. Nieuwenhuyzenstraat 04 Zuid gymzaal 12x21 5,3 1968 - goed/ econ. afgeschreven

9 De Doelen 05 West sporthal 24,7x44 7 1979 - goed beperkte tribunecapaciteit

10 Huis vd Heuvel 05 West gymzaal 15,4x22,3 7 2012 - uitstekend

11 Bredase Ring 05 West gymzaal 12x21 5,5 1961 - goed

12 Haagse Beemden 06 Noord-West sporthal 23x44 7 1990 - goed te weinig uitloop combiveld

13 De Raaimoeren 06 Noord-West gymzaal / turnhal 22x29,6 7 1982 2015 goed geen vergaderruimte

14 De Kroeten 06 Noord-West gymzaal 12,1x21,4 5,3 2001 - goed

15 Olympia 06 Noord-West gymzaal 15,6x22,4 7 2009 - uitstekend

16 Twaalfbunder 06 Noord-West gymzaal 12,1x21,4 5,3 1989 - goed

17 Wandelakker 06 Noord-West gymzaal 12x21 5,3 1983 - goed

sporthal 24x43 7 te weinig uitloop combiveld

sportzaal 18x36 7 smalle zaal

19 Jeugdland - tennishal 08 Ulvenhout tennishal 35x45 10 1986 - goed goed

sporthal 28x48 7 goed

gymzaal 12x21 5,5 goed

turnhal 15x32,6 7 beperkte uitloop turnvloer

21 De Stee 10 Teteringen gymzaal 22,3x15,4 2011 - uitstekend

22 De Mandt 10 Teteringen gymzaal 15,4x22,3 5,5 2012 - uitstekend

*technische onderhoudstaat is afkomstig uit rapportage 'Gebruik en ontwikkeling binnensportcomplexen Breda d.d. februari 2017

nr.

3

4

18

20

redelijk verouderd

goed

goed

Kwaliteit
Type zaal

Afmeting
Accommodatie Wijk Bouwjaar Renovatie

Sporthal De Huif 07 Bavel

De Drie Linden 09 Prinsenbeek

Racketcentrum 01 Noord 

Sportcentrum Breda 02 Oost 1966

2000 - matig

1987 -

1997 2017

2012

gym-

zaal

sport-

zaal

sport-

hal

turn-

hal

tennis-

hal

squash-

baan

indoor 

soccer

00 Centrum 15.066     0 2 2

01 Noord 25.433     2 1 1 1 1 6 2 8

02 Oost 24.063     4 1 5 9 14

03 Zuid-Oost 18.820     1 1 5 6

04 Zuid 8.277      1 1 3 4

05 West 31.813     2 1 3 5 8

06 Noord-West 26.536     4 1 1 6 0 6

07 Bavel 8.248      1 1 2 0 2

08 Ulvenhout 4.794      1 1 5 6

09 Prinsenbeek 11.606     1 1 1 3 0 3

10 Teteringen 7.662      2 2 2 4

Totaal 182.318   17 1 6 2 2 1 1 30 33 63

totaal

aantal 

inwoners 

2017

Gemeentelijke zalen

Wijk

zalen 

van 

derden

totaal 

zalen van 

gemeente
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 Breda kent een breed aanbod van binnensportaccommodaties, waarbij naast sporthallen en gymzalen 

ook een aantal specifieke voorzieningen als een boksring, twee turnhallen, indoor soccerhal, twee 

tennishallen, diverse squashbanen en schiethal tot het aanbod behoren. 

 

3.1.2 Spreiding 

De gemeentelijke binnensportaccommodaties liggen redelijk verspreid over de gemeente Breda. De 

sporthallen zijn goed verspreid over de stad. De beide turnvoorzieningen liggen aan de noord-westkant van 

de stad. Opvallend is de beperkte aanwezigheid van gemeentelijke accommodaties in de wijken Zuid-Oost en 

Zuid (beide 1 gymzaal) en het ontbreken van gemeentelijke gymzalen in het Centrum en Ulvenhout. Er zijn is 

deze wijken wel voorzieningen die door derden geëxploiteerd worden. 

 

3.1.3 Vraag / gebruik 

Op basis van twee gemiddelde weken (november 2015 en mei 2016) in het (school)jaar is het gebruik van de 

binnensportaccommodaties inzichtelijk gemaakt4. De week in november geeft een beeld van de bezetting in 

het winterseizoen en de week in mei van de bezetting in het zomerseizoen. Omdat sporten als korfbal, handbal 

en (in toenemende mate) hockey vooral (en soms uitsluitend) in het winterseizoen gebruik maken van de 

binnensportaccommodaties, kunnen in de bezetting soms grote verschillen optreden tussen het winter- en 

zomerseizoen. De tabellen in deze paragraaf laten de bezetting in het winterseizoen zien. Belangrijke 

aandachtspunten bij de bezetting van de accommodaties zijn: 

 De bezetting is gebaseerd op het werkelijke gebruik in de geanalyseerde weken. In de vergelijking met 

andere weken in het seizoen is gebleken dat sprake is van een representatieve week. 

 In de geanalyseerde week zit niet het gebruik van de zaalhockey. Reden hiervoor is dat de 

hockeyverenigingen in de periode van december tot en met februari gebruik maken van 

binnensportaccommodaties en de geanalyseerde week in november is. Omdat het wel een belangrijke 

piekbelasting geeft in de winter, wordt het gebruik voor zaalhockey apart genoemd in deze rapportage. 

 Naast het ‘standaard’ programma in de sportaccommodaties, worden de binnensportaccommodaties ook 

gebruikt voor tentamens, toernooien, sportevenementen et cetera. In de geanalyseerde weken kwamen 

deze activiteiten beperkt / niet voor in de roosters van de accommodaties. De werkelijke bezetting zal 

daarom in andere weken hoger zijn dan in de tabellen gepresenteerd. 

 

In tabel 3 is de bezetting van de accommodaties weergegeven voor het winterseizoen. Bij het beoordelen van 

de bezettingsgraden van de binnensportaccommodaties gelden de volgende uitgangspunten: 

 NOC*NSF hanteert als norm voor efficiënt gebruik ten behoeve van bewegingsonderwijs 26 klokuren per 

week voor het basisonderwijs en 37,5 klokuren voor het voortgezet onderwijs. Voor het sportgebruik geldt 

een norm voor efficiënt gebruik van 1.400 uur per jaar (40 uur per week op basis van 35 weken). Aan 

deze 40 gebruiksuren liggen geen exacte openingstijden ten grondslag. 

 De bezettingsgraden zijn berekend door de gebruiksuren per week te delen door het aantal normatieve 

uren. De bezetting van zalen met meerdere zaaldelen is gerekend met zaaldeeluren. Dit betekent dat 1 

uur gebruik van een 1/3 zaal in een sporthal voor slechts 1/3e uur wordt meegeteld. De in de volgende 

overzichten gehanteerde kleuren staan daarbij voor de volgende, op landelijke benchmarkgegevens 

gebaseerde, waarderingen: 

- groen staat voor een goede bezetting (65%-100%); 

- oranje staat voor een redelijke bezetting (40%-65%); 

- rood staat voor een minimale tot beperkte bezetting (40% of minder). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Er is gekozen om gebruik te maken van deze twee weken omdat de gemeente in het kader van een eerdere 

gebruiksanalyse de beschikking had over de gebruiksroosters van nagenoeg alle binnensportaccommodaties. Bij deze 

eerdere analyse is geconstateerd dat deze weken representatieve weken betreft. 
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Tabel 3: Bezetting gemeentelijke binnensportaccommodatie winterseizoen 2015 

 
 

Uit het overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Onderwijsgebruik 

 De gymzalen worden tussen 8.30 en 15.30 uur hoofdzakelijk gebruikt voor het bewegingsonderwijs voor 

de basisscholen. 

 De sporthallen in het Sportcentrum Breda en het Racketcentrum worden in principe niet door het primair 

onderwijs gebruikt. Deze hallen worden wel gebruikt door het VO en het ROC West-Brabant (MBO). 

 Hoewel de Bredase Ring officieel geen onderwijsfunctie heeft, is deze wel in gebruik voor 

bewegingsonderwijs. Dit is op specifiek verzoek van een school gezien de korte afstand tot deze 

accommodatie. 

 Sporthal De Haagse Beemden wordt beperkt ingezet voor het primair onderwijs. Overdag wordt ook deze 

hal hoofdzakelijk ingezet voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. 

 De gemeentelijke binnensportaccommodaties kennen een gemiddelde bezetting van 71% per week voor 

het primair onderwijs. Dit is een goede bezetting ten aanzien van bewegingsonderwijs. 

 De gemeentelijke gymzalen kennen een redelijk tot goede bezetting ten behoeve van het 

bewegingsonderwijs. 

 In de wijk Noord-West is in vergelijking met de overige wijken een ruim aanbod van gymzalen. De 

bezetting van deze gymzalen is lager dan gemiddeld in Breda. 

 Een aantal gymzalen kent een bezetting van meer dan 100% (dus meer dan 26 uur in de week). Deze 

accommodaties worden zeer intensief gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Dit kan mogelijk tot 

knelpunten in het gebruik leiden. 

 Naast intensief gebruik door het primair onderwijs (tussen 8.30 – 15.30 uur) wordt een aantal 

gemeentelijke sporthallen ook in de periode tussen 15.30 – 18.00 uur ingezet voor het onderwijs. In dit 

tijdsblok vindt met name gebruik door het ROC West-Brabant en het voortgezet onderwijs plaats. 

 De bezetting van de gymzalen in de periode 15.30 – 18.00 uur is redelijk. In de meeste zalen is echter 

nog wel ruimte voor aanvullende activiteiten. 

nr. Naam accommodatie wijk

z
a
a
l-

d
e
le

n uren per 

week

norm 

PO

bezetting 

obv norm

uren per 

week

norm 

VO/MBO

bezetting 

obv norm

uren per 

week

norm 

sport

bezetting 

obv norm

1 Gymzaal archimedesstraat 01 Noord 1 28,3 26 109% 28,3 37,5 75% 19,3 40 48%

2 Gymzaal Noorderlicht 01 Noord 1 23,5 26 90% 23,5 37,5 63% 18,8 40 47%

Racketcentrum - indoor soccer 21,0 37,5 56% 3,0 40 8%

Racketcentrum - sporthal 3 35,5 3x37,5 32% 46,5 40 116%

Racketcentrum - tennishal 3,5 37,5 9% 51,0 40 128%

Racketcentrum - squashbanen 3,5 37,5 9% 9,5 40 24%

Sportcentrum Breda - gymzaal 1 19,5 37,5 52% 21,0 40 53%

Sportcentrum Breda - sporthal 3 46,0 3x37,5 41% 51,0 40 128%

Sportcentrum Breda - voorhal 1 8,0 37,5 21% 22,8 40 57%

5 Gymzaal Elandstraat 02 Oost 1 29,5 26 113% 29,5 37,5 79% 18,3 40 46%

6 Gymzaal Gen. Maczekstraat 02 Oost 1 20,0 26 77% 20,0 37,5 53% 22,5 40 56%

7 Gymzaal Stoutenburgstraat 03 Zuid-Oost 1 13,5 26 52% 27,0 37,5 72% 27,5 40 69%

8 Gymzaal J. Nieuwenhuyzenstr. 04 Zuid 1 25,3 26 97% 33,3 37,5 89% 23,0 40 58%

9 Sporthal De Doelen 05 West 3 46,0 2x26 88% 53,0 2x37,5 71% 37,8 40 94%

10 Gymzaal Huis vd Heuvel 05 West 1 11,5 26 44% 20,8 37,5 55% 18,8 40 47%

11 Bredase ring 05 West 1 9,0 26 35% 11,0 37,5 29% 20,3 40 51%

12 Sporthal Haagse Beemden 06 Noord-West 3 17,5 3x26 22% 71,0 3x37,5 63% 28,5 40 71%

13 Sporthal Raaimoeren 06 Noord-West 3 27,8 2x26 53% 27,8 2x37,5 37% 56,0 40 140%

14 Gymzaal Kroeten 06 Noord-West 1 20,3 26 78% 20,3 37,5 54% 13,3 40 33%

15 Gymzaal Olympia 06 Noord-West 1 9,0 26 35% 9,0 37,5 24% 21,8 40 54%

16 Gymzaal Twaalfbunder 06 Noord-West 1 15,0 26 58% 15,0 37,5 40% 20,5 40 51%

17 Gymzaal Wandelakker 06 Noord-West 1 16,5 26 63% 16,5 37,5 44% 21,5 40 54%

Sporthal De Huif - sporthal 3 19,5 26 75% 19,5 37,5 52% 17,0 40 43%

Sporthal De Huif - sportzaal 2 21,3 26 82% 21,3 37,5 57% 41,0 40 103%

19 Jeugdland - tennishal 08 Ulvenhout 53,0 40 133%

De Drie Linden- gymzaal 1 30,3 40 76%

De Drie Linden- sporthal 3 47,3 3x26 61% 69,0 3x37,5 61% 59,0 40 148%

De Drie Linden- Turnhal 1 37,5 40 94%

21 Gymzaal De Stee 10 Teteringen 1 22,5 26 87% 22,5 37,5 87% 0,0 40 0%

22 Gymzaal De Mandt 10 Teteringen 1 24,8 26 95% 24,8 37,5 66% 20,0 40 50%

71% 52% 69%

verenigingsgebruik
Bezetting gemeentelijke sportaccommodaties

WINTERSEIZOEN 2015

geen gebruik PO01 Noord

onderwijsgebruik

02 Oost

07 Bavel

3

4

18

primair onderwijs onderwijs totaal

20 09 Prinsenbeek

geen gebruik PO

geen gebruik tbv onderwijs

geen gebruik tbv onderwijs

geen gebruik tbv onderwijs

Gemiddelde bezetting alle accommodaties
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 Uit de opgave van het gebruik door het primair onderwijs blijkt dat niet alle scholen de normklokuren voor 

bewegingsonderwijs aanbieden (90 minuten per week)5. Indien de scholen de normklokuren zouden 

inroosteren zou dit tot een 10% hogere bezetting leiden. 

 

Verenigingsgebruik 

 De gemeentelijke sporthallen kennen een efficiënte bezetting ten aanzien van het verenigingsgebruik. De 

hallen kennen in de meeste gevallen een bezetting van meer dan 40 uur in de week. Dit betekent dat de 

hallen in de avonduren en vaak ook in het weekend overdag volledig bezet zijn. 

 Bij een aantal accommodaties is sprake van een bezetting van meer dan 100%. Op basis van de 

NOC*NSF-norm is er sprake van efficiënt gebruik en een goede bezetting, dit hoeft echter niet te 

betekenen dat er sprake is van ondercapaciteit. Rekening houdend met de openingstijden die de 

gemeente Breda hanteert, zijn deze zalen namelijk veel meer uren beschikbaar dan de norm van 40 uur 

waar NOC*NSF vanuit gaat. 

 De sporthallen kennen in het zomerseizoen een lagere bezetting dan in de winter. In het winterseizoen 

maakt een aantal buitensportverenigingen (gedurende enkele weken tot maanden) gebruik van een 

binnensportaccommodatie. Het gaat dan om de volgende sporten hockey (alle verenigingen), atletiek, 

voetbal (aantal verenigingen), korfbal en handbal. 

 In de bezettingstabel is het wintergebruik door de hockeyverenigingen niet meegenomen. Indicatief 

maken de verenigingen in het winterseizoen 55 uur per week gebruik van binnensportaccommodaties6. 

Dit betreft de volgende accommodaties: het gemeentelijk Sportcentrum, Sporthal De Doelen, Sporthal De 

Huif, Sporthal De Drie Linden, Sporthal Haagse Beemden en de gymzaal Stoutenburgstraat. 

 De twee turnhallen in de gemeente kennen een zeer goede bezetting en worden intensief gebruik door 

verschillende turn- en gymnastiekverenigingen. Turnhal Raaimoeren heeft ook een onderwijsfunctie. 

 Ook de sporthal in het Racketcentrum heeft een zeer hoge bezetting. De indoor soccer hal in hetzelfde 

complex kent een zeer matig verenigingsgebruik. 

 De gemeentelijke gymzalen kennen een redelijke bezetting voor verenigingsgebruik. Niet alle gymzalen 

zijn, gezien de soms beperkte afmeting van de zaal, geschikt voor alle sporten. 

 Voor de meeste verenigingen geldt dat zij voor wedstrijden op een sporthal zijn aangewezen. Trainingen 

kunnen veelal ook plaatsvinden in een gymzaal of sportzaal. Dit verklaart de hoge(re) bezetting van 

sporthallen en sportzalen en de lage(re) bezetting van gymzalen in de avonduren en in de weekenden 

(sportgebruik). Uitzonderingen hierop zijn gymnastiek, vechtsporten en tafeltennis. Deze sporten kunnen 

voor wedstrijden en trainingen in de meeste gevallen volstaan met huisvesting in een gymzaal. 

 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat een aantal verenigingen een latente behoefte (zie ook paragraaf 3.6) heeft 

in het gebruik van binnensportaccommodaties in Breda: 

 Er zijn verenigingen (5 van de 40) die, naast het gebruik van Bredase accommodaties, ook capaciteit 

huren in omliggende gemeenten. Als belangrijkste reden hiervoor wordt opgegeven dat de gewenste uren 

niet beschikbaar zijn in Breda. Vereniging hebben doorgaans vraag naar de meest courante gebruiksuren, 

daluren zijn in sommige gevallen nog wel beschikbaar. 

 Er zijn verenigingen (8 van de 40) die meer trainingsuren zouden willen inroosteren. Vooral bij de grote 

verenigingen bestaat deze aanvullende behoefte.  

 

3.1.4 Functionaliteit en kwaliteit 

Tabel 1 toont dat ongeveer 35% van de accommodaties in de jaren ’70 of eerder zijn gebouwd. De gemiddelde 

leeftijd van de accommodaties bedraagt ruim 30 jaar. Een aantal accommodaties, waaronder het gemeentelijk 

sportcentrum, is in de afgelopen 10 jaar gerenoveerd of gebouwd. De kosten voor onderhoud, renovatie en 

instandhouding lopen op naarmate accommodaties ouder zijn. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 

40 jaar lopen veel accommodaties aan het eind van hun economische levensduur of zijn deze al gepasseerd. 

 

                                                      
5 Bron: Rapportage Bewegen in het primair onderwijs in Breda, d.d. oktober 2016. 
6 Bron: Overzicht uit verhuuradministratie waarin gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties door hockey-

verenigingen in periode 4 december 2016 – 1 maart 2017 is weergegeven. 
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In het kader van dit onderzoek is geen analyse uitgevoerd naar het realiteitsgehalte van de onderhouds-

plannen. In de gemeente Breda wordt gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan per accommodatie die 

tevens gebruikt worden voor de onderbouwing van dotaties in de onderhoudsvoorziening.  

 

Wat betreft de zaalafmetingen voldoen 4 van de 17 gymzalen niet aan de eisen voor een standaard gymzaal 

van 12x21 meter. Van de 17 zalen voldoen er 9 (net) niet aan de vereiste obstakel vrije hoogte van 5,5 meter. 

Deze zalen hebben in de meeste gevallen een hoogte van 5,3 meter. Dit zal in de praktijk niet tot problemen 

in gebruik leiden. 

 

De sportzaal in Bavel voldoet aan alle eisen met betrekking tot de zaalafmetingen. 

 

Van de 6 sporthallen voldoen er 2 niet aan de eisen ten aanzien van zaalafmetingen. De sporthal in De Haagse 

Beemden (23x44m) en de sporthal in De Huif (24x43m) zijn kleiner dan de standaard van 24x44 meter. Dit 

betekent dat alle sporten wel in de sporthallen uitgeoefend kunnen worden, maar dat er in beide sporthallen 

onvoldoende uitloopmogelijkheden zijn. De sporthallen in het Sportcentrum Breda (27,7x46) en De Doelen 

(24,7x44m) voldoen wel aan de standaard afmeting van 24x44 meter maar zijn net te klein om 3 

basketbalvelden in te leggen. Hiervoor is een afmeting van 28x48 meter benodigd. 

 

Er zijn in Breda geen accommodaties die voldoen aan de NOC*NSF-eisen voor een topsportvoorziening. In 

Team Breda wordt echter nadrukkelijk ingezet op topsport en talentontwikkeling. Met name de hoogte (norm 

= 9 meter) is hierbij een knelpunt. 

 

Verenigingen7 geven ten aanzien van de gemeentelijke sporthallen die zij gebruiken voor trainingen en 

wedstrijden het volgende aan: 

 De afmeting van sporthal De Doelen wordt als knelpunt ervaren door verenigingen. 

 Een aantal hockeyverenigingen geeft aan dat de binnensportaccommodatie waar zij in het winterseizoen 

gebruik van maken niet voldoet aan de eisen voor zaalhockey. 

 De tribunecapaciteit van de sporthallen waar deze aanwezig is, wordt als beperkt ervaren, met name bij 

De Doelen en De Drie Linden. 

 De beschikbare sport- en spelmaterialen worden door verenigingen als voldoende ervaren.  

 De installaties in de accommodaties (klimaat, verlichting) worden gemiddeld genomen met onvoldoende 

tot matig beoordeeld.  

 De bereikbaarheid van de accommodaties en de toegankelijkheid voor mindervaliden is over het 

algemeen voldoende tot goed. 

 

In 2016 is onderzoek gedaan naar het bewegingsonderwijs in Breda. Uit deze rapportage blijkt dat de scholen 

over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van binnensportaccommodaties (zowel gemeentelijke als 

van derden). Zij merken daarbij het volgende op: 

 Een aantal (gemeentelijke) gymzalen is sterk verouderd. 

 Inrichting, materiaal en de hygiëne worden in een kwart van de gevallen als onvoldoende of slecht 

beoordeeld. Hierbij is niet specifiek aangegeven om welke accommodaties dit gaat. 

 De scholen zijn tevreden over de recent gerealiseerde nieuwe gymzalen. 

 Het materiaal is soms onvoldoende om alle leerlijnen aan bod te laten komen. Klein (spel)materiaal is te 

beperkt aanwezig. Niet in elke sportaccommodatie kan optimaal gebruik worden gemaakt van de 

materialen. De inrichting is soms erg verouderd en ergonomisch niet verantwoord. 

 

3.1.5 Beheer en exploitatie 

De gemeentelijke binnensportaccommodaties worden in de meeste gevallen ook door de gemeente beheerd 

en geëxploiteerd. Uitzonderingen hierop zijn de tennishal Jeugdland (exploitatie door St. Ulvenhouts Welzijn), 

de Bredase Ring (exploitatie door Bredase Ring) en het Racketcentrum (exploitatie door Optisport). Ten 

aanzien van het eigendom van het Racketcentrum heeft de gemeente verregaande plannen gemaakt voor het 

verkopen van deze accommodatie. 

 

                                                      
7 Bron: Enquêtes capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport gemeente Breda, juni 2017 
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 Binnensportaccommodaties van derden 

Naast de gemeentelijke accommodatie zijn er in Breda ook een diverse accommodaties in eigendom van 

derden. In de volgende sub-paragrafen wordt een toelichting gegeven op een aantal specifieke aspecten van 

de binnensportaccommodaties van derden. 

 
Tabel 4: Overzicht binnensportvoorzieningen (zalen) van derden per wijk 

 
 

3.2.1 Capaciteit 

In tabel 4 zijn de binnensportvoorzieningen die niet in gemeentelijk eigendom zijn per wijk in beeld gebracht. 

Hierbij is tevens de bevolkingsomvang per wijk opgenomen. Het aanbod van binnensportaccommodaties van 

derden in Breda kan als volgt worden gekenschetst: 

 Meer dan de helft van de in de gemeente aanwezige gymzalen is in eigendom van derden. Dit zijn 

voornamelijk gymzalen in eigendom van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn 

er ook een aantal sporthallen in eigendom en beheer bij andere organisaties. 

 De gymzalen in eigendom van de scholen bevinden zich in of in de directe nabijheid van de scholen. 

 In wijken met weinig of geen gemeentelijke gymzalen zijn wel gymzalen in eigendom van derden. 

 Opvallend is dat er geen binnensportaccommodatie in eigendom van verenigingen is in Breda, met 

uitzondering van de tennishal van BLTV. 

 Veel accommodaties zijn in eigendom van onderwijsinstellingen BreedSaam en Building Breda. 

 De accommodaties in Ulvenhout (gedeeltelijk) en Teteringen zijn in eigendom van respectievelijk 

stichtingen en een commerciële exploitant. 

 

3.2.2 Spreiding 

De binnensportaccommodaties van derden liggen redelijk verspreid over de gemeente Breda. Opvallend is 

dat de gymzalen in eigendom van de scholen zich concentreren in de Bredase wijken en zij geen eigendom 

kennen in de omliggende wijken (voormalige dorpen) als Bavel, Ulvenhout, Prinsenbeek en Teteringen. 

 

3.2.3 Vraag / gebruik 

De volgende tabel geeft een overzicht van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties en de gemiddelde 

bezetting van deze accommodaties in het winterseizoen. Bij het beoordelen van de bezettingsgraden van 

binnensportaccommodaties gelden de volgende uitgangspunten: 

 NOC *NSF hanteert als norm voor efficiënt gebruik ten behoeve van bewegingsonderwijs 26 klokuren per 

week voor het basisonderwijs en 37,5 klokuren voor het voortgezet onderwijs. Voor het sportgebruik geldt 

een norm voor efficiënt gebruik van 1.400 uur per jaar (40 uur per week op basis van 35 weken). Aan 

deze 40 gebruiksuren liggen geen exacte openingstijden ten grondslag. 

 De bezettingsgraden zijn berekend door de gebruiksuren per week te delen door het aantal normatieve 

uren. De bezetting van zalen met meerdere zaaldelen is gerekend met zaaldeeluren. Dit betekent dat 1 

uur gebruik van een 1/3 zaal in een sporthal voor slechts 1/3e uur wordt meegeteld. De in de volgende 

gym-

zaal

sport-

zaal

sport-

hal

tennis-

hal

squash-

baan

schiet-

hal

00 Centrum 15.066     2 2 0 2

01 Noord 25.433     2 2 6 8

02 Oost 24.063     7 1 1 9 5 14

03 Zuid-Oost 18.820     4 1 5 1 6

04 Zuid 8.277      2 1 3 1 4

05 West 31.813     5 5 3 8

06 Noord-West 26.536     0 6 6

07 Bavel 8.248      0 2 2

08 Ulvenhout 4.794      1 1 1 1 1 5 1 6

09 Prinsenbeek 11.606     0 3 3

10 Teteringen 7.662      2 2 2 4

Totaal 182.318   23 4 1 2 2 1 33 30 63

totaal

aantal 

inwoners 

2017

Zalen van derden

Wijk

totaal 

zalen van 

derden

zalen van 

gemeente
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overzichten gehanteerde kleuren staan daarbij voor de volgende, op landelijke benchmarkgegevens 

gebaseerde, waarderingen: 

- groen staat voor een goede bezetting (65%-100%); 

- oranje staat voor een redelijke bezetting (40%-65%); 

- rood staat voor een minimale tot beperkte bezetting (40% of minder). 

 
Tabel 5: Overzicht aanbod en bezetting binnensportaccommodaties van derden in Breda 

 
 

Uit het overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van het gebruik: 

 

Onderwijsgebruik 

 De gymzalen van BreedSaam worden hoofdzakelijk gebruikt voor bewegingsonderwijs van de scholen. 

 De gymzalen van Building Breda worden in een aantal gevallen ook door het primair onderwijs gebruikt. 

 De bezetting van de gymzalen tijdens de onderwijsuren is in de regel goed te noemen. De gymzalen aan 

de Rijnhouwenstraat 205 en de Jakob Edelstraat kennen een relatief lage bezetting. 

 De gemiddelde bezetting van de gymzalen bedraagt circa 73%.  

 De gymzaal en sportzaal in Jeugdland kennen een matige bezetting. 

 

Verenigingsgebruik 

 Het gebruik van de gymzalen door verenigingen is beperkt. De gymzalen in eigendom van de scholen 

maken vaak onderdeel uit van het schoolgebouw en zijn daardoor niet eenvoudig afzonderlijk te verhuren 

aan derden. In veel gevallen is de inventaris niet toereikend voor verenigingsgebruik. De gymzalen in de 

brede scholen en van Graaf Engelbrecht zijn hiervoor wel geschikt. 

 De sportzaal Viandenlaan en de gymzaal Hovenierstraat kennen een goede bezetting door verenigingen. 

 De sportzalen in Jeugdland kennen een matige bezetting. Opvallend is de hoge bezetting van de 

schietbaan. De baan wordt intensief gebruikt door de schietvereniging. Het betreft echter een 

monofunctionele accommodatie die niet inzetbaar is voor andere verenigingen. 

lxb h onderwijs vereniging

23 Sted. Gymnasium 00 Centrum gymzaal 12x21 Building Breda 1900 0% 0%

24 Brouwmeesterstraat 00 Centrum gymzaal BreedSaam 2016 98% 35%

25 Hooilaan 01 Noord gymzaal BreedSaam 1975 42% 0%

26 Tielrodestraat 01 Noord gymzaal 12x21 BreedSaam 1976 83% 0%

27 Draaiboom 02 Oost gymzaal 12x21 BreedSaam 1970 107% 28%

28 Bredero college 02 Oost gymzaal 10x20 BreedSaam 1981 0% 0%

29 Brabantlaan 02 Oost gymzaal BreedSaam 1962 72% 0%

30 Kameelstraat 02 Oost gymzaal 12x21 BreedSaam 1988 40% 0%

31 Landheining 02 Oost gymzaal BreedSaam 1965 56% 0%

32 Zandberglaan 54 02 Oost gymzaal 10x21 St. gem. Zandberg 1928 97% 0%

33 Zandberglaam 60 02 Oost gymzaal BreedSaam 2015 92% 0%

34 Galderseweg 81 03 Zuid-Oost gymzaal 11x21 Het Driespan 1981 115% 0%

35 Galderseweg 65 (Visio) 03 Zuid-Oost gymzaal 10x20 BreedSaam 1987 109% 0%

36 Rijnauwenstraat 201 03 Zuid-Oost gymzaal 10x20 BreedSaam 1970 169% 13%

37 Rijnauwenstraat 205 03 Zuid-Oost gymzaal 12x21 BreedSaam 2009 25% 0%

38 Viandenlaan 03 Zuid-Oost sportzaal 22x26 5,5 Breedsaam 2015 112% 64%

39 P.C. Hooftstraat 04 Zuid gymzaal 12x21 BreedSaam 1955 87% 10%

40 Ruusbroecstraat 04 Zuid gymzaal 12x21 BreedSaam 1965 109% 0%

41 Hovenierstraat 05 West gymzaal 12x21 BreedSaam 1976 92% 55%

42 Palmstraat 05 West gymzaal 12x21 BreedSaam 1993 98% 0%

43 SKVOB 05 West gymzaal 12x21 Building Breda 2003 15% 0%

44 Jacob Edelstraat 05 West gymzaal 12x21 BreedSaam 1960 15% 0%

45 Dirk Hartogstraat 05 West gymzaal 12x21 BreedSaam 2004 101% 0%

46 Graaf Engelbrecht 06 Noord-West gymzaal Building Breda

08 Ulvenhout gymzaal 10x20 5,5 Jeugdland 1969 44% 41%

08 Ulvenhout sportzaal 30,5x14 5,5 Jeugdland 1963 33% 43%

08 Ulvenhout squashbanen Jeugdland 1977

Jeugdland schietbaan 08 Ulvenhout schiethal 42x14 Jeugdland 1993 x 169%

sportzaal 35x43 7 x 165%

sportzaal 35x43 7 88% 80%

73% 25%Gemiddelde bezetting alle niet-gemeentelijke accommodaties

niet bekend

niet bekend

nr.

19

47 1977

Jeugdland - sportcentrum

Accommodatie Wijk Type zaal
Afmeting

Eigendom

Sportcentrum Teteringen 10 Teteringen Double 2 BV

Bouw-

jaar

bezetting obv norm
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 Het Sportcentrum Teteringen is zeer goed bezet, beide zalen kennen een gemiddelde bezetting van 

minimaal 80%. 

 

3.2.4 Functionaliteit en kwaliteit 

De gemiddelde leeftijd van de accommodaties van derden bedraagt circa 30 jaar. Tabel 5 laat zien dat een 

deel van het aanbod zeer oud is (van voor 1970) en daarmee economisch afgeschreven. Voor een deel vindt 

vernieuwing van accommodaties plaats. De sportcomplexen Jeugdland en Teteringen stammen uit midden 

jaren ’70. Hoewel deze accommodaties goed onderhouden zijn, zijn deze accommodaties aan het eind van 

hun economische levensduur. 

 

Wat betreft de zaalafmetingen voldoen 5 van de 23 gymzalen niet aan de eisen voor een standaard gymzaal 

van 12x21x5,5. De sportzaal Viandenlaan voldoet aan alle eisen met betrekking tot de zaalafmetingen. 

 

De sportzaal bij Jeugdland voldoet aan de afmetingen voor een sportzaal maar is door de beperkte breedte 

(14m) niet geschikt voor basketbal. De sporthallen in Teteringen (35x43) voldoen niet aan de standaard 

afmeting van 24x44 meter. Er past wel een combiveld8 in de sporthallen, er is echter onvoldoende 

uitloopmogelijkheid.  

 

In de enquêtes zijn geen beoordelingen van de sportaccommodaties van derden gegeven. In de rapportage 

Bewegen in het Primair onderwijs is echter aangegeven dat de scholen over het algemeen tevreden zijn over 

de inrichting, het materiaal, de reistijd en hygiëne van de gymzalen. De scholen zijn zeer tevreden met een 

gymzaal in of naast de school, dit zullen in de regel gymzalen zijn die ook in eigendom van de school zijn. De 

nieuw gerealiseerde gymzalen bevallen goed. Ten aanzien van de inroostering geven scholen aan een tekort 

aan uren te hebben. Dit tekort aan uren kan worden verklaard door het feit dat bij toewijzing van een 

accommodatie wordt uitgegaan van het aantal leerlingen en niet van het aantal groepen. 

 

3.2.5 Beheer en exploitatie 

Het beheer en de exploitatie van de accommodaties in eigendom van derden wordt doorgaans door de 

eigenaar zelf gedaan.  

 

 Overige binnensportaccommodaties 

In de volgende sub-paragrafen wordt een toelichting gegeven op de zwembaden en de ijsbaan in Breda.  

 

3.3.1 Zwembaden 

3.3.1.1 Capaciteit 

De gemeente Breda kent vier gemeentelijke zwembaden: 2 overdekte zwembaden en 1 buitenbad en 1 

natuurbad. Hoewel zwembad Wolfslaar en natuurbad De Kuil buitenbaden betreffen en daarmee ook onder 

de buitensportaccommodaties kunnen vallen, is de keuze gemaakt om deze bij de andere zwembaden te 

benoemen. Dit omdat zwembaden in zijn algemeenheid andersoortige accommodaties zijn. Natuurbad de Kuil 

valt buiten de scope van dit onderzoek en wordt daarom is de verdere analyses niet meegenomen. 

 

3.3.1.2 Spreiding 

De zwembaden liggen redelijk verspreid over de stad. Omdat alle vier de zwembaden een stadsgerichte 

functie hebben, is bereikbaarheid van de voorzieningen van belang. Zwembad Sonsbeeck is gelegen in een 

woonwijk. Zwembad De Wisselaar ligt aan de rand van de stad en is geclusterd met een aantal andere 

sportvoorzieningen (o.a. ijsbaan en racketcentrum). Zwembad Wolfslaar is gelegen in een recreatiegebied. 

Natuurbad De Kuil is gelegen in Prinsenbeek. 

 

                                                      
8 Een combiveld kan gebruikt worden voor de volgende sporten: zaalvoetbal, handbal, hockey en korfbal 
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3.3.1.3 Vraag / gebruik 

Voor de zwembaden is uitgegaan van een verzorgingsgebied van de gemeente Breda. De gemeente kent 

182.304 inwoners9 (2017). In de volgende tabel zijn de bezettingscijfers (bezoekers per m² zwemwater) 

opgenomen. 

 

Er zijn geen landelijke normen voor het gebruik van zwembaden. Op basis van benchmarkgegevens hanteert 

Synarchis voor de beoordeling van de bezetting van een overdekt zwembad een norm van 225-275 bezoekers 

per vierkante meter zwemwater. Voor de bezetting van buitenbaden beschikt Synarchis ook over 

benchmarkgegevens. Het is lastig om de bezetting van buitenbaden te vergelijken omdat het gebruik sterk 

afhankelijk is van de ligging (landelijk of stedelijk), functionaliteit, de weersomstandigheid en de 

recreatiemogelijkheden in de omgeving. 

 

Tabel 6: Bezetting zwembaden 2016 in de gemeente Breda 

  
 

Uit de tabel kan het volgende geconcludeerd worden: 

 De bezetting van het zwembad Sonsbeeck is goed (bezoekers per m² zwemwater). 

 De bezetting van het buitenbad Wolfslaar is goed. Uit benchmarkgegevens van Synarchis blijkt dat de 

gemiddelde bezetting van een buitenbad rond de 30 bezoekers per m² zwemwater ligt. 

 Het schoolzwemmen wordt in Breda alleen nog aangeboden aan de scholen voor speciaal onderwijs. De 

laatste jaren neemt echter ook het schoolzwemmen voor deze doelgroep af. Vooral de kosten voor het 

vervoer en de netto zwemtijd worden als reden hiervoor gegeven. 

 De bezoekersaantallen voor de doelgroepactiviteiten liggen ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit kan 

onder andere verklaard worden uit het feit dat in zwembad De Wisselaar nauwelijks doelgroepactiviteiten 

worden aangeboden. Dit bad is door de afmeting en de watertemperatuur minder geschikt voor 

doelgroepactiviteiten. 

 

Deze toelichting op de bezetting doet niet af aan de situatie dat op momenten knelpunten worden ervaren in 

het gebruik, met name in de overdekte zwembaden in Breda. Daarom is aanvullend een roosteranalyse 

uitgevoerd en zijn de uitkomsten van de enquêtes onder de verenigingen bestudeerd. Dit geeft de volgende 

bevindingen: 

 Als gekeken wordt naar de gemiddelde bezetting van beide binnenbaden dan is er ruimte voor aanvullende 

activiteiten. Oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het feit dat het relatief druk is in zwembad Sonsbeeck en 

dat zwembad De Wisselaar beperkte mogelijkheden voor bijvoorbeeld doelgroepactiviteiten heeft. 

 Het gemiddelde gebruik per m² van De Wisselaar is lager dan het landelijk gemiddelde. In relatie tot het 

rooster en de gebruiksmogelijkheden van het zwembad is het lastig om extra (doelgroep)activiteiten te 

organiseren. 

                                                      
9 Bron: Buurtprognose Breda 2017, Onderzoek en Inzicht Gemeente Breda’ 

zwemlessen

recreatief gebruik

doelgroepen 

schoolzwemmen

verenigingen

Totaal

Zwembad De Wisselaar

Breda
landelijk 

gemiddelde
Breda

landelijk 

gemiddelde
Breda

benchmark 

Synarchis

m² zwemwater 800 800 1.600

aantal bezoekers 223.026 96.297 69.992

bezetting 279 225-275 120 225-275 44 30

Per zwembad

Zwembad Sonsbeeck Zwembad Wolfslaar

Bezoekers per m² zwemwater (peiljaar 2016)

Zwembad Sonsbeeck Zwembad De Wisselaar Zwembad Wolfslaar

33.303                            

160.474                           

16.690                            

5.063                              

7.496                              

223.026                           

36.060                            

25.560                            

2.350                             

7.131                             

25.196                            

96.297                            69.992                          

Bezoekersaantallen zwembaden in 2016

69.992                          
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 Verenigingen ervaren knelpunten als het gaat om het inroosteren van trainingen. Er is een latente behoefte 

van 18 uur per week. Knelpunten die verenigingen in De Wisselaar ervaren zijn het type bassin en de 

beschikbare tijdstippen voor trainingen.  

 Mede door het nagenoeg ontbreken van schoolzwemmen zijn er overdag geen knelpunten. Er wordt een 

aantal doelgroepactiviteiten aangeboden (denk aan: aquarobics of baby-/peuter-/kleuterzwemmen) en er 

wordt een aantal uren vrijgemaakt voor vrij zwemmen.  

 Tussen 16.00 en 19.00 uur worden de zwemlessen ingeroosterd. De uren na schooltijd en in het begin 

van de avond worden algemeen beschouwd als de meest courante uren voor deze activiteit.  

 In de avonduren ontstaan knelpunten in het rooster. De zwemverenigingen kunnen over het algemeen 

pas gebruik maken van het zwembad na de zwemlessen. Daarnaast is er in de avonduren ook behoefte 

aan doelgroepactiviteiten en vrij zwemmen voor mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn. Een 

consequentie van de beperkte ruimte in de avonduren voor zwemverenigingen is dat een aantal 

verenigingen inmiddels uitwijkt naar zwembaden buiten de gemeente Breda. 

 

3.3.1.4 Functionaliteit en kwaliteit 

De beide overdekte zwembaden zijn gerealiseerd in 2000 (Wisselaar) en 2001 (Sonsbeeck) en zijn dus bijna 

18 jaar oud. Het buitenbad Wolfslaar is gerealiseerd in 1965 en bestaat inmiddels ruim 50 jaar. De kwaliteit 

van de baden is redelijk. De afgelopen jaren is er relatief weinig onderhoud aan de baden gepleegd. De 

functionaliteit en knelpunten van de baden worden hieronder nader toegelicht. 

 

Zwembad De Wisselaar 

De Wisselaar is een 50-meterbad met een keerwand, gedeeltelijk beweegbare bodem en een duikkuil. Met de 

keerwand kan het bad opgedeeld worden in een 25 meter en 23,5 meter bad. De tribune heeft een capaciteit 

van 500 zitplaatsen. Het zwembad kent verder een horecavoorziening met zicht op de zwemzaal. Het 

zwembad is gezien de functionaliteit een echt verenigings- en zwemlesbad en biedt daarnaast een beperkt 

aantal recreatieve en doelgroepactiviteiten. De knelpunten ten aanzien van de functionaliteit zijn: 

 Het zwembad kan niet gebruikt worden voor 50-meter wedstrijden omdat er geen apart bassin aanwezig 

is waar ingezwommen kan worden en elektrische tijdswaarneming ontbreekt. 

 De diepte van de duikkuil wordt voor het schoonspringen als te beperkt ervaren. 

 Het ontbreken van een ruimte waarin droog geoefend kan worden en/of aan krachttraining kan worden 

gedaan voor verenigingen. 

 Het bassin is minder geschikt voor doelgroepactiviteiten voor jonge kinderen en senioren omdat de 

watertemperatuur te laag is. 

 

Zwembad Sonsbeeck 

Sonsbeeck beschikt over een 25-meter wedstrijdbad, een instructiebad, een recreatiebad met crazy river 

(gedeeltelijk buiten) een peuterbad en twee waterglijbanen. De horecavoorziening kent een nat gedeelte en 

een droog gedeelte met zicht op het recreatiebad. Het zwembad kan gekenschetst worden als een 

recreatiebad met een brede functionaliteit. De knelpunten ten aanzien van de functionaliteit zijn: 

 De recreatieve voorzieningen, zoals de waterglijbanen, zijn gedateerd. 

 Het gebruik van de waterkreek is weersafhankelijk omdat een deel naar buiten loopt. 

 

Zwembad Wolfslaar 

Buitenbad Wolfslaar is een echt familiezwembad met een recreatieve functie. Het zwembad beschikt over een 

50-meter bad met een duikkuil met drie springplanken, een ondiep 50-meterbassin, een peuterbad, horeca en 

een grote ligweide. Het zwembad is technisch verouderd, waardoor op sommige punten extra aandacht nodig 

is ten aanzien van het onderhoud van bijvoorbeeld douches en tegels. Het zwembad kent een grote groep 

‘vaste’ gebruikers die weinig functionele knelpunten ervaren ten aanzien van de mogelijkheden die de 

configuratie van het zwembad biedt. 

 

3.3.1.5 Beheer en exploitatie 

De vier zwembaden zijn in eigendom van de gemeente Breda. Het beheer en de exploitatie van de 

binnenbaden en het buitenbad is ondergebracht bij een commerciële exploitant, te weten Optisport. Het 

contract voor de exploitatie van de zwembaden loopt tot 31 december 2020. Het natuurbad De Kuil wordt 

geëxploiteerd door een stichting. 
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3.3.2 IJsbaan 

De ijsbaan is gelegen aan de Terheijdenseweg, nabij het Racketcentrum en zwembad De Wisselaar. De 

ijsbaan bestaat uit een 400-meter baan met een middenterrein dat geschikt is voor activiteiten, een 30x60 

baan en een horecavoorziening. De ijsbaan is in 2001 in gebruik genomen en kent een goede staat van 

onderhoud.  

 

Het gebruik van de ijsbaan is goed. De baan wordt in de periode van oktober tot maart gebruikt door 

verschillende verenigingen vanuit Breda en omliggende gemeenten. Uiteraard heeft de baan ook een 

belangrijke recreatieve functie voor de regio. In het weekend wordt de baan ook ingezet voor wedstrijden. In 

de zomerperiode gebruikt de exploitant de ijsbaan voor commerciële doeleinden zoals een 

kinderspeelparadijs. 

 

Knelpunten ten aanzien van het gebruik van de ijsbaan zijn: 

 De baan is niet geschikt voor shorttrackevenementen. 

 De verenigingen ervaren een tekort aan kleedkamers bij de ijsbaan. 

 Door het ontbreken van een goede boarding is de 30x60 baan niet geschikt voor: 

- ijshockeywedstrijden; 

- shorttrackwedstrijden. 

 Het ontbreken van een binnenboarding op de 400-meterbaan heeft een negatief effect op het 

energieverbruik van de baan. 

 De horeca is te klein voor drukkere avonden en evenementen. 

 

 Knelpunten binnensportaccommodaties 

In de basis kan geconcludeerd worden dat de binnensportaccommodaties in de gemeente Breda een goede 

bezetting kennen en kwalitatief redelijk goed zijn. Desalniettemin zijn er een aantal knelpunten te signaleren. 

De knelpunten ten aanzien van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn onderverdeeld in 

verschillende accommodatiesoorten: sporthallen, zwembaden en de ijsbaan. Hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen capaciteitsknelpunten en kwalitatieve knelpunten. 

 

3.4.1 Sporthallen, sport- en gymzalen 

Knelpunt 1: Bezetting sporthallen door verenigingen 

De sporthallen kennen zonder uitzondering een hoge bezetting in de avonduren (verenigingsgebruik) van in 

de meeste gevallen meer dan 100% (meer dan 40 uur per week). Een hoge bezetting betekent efficiënt gebruik 

van de accommodaties, een te hoge bezetting kan echter leiden tot knelpunten in gebruik. Binnen het 

bestaande aanbod van sporthallen is zeer beperkt tot geen ruimte voor uitbreiding van het gebruik door 

verenigingen. Dit staat op gespannen voet met de behoefte aan uitbreiding van de trainingsuren van een 

aantal Bredase verenigingen. Deze behoefte kan op dit moment niet ingevuld worden binnen het beschikbare 

aanbod. Een aantal verenigingen kiest er daarom voor om zaalcapaciteit te huren in omliggende gemeenten. 

 

Knelpunt 2: Afmeting sporthallen (zaalafmeting t.o.v. norm) 

De sporthallen in de gemeente Breda voldoen in een aantal gevallen niet aan eisen met betrekking tot 

zaalafmeting. Twee van de zes sporthallen zijn kleiner dan de standaard (24x44) afmeting van een sporthal. 

In deze hallen kunnen wel alle sporten uitgeoefend worden, maar de zaal biedt onvoldoende 

uitloopmogelijkheid rond de velden. Twee andere sporthallen voldoen wel aan de standaardafmeting maar zijn 

net te klein voor 3 gelijktijdig te bespelen wedstrijdvelden basketbal. Voor wedstrijden van de verenigingen die 

gebruikmaken van deze sporthallen wordt door de bonden dispensatie verleend. 

 

Knelpunt 3: Ontbreken topsportfaciliteit 

De gemeente Breda beschikt niet over een accommodatie die voldoet aan de eisen ten aanzien van topsport. 

Geen van de sporthallen beschikt over de vereiste vrije hoogte van minimaal 9 meter. Hierdoor kunnen in 

Breda geen landelijke competitiewedstrijden (basketbal en volleybal) georganiseerd worden zonder 

dispensatie van de betreffende sportbond. 
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Knelpunt 4: Accommodatiebestand ‘op leeftijd’ 

Met betrekking tot het aanbod van gemeentelijke sporthallen en gymzalen is geconstateerd dat er sprake is 

van een accommodatiebestand op leeftijd (40% is meer dan 30 jaar oud). Dit onderzoek is niet gericht op de 

staat van onderhoud van de diverse accommodaties, maar uit de verstrekte informatie kan worden afgeleid 

dat de meeste accommodaties nog enige tijd in stand kunnen worden gehouden. De leeftijd van een aantal 

accommodaties is echter zodanig dat de verwachting is dat de instandhoudingskosten voor deze zalen de 

komende jaren toe zullen nemen. 

 

Knelpunt 5: Bezetting gymzalen ten behoeve van bewegingsonderwijs 

Vijf van de gemeentelijke gymzalen kennen een bezetting van meer dan 90% gedurende de uren dat deze 

beschikbaar zijn voor het bewegingsonderwijs. In deze accommodaties is geen ruimte meer voor uitbreiding 

van het gebruik door de scholen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 64% van de scholen niet voldoet 

aan de richtlijn van 90 minuten gymles per groep per week. Vaak wordt hiervoor als reden opgegeven dat er 

onvoldoende tijd in de zalen beschikbaar is.  

 

Knelpunt 6: Afmeting gymzalen (zaalafmeting t.o.v. de norm) 

Een aantal gymzalen voldoet niet aan de richtlijnen met betrekking tot zaalafmeting voor het 

bewegingsonderwijs (10x20 meter i.p.v. 12x21 meter). Hoewel de zalen in de meeste gevallen goed gebruikt 

kunnen worden door de scholen, zijn deze door de beperkte afmeting minder geschikt voor verenigingsgebruik. 

 

3.4.2 Zwembaden 

Knelpunt 7: Bezetting zwembad De Wisselaar voor verenigingen 

Zwembad De Wisselaar is een uitgesproken voorbeeld van een verenigingsbad. Het zwembad heeft enerzijds 

overdag te kampen met een relatief lage bezetting en anderzijds ambitieuze zwemverenigingen die knelpunten 

ervaren in het gewenste avondgebruik.  

 

Knelpunt 8: Beperkte gebruiksmogelijkheden zwembad De Wisselaar voor specifieke activiteiten 

Zwembad De Wisselaar beschikt over een 50-meter wedstrijdbad met duiktoren. Het bassin wordt gebruikt 

voor een breed scala aan zwemsporten, van wedstrijdzwemmen tot schoonspringen en onderwaterhockey. 

De functionaliteit van de accommodatie is echter niet volledig toegerust op de behoeften van de verenigingen. 

Dit leidt tot knelpunten ten aanzien van trainingen bij bijvoorbeeld schoonspringen en synchroonzwemmen 

(geen droogoefenruimte) en ten aanzien van wedstrijden bij bijvoorbeeld zwemmen en schoonspringen (geen 

inzwemvoorziening bij 50-meter wedstrijden en de beperkte diepte van de duikkuil). Een aantal verenigingen 

wijkt daarom voor specifieke trainingen en wedstrijden uit naar zwembaden in omliggende gemeenten. 

 

3.4.3 IJsbaan 

Knelpunt 9: Beperkte gebruiksmogelijkheden voor specifieke activiteiten 

Het gebruik van de ijsbaan wordt op dit moment beperkt door het ontbreken van een aantal specifieke 

voorzieningen als een boarding om de 30x60 baan en een binnenboarding bij de 400-meter baan. Hierdoor is 

de baan niet geschikt voor shorttrack- en ijshockeywedstrijden. Door het ontbreken van de boarding kan de 

ijshockeyvereniging op dit moment geen competitie spelen. 

 

 Aandachtspunten binnensportaccommodatie 

Uit de inventarisatie volgt een aantal aandachtpunten en constateringen. Deze punten leiden op dit moment 

niet direct tot knelpunten maar worden wel meegenomen in het toekomstperspectief van de 

sportaccommodaties in Breda. 

 

Ontbreken van een dojo 

De gemeente Breda kent een fors aantal verenigingen dat verdedigingssporten aanbiedt. Hoewel de gemeente 

beschikt over een accommodatie met een boksring is er geen dojo aanwezig. De verenigingen maken met 

name gebruik van gemeentelijke gymzalen en de voorzieningen die daarin aanwezig zijn. Hoewel de 

verenigingen het zelf niet als knelpunt ervaren, is het opmerkelijk dat een gemeente met de omvang van Breda 

niet over een dojo beschikt. 
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Klimaatinstallaties binnensport 

Het binnenklimaat van sportaccommodaties is vaak punt van discussie. Feit is wel dat de gemeente Breda 

beschikt over een verouderd gebouwenbestand en dat de klimaatinstallaties vaak niet voldoen aan de eisen 

van deze tijd. De gemeente onderneemt hierin al stappen door de gemeentelijke binnensportaccommodaties 

te verduurzamen en daarmee te investeren in het verbeteren van het binnenklimaat.  

 

Faciliteiten voor krachttrainingen 

Uit de enquête blijkt dat verenigingen (met name buitensport en zwemverenigingen) in toenemende mate 

behoefte hebben aan krachtrainingsfaciliteiten. Het aanbod hiervan is beperkt in de gemeente Breda. 

 

 Latente behoefte van verenigingen 

Op basis van de afgenomen enquêtes is het nodige inzicht verworven in de visie van verenigingen op de 

(ontwikkelingen in) behoefte waar op dit moment, gegeven het bestaande accommodatieaanbod, geen 

invulling aan gegeven kan worden of die anderszins gevolgen hebben voor de toekomstige afstemming van 

vraag naar en aanbod van sportaccommodaties in Breda. 

 

De belangrijkste conclusies uit de enquêtes zijn: 

 8 van de 40 binnensportverenigingen geven aan een latente behoefte aan trainingsuren te hebben. In 

totaal wordt door deze verenigingen indicatief 17 uur per week aan extra zaalruimte gevraagd. Dit is 17% 

van de opgegeven gebruiksuren van de verenigingen. Als belangrijkste reden wordt opgegeven dat het 

gewenste tijdstip voor trainingen niet beschikbaar is. 

 5 van de 40 binnensportverenigingen wijken op dit moment uit naar accommodaties buiten Breda. Ook 

hier is sprake van 17 uur gebruik buiten de gemeente, wat neer komt op 17% van de opgegeven 

bedrijfsuren van verenigingen. Hierbij wordt ook het niet beschikbaar zijn van de gewenste trainingsuren 

als belangrijkste reden genoemd. Eén keer wordt aangegeven dat de accommodatie buiten de gemeente 

goedkoper is. 

 De hockeyverenigingen en atletiekvereniging zouden in het winterseizoen meer gebruik willen maken van 

gemeentelijke sportaccommodaties. Hiervoor is onvoldoende capaciteit beschikbaar.  

 4 van de 10 zwemverenigingen geeft aan latente behoefte te hebben aan trainingsuren. In totaal wordt 

door deze verenigingen indicatief 18 uur per week extra gevraagd. Dit is 24% van de opgegeven 

gebruiksuren van de verenigingen. Als belangrijkste reden wordt opgegeven dat het gewenste tijdstip voor 

trainingen niet beschikbaar is en dat er onvoldoende zwemwater beschikbaar is. 

 2 van de 10 zwemverenigingen wijkt op dit moment uit naar accommodaties buiten Breda (indicatief 8 uur 

per week). Zwemvereniging SBC2000 wijkt uit naar Oosterhout voor regionale trainingen. Voor 

schoonspringen wordt voor een aantal uur per week uitgeweken naar Eindhoven omdat de 

trainingsfaciliteiten in de Wisselaar onvoldoende zijn (ontbreken droogoefenruimte en dubbele 

springtoren). 

 

Toekomstperspectief binnensportaccommodaties 

In deel III van deze rapportage wordt op basis van de inventarisatie, de in deel II omschreven trends, 

ontwikkelingen en ambities van verenigingen een toekomstperspectief voor de binnensportaccommodaties 

geschetst. 

 



 

Rapportage Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport – gemeente Breda 20 

 

 
25 oktober 2017 

 

 Buitensportaccommodaties 

De gemeente Breda kent een brede diversiteit aan buitensportaccommodaties. In onderstaande figuur is te 

zien welke voorzieningen in de wijken aanwezig zijn. 

 
Figuur 4: Buitensportaccommodaties in Breda 

 

De gemeente beschikt over zeven sportcomplexen waar meerdere buitensporten kunnen worden beoefend. 

De overige complexen hebben een monofunctionele functie en worden gebruikt voor een specifieke sport en 

hebben één vereniging als hoofdgebruiker. Sportcomplexen De Wisselaar en de Gouwen bieden de grootste 

diversiteit aan sportmogelijkheden. Op deze complexen worden, naast buitensport, ook diverse binnensport-

voorzieningen aangeboden. 

 

In tabel 7 is een overzicht opgenomen van het soort en het aantal velden per sportcomplex. In de volgende 

paragrafen wordt per sport de capaciteitsbehoefte weergegeven en worden een aantal specifieke kenmerken 

van de sportvoorzieningen in beeld gebracht.  

 
 
 
 



 

Rapportage Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport – gemeente Breda 21 

 

 
25 oktober 2017 

 

Tabel 7: Capaciteitsaanbod velden gemeentelijke buitensportcomplexen 

 
*trainingsvelden betreffen de velden die niet voldoen aan wedstrijdafmetingen en alleen als trainingsveld 

gebruikt kunnen worden. 

** Bij sportcomplex de Heikant zijn de trainingsvelden onderverdeeld in 2 pupillenveldjes en een trainingshoek. 

 

 Voetbal 

4.1.1 Capaciteit 

Er zijn in totaal 15 voetbalverenigingen10 actief in de gemeente Breda. Deze verenigingen beschikken over 

een voetbalcomplex waar zij op trainen en wedstrijden spelen. Gezamenlijk beschikken de clubs over 33 

natuurgras wedstrijdvelden, 16 kunstgrasvelden, 11 trainingsvelden en bijbehorende kleedkamers. Daarnaast 

beschikken alle verenigingen (met uitzondering van UVV) over een clubgebouw. 

 

4.1.2 Spreiding 

De spreiding van de voetbalcomplexen over de gemeente is goed. Alleen in de wijk Centrum is geen 

voetbalcomplex gevestigd. De wijk Noord-West kent drie voetbalcomplexen. De verenigingen geven aan 

vooral een wijkgerichte functie te hebben. Uitzondering hierop zijn Jeka en Baronie. Deze verenigingen zijn, 

mede door het niveau, ook stedelijk gericht. 

 

4.1.3 Vraag / gebruik 

Op basis van normen en richtlijnen van NOC*NSF en bij deze organisatie aangesloten sportbonden kan 

worden vastgesteld in hoeverre efficiënt gebruik wordt gemaakt van de voetbalcomplexen. In tabel 8 is de 

integrale capaciteitsberekening voor de voetbalcomplexen weergegeven op basis van de normen van de 

KNVB.  

                                                      
10 Sportcomplexen Heksenwiel en Paradijs worden naast BSV Boeimoer en WDS ‘19 ook gebruikt door de opleiding van 

NAC. De behoefte van de NAC-opleiding is niet meegenomen in de capaciteitsberekening. 
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A Sportcomplex Kadijkje 01 Noord 3 1

B Sportcomplex Wisselaar 01 Noord 1 1 5 1 1 1

C Sportcomplex Heerbaan 02 Oost 4 1 2 2

D Sportcomplex Lage Kant Noord 02 Oost 2

E Sportcomplex Lage Kant Zuid 02 Oost 1 2

F Sportcomplex Molenley 02 Oost 36 22

G Sportcomplex Blauwe Kei 03 Zuid-Oost 3 2 1

H Sportcomplex Ginneken 03 Zuid-Oost 3 1 2

I Sportcomplex Tussen de Leyen 03 Zuid-Oost 2 4 1

J Sportcomplex Wolfslaar 03 Zuid-Oost 45 6

K Sportcomplex Burg. de Manlaan 04 Zuid 1 2 1

L Sportcomplex Dr Schaepmanlaan 04 Zuid 1

M Sportcomplex Ruiterboslaan 04 Zuid 3

N Tennispark De Mark 04 Zuid 10 6

O Tennispark 't Ei 04 Zuid 4

P Sportcomplex Haags sportpark 05 West 1 1 1

Q Sportcomplex Kwakkelhutstraat 05 West 1 2

R Sportcomplex Heksenwiel 06 Noord- West 2 2

S Sportcomplex Hooghuijs 06 Noord- West 1 1 2 5

T Sportcomplex Paradijs 06 Noord- West 1 1 1 2

U Sportcomplex Roosberg 07 Bavel 2 2 1 3 5

V Sportcomplex Jeugdland 08 Ulvenhout 3 1 7 2 1

W Sportcomplex de Heikant 09 Prinsenbeek 2 2 3 2 1

X Sportcomplex de Gouwen 10 Teteringen 1 4 1 1 8 6

Y Sportcomplex Hameldonk 10 Teteringen 10

Totaal 16 33 11 11 3 6 4 32 29 2 1 1 2 1 1 2 91 28 1 1
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Er is gebruik gemaakt van de behoeftebepaling op basis van de planningsnormen van de KNVB die is 

opgesteld in samenwerking met de VNG en de VSG.11 

 

Toelichting op de tabel: 

 De normbehoefte is berekend op basis van de opgave (juni 2017) van het aantal teams van de 

verengingen. Van Beek Vooruit zijn geen actuele teamindelingen bekend, de behoefte van deze 

voetbalvereniging is overgenomen uit de rapportage ‘Gebruik en ontwikkelingen gemeentelijke 

buitensportcomplexen’ uit februari 2016. 

 De normbehoefte van SC Hoge Vught (voorheen VV Barca) is gebaseerd op teams zoals opgenomen op 

de website van de vereniging. 

 De complexen Heksenwiel en Paradijs worden ook gebruikt voor de NAC-opleiding. Dit gebruik is niet 

meegenomen in de berekening van het aantal normteams. 

 Per vereniging is de capaciteitsbehoefte bepaald op basis van de cultuurtechnische (bespeelbaarheid van 

het veld) en de organisatorische behoefte. De hoogst berekende behoefte is leidend in de 

capaciteitsberekening. In de tabel is aangegeven welke berekening (cu / org) leidend is geweest bij de 

betreffende vereniging. 

 Als de cultuurtechnische capaciteit leidend is, dan is er volgens de richtlijn behoefte aan een extra veld 

bij een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld. Als de organisatorische capaciteit leidend is, dan is er 

volgens de richtlijn behoefte aan een extra veld bij een meerbehoefte van 0,1 wedstrijdveld. 

 Voor het berekenen van de beschikbare trainingsuren is uitgegaan van een capaciteit van 750 uur bij een 

natuurgrastrainingsveld en 880 uur bij een kunstgras trainingsveld. De behoefte aan trainingsuren is 

berekend op basis van de richtlijnen van de KNVB. Voor het berekenen van de indicatieve trainingsuren 

wordt een methode gehanteerd die globaal het aantal trainingsuren uitrekent voor de betreffende 

vereniging. Voor de berekening van de trainingsuren is aangenomen dat elk team globaal genomen 2 

maal 80 minuten traint gedurende 40 weken. Afhankelijk van de ambitie van de vereniging kan een 

verschil optreden tussen de indicatieve berekening en de werkelijke situatie. 

 Het benodigd aantal kleedkamers is berekend op basis van de nieuwe richtlijn van de KNVB: bij 

senioren/junioren/pupillen: 2 kleedkamers per benodigd wedstrijdveld en 2 teamlockers per kleedkamer 

en 50% van de kleedkamers in een grotere maatvoering (i.p.v. 15 m²  24 m²). De afmeting van de 

kleedkamers bij de voetbalcomplexen is niet bekend. Daarom is bij de capaciteitsbepaling alleen gekeken 

naar het aantal kleedkamers dat volgens de richtlijn van de KNVB nodig zou zijn. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 

Tabel 8: Capaciteitsberekening voetbal 

 
 

                                                      
11 Door de introductie van pupillenvoetbal komen er op korte termijn nieuwe normen voor het berekenen van de capaciteit. 

De KNVB heeft reeds aangegeven dat er kleine verschillen zullen zijn met de huidige norm. Inschatting is dat de behoefte 

in aantal velden iets naar beneden gaat doordat in de nieuwe spelvorm meer kinderen tegelijk gebruik kunnen maken van 

een veld. 

nr. naam nat. kunst aantal o/c onafger. afger. nat. kunst uren

A Kadijkje 01 Noord SV Advendo 3 0 1,1 cu 1,9 2 1 0 750 528 222 6 2 4

B Wisselaar 01 Noord SC Hoge Vught 1 0 0,4 cu 0,6 0 1 0 750 206 544 4 2 2

D Lage Kant Noord 02 Oost VV PCP 2 0 1,2 org 0,8 0 0 0 0 462 -462 4 4 0

G Blauwe Kei 03 Zuid-Oost VV Baronie 2 3 6,5 org -1,5 -2 1 2 2.510 2.591 -81 12+locker 14 -2 

I Tussen de Leyen 03 Zuid-Oost VV Jeka 4 2 8,1 org -2,1 -2 1 2 2.510 3.490 -980 12+locker 18 -6 

M Ruiterboslaan 04 Zuid VV S.A.B. 3 0 1,2 cu 1,8 2 0 0 0 602 -603 6 4 2

P Haags Sportpark 05 West Groen Wit 1 1 2,8 org -0,8 -1 1 1 1.630 1.191 440 6 6 0

Q Kwakkelhutstraat 05 West TVC Breda 2 1 2,8 org 0,2 0 0 1 880 1.106 -226 7 6 1

R Heksenwiel 06 Noord- West BSV Boeimeer* 2 2 4,8 org -0,8 -1 0 2 1.760 2.073 -313 10 10 0

S Hooghuijs 06 Noord- West The Gunners 1 1 2,3 org -0,3 0 0 1 880 1.070 -190 6 6 0

T Paradijs 06 Noord- West WDS '19* 1 1 1,7 org 0,3 0 1 1 1.630 855 775 8 4 4

U Roosberg 07 Bavel VV Bavel 2 2 3,9 org 0,1 0 1 2 2.510 1.862 649 10 8 2

V Jeugdland 08 Ulvenhout VV UVV '40 3 0 2,5 cu 0,5 0 1 0 750 1.257 -507 6 6 0

W De Heikant 09 Prinsenbeek VV Beek Vooruit 2 2 5,0 -1,0 -1 3 2 4.010 12 10 2

X De Gouwen 10 Teteringen VV DIA 4 1 4,3 org 0,7 0 0 1 880 1.939 -1.059 12 10 2

33 16 0,4 -3 11 15 -1.791 121 110 11

*exclusief behoefte van NAC-opleiding

** saldo is het verschil tussen het beschikbaar aantal velden en de berekende behoefte

kleedkamers

beschik-

baar
behoefte saldo

capaciteitsberekening voetbal 2017

Beschikbaar
behoefte saldo

saldo**

wedstrijdvelden

niet bekend

Sportcomplex
trainingsvelden

behoefteWijk Vereniging Beschikbaar

Totaal Breda
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Uit de capaciteitsberekening kan het volgende geconcludeerd worden: 

 Gemeentebreed is sprake van een overcapaciteit van 0,4 (afgerond 0) wedstrijdvelden. Indien de 

capaciteit per vereniging wordt afgerond kent de gemeente een tekort van 3 wedstrijdvelden. 

- Bij VV Jeka en VV Baronie is het capaciteitstekort het grootst, namelijk afgerond 2 wedstrijdvelden. 

Beek Vooruit, BSV Boeimeer en Groen-Wit hebben ieder een tekort van 1 wedstrijdveld.  

- Volgens de richtlijnen moet het capaciteitstekort (-2,1) van VV Jeka afgerond worden op -3, echter is 

het organisatorische tekort dusdanig klein dat dit tekort ook op andere manieren opgelost kan worden. 

Bijvoorbeeld door wedstrijden eerder te laten beginnen of tot later door te spelen. 

- Hoewel The Gunners op basis van de richtlijn onafgerond een ondercapaciteit van 0,3 wedstrijdveld 

heeft, is in de tabel geen ondercapaciteit opgenomen. De ondercapaciteit kan organisatorisch 

opgelost worden door met een aantal teams op zondag te gaan spelen. De vereniging kent op dit 

moment alleen zaterdagteams. 

- Bij slechts 2 verenigingen is sprake van een cultuurtechnische overcapaciteit van 2 wedstrijdvelden, 

namelijk SV Advendo en VV S.A.B. 

- Barca en Advendo zijn in gesprek om te bekijken of zij gezamenlijk gebruik kunnen maken van het 

voetbalcomplex aan het Kadijkje. Hierdoor kunnen de voetbalvelden op sportcomplex De Wisselaar 

vrijgespeeld worden. De verwachting is dat dit op 1 januari 2018 gerealiseerd is. 

 Gemeentebreed is sprake van een ondercapaciteit van circa 1.800 trainingsuren op basis van de 

berekening die de KNVB hanteert. Dit komt overeen met (afgerond) 2 kunstgrastrainingsvelden. Kijkend 

naar de individuele uitkomsten per vereniging ligt dit genuanceerder: 

- VV Jeka en BSV Boeimeer hebben een tekort aan trainingscapaciteit. Deze verenigingen hebben 

echter ook een tekort aan wedstrijdvelden. Indien bij uitbreiding van het aantal wedstrijdvelden 

gekozen wordt voor kunstgrasvelden dan kunnen deze velden ook ingezet worden voor trainingen. 

Hiermee kan het capaciteitsprobleem worden opgelost. 

- VV DIA, UVV’40, TVC Breda, VV PCP en VV S.A.B. hebben een tekort aan trainingscapaciteit. Deze 

verenigingen hebben echter een overcapaciteit in wedstrijdvelden waardoor een groot deel van het 

capaciteitsprobleem voor trainingen kan worden opgelost door de wedstrijdvelden ook voor trainingen 

te gebruiken. 

- The Gunners heeft een beperkt tekort aan trainingscapaciteit. Dit tekort kan mogelijk organisatorisch 

opgelost worden. Een andere oplossing kan zijn het natuurgraswedstrijdveld te vervangen door een 

kunstgraswedstrijdveld, dit veld kan vervolgens ook gebruikt worden voor trainingen. 

 Gemeentebreed is sprake van een overcapaciteit van 11 kleedkamers. De meeste verenigingen 

beschikken over voldoende kleedfaciliteiten. Twee verenigingen kennen een tekort: 

- VV Jeka heeft op basis van de normen een tekort van 6 kleedkamers. De vereniging heeft zelf ook 

aangegeven dat het aantal kleedkamers onvoldoende is. Het tekort aan kleedkamers sluit aan op het 

tekort aan wedstrijdvelden. 

- VV Baronie heeft een tekort van 2 kleedkamers. Ook dit kan verklaard worden door het tekort aan 2 

wedstrijdvelden dat de vereniging heeft. 

- GroenWit heeft aangeven over onvoldoende kleedkamers te beschikken. Op basis van de 

gehanteerde richtlijnen beschikken zij echter over voldoende kleedaccommodaties. Uitgaande van 

de oude richtlijn is er overigens wel sprake van een tekort, namelijk van 2 kleedkamers. Als van de 

nieuwe richtlijn wordt uitgegaan zouden de aanwezige kleedkamers van teamlockers moeten zijn 

voorzien en zou de helft van de kleedkamers een grotere maatvoering moeten hebben. 

 

4.1.4 Functionaliteit en kwaliteit 

De kwaliteit van de voetbalvelden, kleedkamers en kantines is over het algemeen goed. De meeste velden 

kennen een goede staat van onderhoud. De staat van onderhoud van de kantine is bij een aantal verenigingen 

matig. Een aantal verenigingen geeft aan dat de natuurgrasvelden in slechte staat zijn, waardoor trainingen 

en wedstrijden soms afgelast moeten worden. De voetbalvelden voldoen aan de benodigde afmetingen. Voor 

één veld op sportcomplex Roosberg zijn de veldafmetingen recentelijk aangepast en is dispensatie verleend 

door de KNVB zodat deze ook als wedstrijdveld gebruikt kan worden. Verschillende verenigingen geven aan 

dat de parkeercapaciteit bij het sportcomplex onvoldoende is. 
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4.1.5 Eigendom, beheer en exploitatie 

Het eigendom van de voetbalvelden berust bij de gemeente, de kantines zijn in eigendom van de verenigingen. 

De kleedkamers zijn in eigendom van de gemeente, met uitzondering van VV DIA, Baronie en Groen-Wit die 

ieder eigenaar zijn van 2 kleedkamers. 

 

 Hockey 

4.2.1 Capaciteit 

De gemeente kent vijf hockeyverenigingen. Deze verenigingen beschikken allen over een eigen 

hockeycomplex waar zij op trainen en wedstrijden spelen. Gezamenlijk beschikken de clubs over 20 

hockeyvelden: 11 zandgestrooide velden, 3 semi-watervelden en 6 watervelden. Ook kent de gemeente in 

totaal 4 minivelden. Iedere vereniging heeft een kleedclubgebouw tot zijn beschikking. 

 

4.2.2 Spreiding 

De spreiding van de hockeycomplexen over de stad is goed. Niet alle wijken beschikken over een eigen 

complex maar er is altijd in een aangrenzende wijk een hockeycomplex te vinden. De verenigingen geven aan 

vooral een wijkgerichte functie te hebben. 

 

4.2.3 Vraag / gebruik 

Op basis van normen en richtlijnen van NOC*NSF en bij deze organisatie aangesloten sportbonden kan 

worden vastgesteld in hoeverre efficiënt gebruik wordt gemaakt van de hockeycomplexen. In tabel 9 is de 

integrale capaciteitsberekening voor de hockeycomplexen weergegeven. Daarbij zijn als uitgangspunt de 

planningsnormen zoals opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met de KNHB met betrekking tot 

wedstrijdvelden gehanteerd. 

 

Toelichting op de tabel: 

 De planningsnorm voor hockey bedraagt zowel voor de zaterdag (junioren) als voor de zondag (senioren) 

9 normteams per veld.  

 Bij de bepaling van het aantal benodigde wedstrijdvelden geldt de regel dat een extra veld nodig is bij een 

ondercapaciteit van 0,25 wedstrijdveld. 

 De normbehoefte is berekend op basis van de opgave van het aantal teams van de verengingen. 

 De berekeningen zijn gebaseerd op de geldende normen zoals opgesteld door NOC*NSF in 

samenwerking met de KNHB. In het berekende saldo is om deze reden geen rekening gehouden met de 

beschikbare minivelden op de complexen aan de Burgemeester De Manlaan en Ginneken. In de praktijk 

blijkt dat deze veldjes wel gebruikt worden voor wedstrijden van de pupillen. Het gebruik van de veldjes 

zorgt ervoor dat de capaciteitsproblemen gedeeltelijk organisatorisch opgelost kunnen worden. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 

Tabel 9: Capaciteitsberekening hockey 

 
 

 

 

 

nr. naam
kunst-

grasveld

mini-

velden
onafger. afger. onafger. afger.

C Heerbaan B.H.V. Push 02 Oost 7 9,0 -2,0 -2 6 18,1 -12,1 -12

H Ginneken Zwart-Wit 03 Zuid-Oost 4 2 7,8 -3,8 -4 7 15,7 -8,7 -9

K Burg. De Manlaan BH&BC 04 Zuid 4 2 5,8 -1,8 -2 6 11,7 -5,7 -6

W Heikant HC Prinsenbeek 09 Prinsenbeek 3 3,9 -0,9 -1 2 7,8 -5,8 -6

X De Gouwen MHCT 10 Teteringen 2 1,8 0,2 0 2 3,6 -1,6 -2

20 4 -8,4 -9 23 -33,8 -35

wedstrijdvelden

beschikbaar

behoefte

Capaciteitsberekening hockey 2017

Sportcomplex

Vereniging Wijk

kleedkamers

behoefte

saldo
beschik-

baar

saldo
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Uit de capaciteitsberekening kan het volgende geconcludeerd worden: 

 Gemeentebreed is er een behoefte van (afgerond) 29 hockeyvelden, waarmee er een ondercapaciteit van 

9 velden is. Zwart-Wit heeft de grootste ondercapaciteit, namelijk 4 velden. Alleen MHCT heeft voldoende 

velden tot haar beschikking. 

 Alle verenigingen hebben op basis van de richtlijn een tekort aan kleedruimten. Van de verenigingen zelf 

geeft alleen Zwart-Wit aan het aantal beschikbare kleedkamers matig te vinden. In de praktijk maken 

hockeyverenigingen veel minder intensief gebruik van de kleedkamers dan bij andere buitensporten 

gebruikelijk is. 

 

4.2.4 Functionaliteit en kwaliteit 

De kwaliteit van de hockeyvelden en bijbehorende opstallen in redelijk tot goed. De velden op het complex 

Burgemeester De Man worden door de vereniging als matig beoordeeld. De tribunecapaciteit bij de velden 

wordt als onvoldoende ervaren. De hockeycomplexen zijn geschikt voor het organiseren van lokale en 

regionale hockeyevenementen.  

 

4.2.5 Eigendom, beheer en exploitatie 

Bij alle hockeycomplexen zijn de verenigingen eigenaar van de velden, kleedkamers en kantines. Op 

sportcomplex Ginneken is de gemeente eigenaar van 1 zand ingestrooid veld en van 1 van de 2 minivelden. 

Bij de Burgemeester de Manlaan is de gemeente eigenaar van 1 semi-waterveld.  

 

 Tennis 

4.3.1 Capaciteit 

Binnen de gemeente zijn er in totaal 12 tennisverenigingen. Deze verenigingen beschikken over 

tenniscomplexen waar zij op trainen, wedstrijden spelen en die recreatief gebruikt worden. Gezamenlijk 

beschikken de clubs (inclusief padelbanen) over 115 tennisbanen. Hiervan zijn er 98 met en 13 zonder 

verlichting. De overige 4 banen betreffen padelbanen. Het merendeel van de tennisbanen is van gravel (58 

banen). De verenigingen hebben ook elk een kleedclubgebouw tot hun beschikking. 

 

4.3.2 Spreiding 

De spreiding van de verschillende tennisparken over de gemeente is goed. De drie wijken die niet beschikken 

over een tennispark (West, Oost en Centrum) zijn omringd door wijken waar wel een tennisaccommodatie is 

gevestigd. Opvallend is dat er in de wijk Zuid, qua oppervlak een relatief kleine wijk, drie tennisaccommodaties 

aanwezig zijn.  

 

4.3.3 Vraag / gebruik 

Op basis van normen en richtlijnen van NOC*NSF en bij deze organisatie aangesloten sportbonden kan 

worden vastgesteld in hoeverre efficiënt gebruik wordt gemaakt van de tenniscomplexen. In onderstaande 

tabel 10 is de integrale capaciteitsberekening voor de tenniscomplexen weergegeven. De berekening is 

gebaseerd op de norm van de KNLTB voor het bepalen van het aantal benodigde banen. 

 

Toelichting op de tabel: 

 De planningsnorm voor tennis, conform de KNLTB normen, wordt uitgedrukt in aantal spelers per baan. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verlichte banen en onverlichte banen.  

- Banen zonder verlichting: capaciteit van 50-70 spelers per baan. Afhankelijk van de plaatselijke 

omstandigheden dient men deze planningsnorm te variëren. Indien het ledenbestand bestaat uit 

spelers die overwegend ’s avonds spelen dient men de planningsnorm van 50 leden per baan te 

gebruiken. Betreft het ook leden die overdag kunnen spelen dan kan de norm worden opgevoerd tot 

70 leden per baan. Voor Breda is gerekend met 60 leden per baan. 

- Banen met verlichting: capaciteit tot 90 spelers per baan.  

 De capaciteitsbehoefte is berekend op basis van de opgave van ledenaantallen 2017 door de 

verenigingen zelf. De verenigingen TV Markant, Tennisvereniging C.V., TV Heksenwiel, TV Breda Noord 

hebben geen enquête ingevuld en dus geen actuele ledenaantallen opgegeven. De ledenaantallen van 
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deze verengingen zijn overgenomen uit de rapportage ‘Gebruik en ontwikkelingen gemeentelijke 

buitensportcomplexen Breda’, d.d. februari 2016. 

 TV ’t Ei kent naast de 245 leden ook circa 155 particuliere baanhuurders. Deze zijn meegenomen in de 

capaciteitsberekening. Tennisvereniging Wisselaar verhuurd de banen aan een commerciële 

tennisschool. Deze leden zijn niet meegenomen in de capaciteitsberekening. 

 Wegens overcapaciteit huren de verenigingen TTV en TV Haagse Beemden beide 2 gravelbanen minder. 

In de berekeningen zijn deze banen niet meegenomen. 

 Padelbanen zijn niet meegeteld bij het aantal beschikbare banen in de capaciteitsberekening.  

 Alle tennisparken beschikken over 2 kleedkamers. Bij tennis is het gebruikelijk dat er een mannen- en 

vrouwenkleedkamer is. Hierbij wordt geen strikte norm gehanteerd voor het benodigd aantal. Ten aanzien 

van de kleedkamers hebben de verenigingen aangegeven dat de capaciteit van de kleedkamers 

voldoende is. Alleen TTV geeft aan het aantal kleedkamers matig te vinden. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 
Tabel 10: Capaciteitsbehoefte tennisbanen 

 
 

Uit de capaciteitsberekening kan het volgende geconcludeerd worden: 

 Gemeentebreed is er een overcapaciteit van in totaal 14 verlichte tennisbanen. 

 Ondanks de gemeentebrede overcapaciteit, zijn er 4 verenigingen waar sprake is van ondercapaciteit: 

- TV Markant: 1 verlichte baan. 

- TV ’t Ei: 3 onverlichte banen. Omdat Tennispark ’t Ei op dit moment beschikt over uitsluitend 

onverlichte banen is ook de ondercapaciteit in onverlichte banen berekend. Indien het 

capaciteitstekort berekend wordt in verlichte banen (aanvullend op de 4 onverlichte banen) komt dit 

neer op 1,8, afgerond 2 verlichte banen. 

- TV Princenhage: 1 verlichte baan. 

- Ulvenhoutse TV: 3 verlichte banen. Tennispark Jeugdland beschikt echter ook over 2 padelbanen. 

Deze banen zijn niet meegenomen in het capaciteitsaanbod. 

 Drie verenigingen kennen een ruime overcapaciteit van 4 banen. 

 

4.3.4 Functionaliteit en kwaliteit 

De tenniscomplexen zijn geschikt voor het organiseren van tenniswedstrijden. 7 van de 12 complexen 

beschikken over all-weatherbanen, waardoor het makkelijker wordt om het hele jaar door te tennissen. De 

verenigingen die beschikken over gravel zijn soms bij vorst en sneeuw genoodzaakt om hun tennisbaan te 

sluiten. Kwaliteit van de tenniscomplexen wordt over het algemeen als voldoende tot goed ervaren. Opvallend 

is dat in de enquêtes die zijn ingevuld drie verenigingen aangeven dat het complex (Tennispark de IJpelaar, 

Sportpark Teteringen en Tennispark Hooghuijs) matig bereikbaar is voor mindervaliden. 

 

Wijk

nr. naam
on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht

B Tennispark Wisselaar TVBN 01 Noord 5 60      0 0,7 -      4,3    -      4,0    

Tennispark De IJpelaar TV de IJpelaar 03 Zuid-Oost 9 646    0 7,2 -      1,8    -      1,0    

H Sportpark Ginneken TC Breda 03 Zuid-Oost 3 5 335    0 3,7 3,0    1,3    3,0    1,0    

N Tennispark De Mark TV Markant 04 Zuid 16 1.500 0 16,7 -      -0,7   -      -1,0   

O Tennispark 't Ei TV 't Ei 04 Zuid 4 400    6,7 0,0 -2,7   -      -3,0   -      

Tennispark BLTV BLTV 04 Zuid 6 3 620    5,8 3,0 0,2    -      -      -      

Tennispark Princenhage TV Princenhage 05 West 4 400    0,0 4,4 -      -0,4   -      -1,0   

R Tennispark Heksenwiel TV Heksenwiel 06 Noord West 11 2 880    0 9,8 -      1,2    -      1,0    

S Tennispark Hooghuijs TV Haagse Beemden 06 Noord-West 5 273    0 3,0 -      2,0    -      1,0    

U Tennispark Roosberg TV Bavel 07 Bavel 8 440    0 4,9 -      3,1    -      3,0    

V Tennispark Jeugdland Ulvenhoutse TV 08 Ulvenhout 7 2 900    0 10,0 -      -3,0   -      -3,0   

W Sportpark De Heikant TV Prinsenbeek 09 Prinsenbeek 17 1.164 0 12,9 -      4,1    -      4,0    

X De Gouwen TTV 10 Teteringen 12 650    0 7,2 -      4,8    -      4,0    

13 102 4 8.268 12,5 83,5 0,5    18,5  -      14,0  

padel

Sportcomplex
benodigd saldo

verlicht

capaciteit

aantal 

leden

on-

verlicht

onafgerond afgerond

Capaciteitsberekening tennis 2017

Vereniging
tennisbanen
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4.3.5 Eigendom, beheer en exploitatie 

Van oudsher ligt landelijk het eigendom, beheer en exploitatie van tennisaccommodaties vaker bij de 

tennisverenigingen zelf dan bij de gemeente. In Breda ligt de verhouding anders. Van de twaalf 

accommodaties die hierboven zijn aangegeven zijn zeven accommodaties in eigendom van de gemeente, 

waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de banen. De overige vijf 

complexen zijn in eigendom van de vereniging. De vereniging is eigenaar van zowel de sporttechnische 

voorzieningen als de gebouwen op het complex. Hierbij zijn er twee complexen waarbij de grond nog wel in 

eigendom van de gemeente is. Over de kleedaccommodaties zijn wisselende afspraken gemaakt. De kantines 

en verlichtingsinstallaties zijn allen in eigendom en exploitatie bij de verenigingen.  

 

 Overige buitensporten 

4.4.1 Atletiek 

In Breda is één atletiekaccommodatie aanwezig. De accommodatie wordt gebruikt door hoofdgebruiker 

Atletiekvereniging Sprint en door een aantal loopgroepen (bijvoorbeeld Loopgroep TOF met 160 leden). Ook 

de scholen maken gebruik van de accommodatie. De accommodatie is in 2011 uitgebreid tot een 8-laans 400 

meter baan en naast de baan is een werpterrein aangelegd dat is ingericht voor training van diverse 

atletieknummers. 

 

De gemeente is eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer van zowel het sporttechnische gedeelte als 

de kleedkamers op het sportpark. De kantine, is net als bij andere sportverenigingen in de gemeente Breda, 

in eigendom en beheer van de vereniging.  

 

Voor atletiekaccommodaties zijn vanuit de bond / NOC*NSF geen normen gesteld ten aanzien van de 

capaciteit van de accommodatie in relatie tot het aantal leden van de vereniging. Men geeft alleen aan dat een 

8-laans atletiekaccommodatie als toereikend kan worden beschouwd voor een atletiekvereniging met circa 

1.000 leden. Mogelijk kan deze capaciteit nog hoger worden gesteld, wanneer een groot deel van de leden 

voornamelijk in het bos of op de weg actief is. Dit is echter moeilijk kwantificeerbaar. De verenigingen hebben 

qua capaciteit de accommodatie als voldoende gekwalificeerd. Alleen de tribunecapaciteit wordt als matig 

ervaren. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er op dit moment qua velden / sporttechnische 

aspecten geen behoefte is aan extra capaciteit. De vereniging geeft echter wel aan behoefte te hebben aan 

een indoortrainingsfaciliteit. In het winterseizoen wordt reeds gebruik gemaakt van verschillende 

binnensportaccommodaties. 

 

Ook de kwaliteit van de sporttechnische aspecten van de accommodatie wordt door de vereniging als goed 

ervaren. Alleen de kwaliteit van het hekwerk wordt als onvoldoende gekwalificeerd. De enige knelpunten die 

de vereniging ervaart, zijn knelpunten ten aanzien van de bereikbaarheid van de accommodatie. Zo is het 

aantal parkeerplaatsen te weinig12 en ook is de accommodatie niet bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

4.4.2 Honkbal en softbal 

In Breda is één honk- en softbalcomplex aanwezig dat wordt gebruikt door Honk- en Softbalclub Jeka. Het 

complex beschikt over één honkbalwedstrijdveld en twee softbalwedstrijdvelden. De gemeente is eigenaar 

van de velden en de kleedaccommodatie, de vereniging is eigenaar van de kantine en een slaghal. 

 

Toelichting op de tabel: 

 Voor honkbal geldt een norm van 8 normteams per veld. Voor jeugdhonkbal en softbal geldt een norm 

van 10 normteams per veld. 

 Bij het ontbreken van een jeugdhonkbalveld spelen de aspiranten, pupillen en peanuts hun wedstrijden 

op een softbalveld. 

 Wanneer een vereniging de beschikking heeft over een jeugdhonkbal wedstrijdveld vervult dit tevens de 

functie van trainingsveld. Wanneer een vereniging de beschikking heeft over een softbalwedstrijdveld 

vervult dit tevens de functie van een trainingsveld. 

                                                      
12 Parkeerplaatsen worden gezamenlijk gebruikt door AV Sprint en Hockeyvereniging BH&BC. Deze parkeerplaatsen 

worden daarnaast ook door bezoekers van het Mastbos gebruikt.  
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 Per wedstrijdveld zijn normatief 2 kleedkamers nodig. 

 De capaciteitsberekening is gebaseerd op de opgave van het aantal teams door de vereniging. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 

Tabel 11: Capaciteitsberekening honk- en softbal 

 
 

Uit de capaciteitsberekening kan het volgende geconcludeerd worden: 

 De vereniging beschikt over voldoende velden voor zowel honkbal als softbal. 

 Honk- en softbalvereniging JEKA kan met de huidige beschikbare veldcapaciteit nog groeien met 4 

normteams honkbal en 6 normteams voor jeugdhonkbal en/of softbal. 

 Hoewel er volgens de normen een tekort van 2 kleedkamers is, ervaart de vereniging dit niet als knelpunt.  

 

De onderhoudsstaat van de velden is goed. De vereniging ervaart wel knelpunten bij het inplannen van 

trainingen door het ontbreken van veldverlichting op het honkbalveld. 

 

4.4.3 Rugby 

In Breda is één rugbycomplex aanwezig dat wordt gebruikt door de Bredase Rugby Club. Het complex beschikt 

op dit moment over 1 rugbyveld. De gemeente is eigenaar van de velden en de kleedaccommodatie, de 

vereniging is eigenaar van de kantine.  

 

Toelichting op de tabel: 

 De raad van de gemeente Breda heeft reeds ingestemd met de aanleg van een tweede rugbyveld. Echter 

zijn gesprekken en planvorming voor de aanleg hiervan nog in gang. Om deze reden is in de 

capaciteitsberekening uitgegaan van 1 veld.  

 Voor rugby geldt een norm van 5,5 normteams per veld. Voor het berekenen van het aantal normteams 

wordt onderscheid gemaakt tussen de oudere en jongere teams. Deze berekening is gebaseerd op de 

normen zoals die door de rugbybond zijn opgesteld. 

 Er wordt uitgegaan van gecombineerd gebruik van een veld voor wedstrijden en trainingen. 

 Per speelveld wordt gerekend met 2,5 kleedkamers.  

 De rugbybond kiest ervoor om het aantal hele velden en hele kleedkamers dat men nodig heeft naar 

beneden af te ronden op het moment dat de behoefte onder 0,5 is. Daarmee is deze berekening anders 

dan de berekening van andere sporten. 

 De capaciteitsberekening is gebaseerd op de opgave van het aantal teams door de vereniging. 

 Er wordt gerekend met de aanwezigheid van 2 kleedkamers. In de praktijk maakt de vereniging in de 

wintermaanden ook gebruik van de kleedkamers van de korfbalvereniging. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 

Tabel 12: Capaciteitsberekening rugby 

 

nr. naam onafger. afger.

honkbalveld 1 0,5 0,5 0

jeugdhonkbalveld 0 0 0 0

softbalveld 2 1,4 0,6 0

kleedkamers 4 6 -2 -2

E

Capaciteitsberekening Honk- en softbal 2017

Sportcomplex
Type veld

saldo

02 Oost
Honk- en softbal-

club JEKA
Lage Kant Zuid

Vereniging Wijk
beschik-

baar
behoefte

natuurgras

nr. naam
wedstrijd/ 

training

wedstrijd-

velden

kleed-

kamers

wedstrijd-

velden

kleed-

kamers

B De Wisselaar Bredase Rugby Club 01 Noord 1 2 3,3 8,3 -2,3 -6,3 -2 -6

Capaciteitsberekening rugby 2017

afgerond
Wijk

huidige capaciteit behoefte saldo

kleed-

kamers

Vereniging wedstrijd-

velden

kleed-

kamers

onafgerond
Sportcomplex
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Uit de capaciteitsberekening kan het volgende geconcludeerd worden: 

 De vereniging heeft volgens de normen een ondercapaciteit van 2 wedstrijdvelden. 

 Organisatorisch gezien is het mogelijk om het huidige aantal teams te huisvesten op 2 velden. Echter kan 

dit door de intensieve bespeling van het gras gevolgen hebben voor de kwaliteit van het natuurgras 

gedurende het seizoen. 

 Volgens de norm heeft de vereniging behoefte aan 8 kleedkamers. De vereniging onderschrijft dit. In de 

enquête heeft de vereniging aangegeven dat zij niet tevreden zijn over het aantal kleedkamers dat op dit 

moment aanwezig is. 

 

Naast het aantal kleedkamers beoordeeld de vereniging de capaciteit van het dakterras (vereniging heeft geen 

tribune) en de vergaderruimte als matig. De onderhoudsstaat en de kwaliteit van het veld is voldoende. Wel 

heeft de vereniging aangegeven dat zij de toegankelijkheid van het sportpark voor mindervaliden matig vinden.  

 

4.4.4 Korfbal 

De gemeente beschikt over 1 korfbalcomplex dat gebruikt wordt door korfbalclub Terda. Het complex beschikt 

over 1 natuurgras wedstrijdveld. Er is geen trainingsveld aanwezig. De gemeente is eigenaar van het veld en 

de kleedaccommodatie. De kantine is in eigendom van de vereniging. 

 

Toelichting op de tabel: 

 De planningsnorm van NOC*NSF voor korfbal (2014) bedraagt 7 normteams per wedstrijdveld. Voor de 

capaciteitsberekening is gebruik gemaakt van het rekenmodel van de KNKV. 

 Per 3 wedstrijdvelden 1 specifiek daartoe aangelegd en onderhouden trainingsveld met de afmetingen 

van een bruto-speelveld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen complexen met 1, 2 of 3 

wedstrijdvelden. Indien een korfbalvereniging de beschikking heeft over kunstgraswedstrijdvelden 

vervullen deze tevens de functie van trainingsveld 

 Bij een vereniging met 1 wedstrijdveld geldt een norm van 4 kleedkamers: 2 dames en 2 heren. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 

Tabel 13: Capaciteitsberekening korfbal 

 
 

Uit de capaciteitsberekening blijkt dat: 

 De vereniging heeft aan 1 wedstrijdveld voldoende. Er is binnen de beschikbare capaciteit nog ruimte 

voor uitbreiding van de vereniging met 1 normteam. 

 De vereniging maakt tevens gebruik van een aantal binnensportaccommodaties voor trainingen. In 

Sporthal De Drie Linden ervaart de vereniging een capaciteitsprobleem bij het inplannen van trainingen 

doordat de zaal in de weekenden vaak is volgeboekt voor evenementen en toernooien. 

 

4.4.5 Handbal 

Sportcomplex Paradijs beschikt over twee handbalvelden die gebruikt worden door handbalvereniging United 

Breda13. De verharde asfaltvelden zijn in eigendom en beheer van de gemeente net als de 

kleedaccommodatie. De kantine daarentegen is in eigendom en beheer van de vereniging.  

 

Toelichting op de tabel: 

 Voor het berekenen van het aantal benodigde velden is uitgegaan van de planningsnormen die door de 

Handbalbond en NOC*NSF zijn opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van 10 teams per veld waarbij de 

                                                      
13 Sportcomplex Molenley beschikt ook over twee handbalvelden. Deze velden zijn niet meer in gebruik bij een vereniging. 

nr. naam

B De Wisselaar Korfbalclub Terda 01 Noord Natuurgras korfbal 1 0,8 0,2

Type veld Beschikbaar Behoefte Saldo

Capaciteitsberekening korfbal 2017

Sportcomplex
WijkVereniging
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weekenddag dat de meeste teams van de velden gebruik maken richtinggevend is. In Breda is dit de 

zondag14. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 

Tabel 14: Capaciteitsberekening handbal 

 
 

Doordat steeds minder gebruik wordt gemaakt van de buitenvelden heeft het sportcomplex een overcapaciteit 

van 0,65 veld. Er is dus op het complex ruimte voor groei met 6 teams. Hierbij moet aangegeven worden dat 

de velden, als deze niet gebruikt worden door de vereniging, gebruikt worden door buurtbewoners. Daarnaast 

is er een initiatief om één of beide handbalvelden in te richten als beachveld, waar naast handbal ook voetbal 

en volleybal gespeeld kunnen worden. De staat van onderhoud van het complex is redelijk tot goed.  

 

 Jeu de Boules 

De gemeente beschikt over 3 jeu de boules complexen met in totaal 91 buitenbanen en 28 binnenbanen. De 

complexen liggen aan de oostkant van de stad waarmee sprake is van een redelijke spreiding. De 

verenigingen maken ieder gebruik van een complex, Va-Tout en Bré-da-Boules hebben een eigen kantine. La 

Crique heeft dit niet. 

 

Toelichting op de tabel: 

 De norm voor het bepalen van de capaciteitsbehoefte bedraagt 12 leden per baan. 

 De in de tabel gehanteerde kleuren staan voor de volgende waarderingen: 

- groen staat voor een overcapaciteit (overschot); 

- rood staat voor een ondercapaciteit (tekort). 

 
Tabel 15: Capaciteitsberekening jeu de boules 

 
 

Er is sprake van een ruime overcapaciteit aan banen in de gemeente. Ook de afzonderlijke complexen kennen 

elk een overschot aan jeu de boules banen. 

 

 Handboogschieten 

Op het sportcomplex Jeugdland is een handboogschietbaan aanwezig en er is tevens een schiethal. Deze 

accommodatie wordt gebruikt door handboogvereniging Alliance. De schiethal beschikt over 16 doelen 

waarmee deze voldoet aan olympische afmetingen. Er kan op 2 afstanden, 18 en 25 meter, geschoten worden. 

De buitenbaan heeft een lengte van 90 meter waar op verplaatsbare doelen geschoten kan worden. 

 

                                                      
14 Bron: website Handbalvereniging United 

nr. naam onafger. afger.

T Paradijs United Breda 06 Noord-West 2 2 1,35 2 0,7 0,0 0

Sportcomplex

Capaciteitsberekening handbal 2017

kleed-

kamers
velden

WijkVereniging

huidige capaciteit behoefte Saldo

kleed-

kamers

wedstrijd-

velden

kleed-

kamers

wedstrijdvelden

behoefte

nr. naam
buiten-

banen

binnen-

banen

buiten-

banen
onafger. afger.

F Molenley Va-Tout 02 Oost 36 22 197 16,4 19,6 19,0

J Wolfslaar Bré-da-Boules 03 Zuid-Oost 45 6 155 12,9 32,1 32,0

Y Hameldonk La Crique 10 Teteringen 10 14 1,2 8,8 8,0

WijkVereniging

Sportcomplex

Capaciteitsberekening jeu de boules 2017

Saldohuidige capaciteit aantal 

leden 

2017
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 Wielrennen 

De gemeente beschikt over een wielrenparcours van 1.500 meter dat geschikt is voor officiële wedstrijden. De 

baan is gesitueerd op Sportpark Wisselaar. De baan is eigendom van de gemeente en wordt geëxploiteerd 

door Stichting Baronieparcours Breda. De stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de 

wielerbaan. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, de stichting draagt echter ook bij aan 

de kosten daarvan. 

 

Wielervereniging Breda is de hoofdgebruiker van de baan. Daarnaast wordt de baan gebruikt door een aantal 

schaatsverenigingen en de triathlonvereniging. De wielervereniging heeft aangegeven dat de onderhoudsstaat 

van het asfalt op het parcours onvoldoende is. Het parcours zelf is met name geschikt voor de jeugd en minder 

geschikt voor senioren. 

 

 Knelpunten buitensportaccommodaties 

Uit de inventarisatie van de buitensportcomplexen in de gemeente Breda en de capaciteitsberekeningen voor 

verenigingen komen een aantal knelpunten naar voren. Deze knelpunten worden in onderstaande sub-

paragrafen toegelicht. De nummering van de knelpunten vindt plaats op basis van doornummering van de 

knelpunten binnensport (§ 3.5). 

 

4.8.1 Knelpunten voetbal 

Knelpunt 10: Ondercapaciteit wedstrijdvelden en trainingsvelden voetbal 

De ondercapaciteit in wedstrijdvelden bij een aantal voetbalverenigingen leidt tot organisatorische uitdagingen 

bij het inplannen van wedstrijden. Een aantal verenigingen heeft ook een tekort aan trainingsvelden waardoor 

niet alle gewenste trainingen kunnen worden ingeroosterd. 

 

Knelpunt 11: Kwaliteit natuurgras voetbalvelden 

Een aantal voetbalverenigingen beschikt uitsluitend of met name over natuurgras wedstrijdvelden. De kwaliteit 

van de natuurgrasvelden op de complexen De Gouwen, Jeugdland en Heksenwiel worden door de 

verenigingen als onvoldoende ervaren. 

 

4.8.2 Knelpunt hockey 

Knelpunt 12: Ondercapaciteit wedstrijdvelden hockey 

De ondercapaciteit in wedstrijdvelden bij de hockeyverenigingen leidt tot organisatorische problemen bij het 

inplannen van trainingen en wedstrijden. Ook hanteren verschillende verenigingen een ledenstop, waardoor 

niet iedereen die zou willen hockeyen dat op dit moment kan doen. 

Hoewel de verenigingen ook een normatief tekort aan kleedruimten hebben, wordt dit door de verenigingen 

niet als knelpunt ervaren. De hockeyverenigingen maken in het winterseizoen (december – februari) gebruik 

van de sporthallen. Door de bestaande druk van de sporthallen kunnen de verenigingen onvoldoende 

trainingscapaciteit inhuren. Een aantal verenigingen onderzoekt daarom de mogelijkheid om in de winter een 

hockeyveld te overdekken (blaashal). 

 

4.8.3 Knelpunt tennis 

Knelpunt 13: Overcapaciteit tennisbanen 

Gemeentebreed is het aanbod aan tennisbanen ruim voldoende om te voorzien in de behoefte van 

verenigingen. Kijkend naar de afzonderlijke behoefte van verenigingen zijn er echter wel verschillen. De 

complexen De Mark, Princenhage en Jeugdland hebben een ondercapaciteit van gezamenlijk 5 verlichte 

banen, terwijl de overige complexen een overcapaciteit van in totaal 19 verlichte banen hebben. Tennispark 

’t Ei heeft een ondercapaciteit van 3 onverlichte banen. 

 

4.8.4 Knelpunten overige buitensporten 

Knelpunt 14: Ondercapaciteit wedstrijdveld rugby 

De rugbyvereniging heeft, ondanks de geplande uitbreiding met 1 veld, normatief nog 1 extra veld nodig. 
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Knelpunt 15: Parkeergelegenheid en bereikbaarheid van een aantal buitensportcomplexen 

De bereikbaarheid van en parkeergelegenheid van een aantal buitensportcomplexen laat volgens de 

verenigingen te wensen over. Bij 8 van de 25 buitensportcomplexen wordt de parkeergelegenheid als 

onvoldoende beoordeeld. 

 

Knelpunt 16: Specifieke kwalitatieve knelpunten van een aantal buitensportcomplexen 

Bij verschillende buitensportaccommodaties worden een aantal specifieke kwalitatieve knelpunten genoemd: 

 Ontbreken of slechte kwaliteit veldverlichting: 

- Het honkbalveld heeft geen veldverlichting, dit leidt, in combinatie met de ondercapaciteit, tot 

problemen bij het inplannen van trainingen.  

- De verlichting op het wedstrijdvoetbalveld op Jeugdland wordt als onvoldoende ervaren voor 

wedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor de verlichtingen op de velden van het complex aan de 

Ruiterboslaan. 

- Ontbreken van een eigen kantine: verschillende verenigingen geven aan dat het ontbreken van een 

eigen kantine of vergaderruimte een knelpunt is. Een eigen kantine draagt bij aan het uitdragen van 

de identiteit en genereert extra inkomsten voor de vereniging.  

 Kwaliteit wielerparcours: de kwaliteit van het wielerparcours op sportcomplex De Wisselaar 

Wielrenparcours laat voor de vereniging te wensen over. Het asfalt op de baan vertoont slijtage en het 

parcours is functioneel minder geschikt voor senioren. 

 

 Aandachtspunten buitensportaccommodaties 

Uit de inventarisatie volgen een aantal aandachtspunten en constateringen. Deze punten leiden op dit moment 

niet direct tot knelpunten maar worden wel meegenomen in het toekomstperspectief van de 

sportaccommodaties in Breda. 

 

Toegankelijkheid buitensportcomplexen voor mindervaliden 

Bij verschillende buitensportcomplexen wordt door de verenigingen aangegeven dat de toegankelijkheid voor 

mindervaliden onvoldoende is. Van de 15 verenigingen die aangeven activiteiten voor mindervalide sporters 

aan te bieden, geven er 4 aan dat de accommodatie daar onvoldoende op is toegerust. De knelpunten die 

hierbij ervaren worden zijn de slechte toegankelijkheid van de velden voor rolstoelgebruikers en ontbreken of 

slechte kwaliteit van het miva-toilet. 

 

Overcapaciteit jeu de boulesbanen 

De gemeente kent een grote overcapaciteit aan jeu de boulesbanen. Onderzocht zou kunnen worden of deze 

ruimte op een andere manier ingezet kan worden. 

 

Indoortrainingsfaciliteiten voor buitensportverenigingen 

In het winterseizoen verplaatsen de trainingen van hockey, korfbal en handbal gedurende een aantal weken 

naar binnen. Ook de atletiekvereniging heeft behoefte aan een indoortrainingsfaciliteit in aanvulling op de 

trainingen die zij op de baan en in de openbare ruimte verzorgen. Verenigingen geven aan beperkte 

mogelijkheden voor indoor training en wedstrijden tijdens het winterseizoen te hebben. Met name ook door de 

beperkte beschikbare (courante) uren in de binnensportaccommodaties. 

 

Faciliteiten voor krachttrainingen 

Uit de enquête blijkt dat verenigingen (met name buitensport- en zwemverenigingen) in toenemende mate 

behoefte hebben aan krachtrainingsfaciliteiten. Het aanbod hiervan is beperkt in de gemeente Breda. 

 

Toekomstperspectief buitensportaccommodaties 

In deel III van deze rapportage wordt, op basis van de inventarisatie, de in deel II omschreven trends en 

ontwikkelingen en ambities van verenigingen, een toekomstperspectief voor de buitensportaccommodaties 

geschetst. 
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ONTWIKKELINGEN EN 

AMBITIES 
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 Trends en ontwikkelingen 

In deel III van dit capaciteitsonderzoek 

wordt een doorkijk gegeven naar de vraag 

naar en het aanbod van sportaccommo-

daties in de toekomst. Voor het nader 

uitwerken hiervan is het van belang om een 

aantal trends en ontwikkelingen in beeld te 

brengen die zich voordoen binnen de sport 

in het algemeen en binnen de gemeente 

Breda in het bijzonder. In dit tweede deel 

van de rapportage worden daarom de 

belangrijkste trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de 

demografische ontwikkelingen in de gemeente. De verenigingen hebben in de enquêtes hun toekomstambities 

kunnen verwoorden. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 6 geanalyseerd. 

 

 Demografische ontwikkelingen 

5.1.1 Bevolking 

De gemeente Breda heeft in 2017 182.318 inwoners verdeeld over 10 verschillende wijken. De grootte van de 

bevolking en de opbouw hiervan is van invloed op de vraag naar de sportaccommodaties en de sporten. Het 

volgende overzicht geeft inzicht in de bevolkingsopbouw en de bevolkingsprognose per leeftijdscategorie. 

 

Tabel 16: Bevolkingsprognose Breda 

 
Bron: Buurtprognose Breda 2017, Onderzoek en Inzicht Gemeente Breda’ 

 

Toelichting: 

 Het totale inwoneraantal neemt in de aankomende periode naar verwachting toe met 8%. 

 De ontgroening en de vergrijzing zal zich ook in de gemeente Breda voordoen, over het totaal is een daling 

te zien van het aantal kinderen in de leeftijden 5-9 en 10-19 jaar.  

 De groei en de opbouw van de bevolking verschillen per wijk. In de bijlage is de bevolkingsopbouw per 

wijk aangegeven. Hierin valt op dat er in de wijken Centrum, Prinsenbeek en Teteringen een grotere groei 

van het aantal kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar te verwachten is dan in de rest van Breda. 

 De doelgroep 65+ zal in de gemeente Breda het sterkst toenemen. De vergrijzing is het sterkst in de wijk 

Noord-West. Dit is de enige wijk waar alle leeftijdsgroepen kleiner worden, terwijl de groep 65+ sterk groeit.  

 

5.1.2 Leerlingenprognose 

Naast de demografische ontwikkelingen geeft de leerlingenprognose belangrijke informatie als het gaat om de 

binnensportaccommodaties. De ontwikkeling van de leerlingenaantallen voor het PO geeft aan hoe het 

bewegingsonderwijs zich in de aankomende jaren ontwikkelt en welke sportvoorzieningen er in welke wijk 

benodigd zijn om bewegingsonderwijs te kunnen blijven aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

aantal index aantal index aantal index aantal index aantal index aantal index aantal index

0-4 9.217     100     9.274     101     9.448     103     9.654     105     9.804     106     9.943     108     10.004   109     

5-9 9.909     100     9.546     96       9.254     93       9.255     93       9.382     95       9.528     96       9.649     97       

10-19 20.989   100     21.232   101     21.193   101     20.938   100     20.598   98       20.175   96       19.959   95       

20-49 75.344   100     76.722   102     77.192   102     78.036   104     78.474   104     78.708   104     78.742   105     

50-64 34.669   100     36.203   104     37.018   107     37.426   108     37.233   107     36.524   105     36.023   104     

65+ 32.190   100     34.123   106     35.541   110     37.607   117     39.150   122     41.597   129     43.163   134     

Totaal 182.318 100     187.100 103     189.646 104     192.916 106     194.641 107     196.475 108     197.540 108     

2032Bevolkings-

prognose

2017 2020 2022 2025 2027 2030
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Tabel 17: Leerlingenprognose gemeente Breda 

 
Bron: Leerlingenprognose primair onderwijs Breda 2016-2031, gemeente Breda, juni 2016 

 

Het aantal leerlingen in Breda neemt naar verwachting met 4% af. Deze daling is in lijn met de daling van het 

aantal kinderen in de leeftijd van 5-9 en 10-19 jaar in de gehele gemeente. In zowel absolute aantallen als in 

procenten wordt de grootste daling in leerlingen verwacht in de wijk West. En ook in Noord-West, de wijk die 

ook het meeste zal vergrijzen in de aankomende periode, is een forse daling van het aantal leerlingen te zien. 

De wijk Teteringen daarentegen is een ‘groene’ wijk. Hier zal naar verwachting de vraag naar scholen en 

daarmee de vraag naar voorzieningen voor bewegingsonderwijs in de wijk stijgen. 

 

 Landelijke trends en ontwikkelingen 

In deze paragraaf worden puntsgewijs trends en ontwikkelingen beschreven die mede richting geven aan de 

vraag naar en het aanbod van de binnen- en buitenportaccommodaties in de gemeente. Onderscheid wordt 

gemaakt tussen: 

 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen; 

 Ontwikkelingen in de sportparticipatie; 

 Ontwikkelingen op het gebied van product en organisatorische innovaties. 

 

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

 Op het gebied van vrijetijdsbesteding ondernemen mensen meer activiteiten in een korter tijdsbestek dan 
voorheen. Zowel de inhoud van activiteiten als de daaruit voortvloeiende sociale contacten worden 
oppervlakkiger. In het verlengde van de zogenaamde ‘zapcultuur’ ondervindt sportbeoefening in 
verenigingsverband steeds meer concurrentie van televisie, sociale media en online games. Daar staat 
tegenover dat, als tegenhanger van individualisering, een trend van nieuw collectivisme waarneembaar 
is. Kenmerk van het nieuw collectivisme is dat mensen weer meer op zoek gaan naar een groep waarbij 
men zich thuis voelt en waartoe men wil behoren. Dit kan het gezin zijn, maar ook kleine of grotere 
groepen gelijkgestemden, waaronder sportverenigingen15. 

 Vanwege de toegenomen mobiliteit zijn mensen in de regel in staat en bereid langer te reizen voor hun 

vrijetijdsbesteding. Hierdoor worden bewoners steeds minder afhankelijk van hun wijk. Dit kan betekenen 

dat bepaalde voorzieningen in een wijk een groter verzorgingsgebied krijgen. Het kan echter ook 

betekenen dat bepaalde voorzieningen steeds minder bezocht worden omdat bewoners hun vertier 

zoeken in voorzieningen buiten hun eigen wijk. 

 Veel maatschappelijke sportaccommodaties worden gerund door vrijwilligers. Als gevolg van 

individualisering, de afnemende vrije tijd waarover mensen kunnen beschikken en de vergrijzing van de 

samenleving, staat de kwaliteit en continuïteit van vrijwilligersorganisaties in toenemende mate onder 

druk. De motivatie verschuift: grofweg van plichtsbesef naar persoonlijke interesse, vaak niet zonder 

eigenbelang. 

 (Sport)verenigingen nemen in toenemende mate hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Naast de primaire functie bieden verenigingen aan leden ook andere activiteiten/functies aan en ook 

worden steeds meer activiteiten ontplooid die toegankelijk zijn voor niet-leden. Dergelijke verenigingen 

spelen dan ook een belangrijke rol binnen een gemeenschap. 

                                                      
15 Rapportage sport 2014; Tiessen-Raaphorst (2015) 

Ontwikkeling

Percentage Aantal

Bavel 1590 1460 1415 1394 1399 1431 1444 -9% -146

Centrum 490 500 519 535 537 541 542 11% 52

Noord 2131 2112 2146 2154 2174 2177 2178 2% 47

Noord-West 2364 2261 2189 2116 2113 2129 2135 -10% -229

Oost 1973 1952 1909 1877 1881 1905 1914 -3% -59

Prinsenbeek 361 362 364 362 365 369 370 2% 9

Teteringen 1034 1167 1216 1227 1244 1215 1210 17% 176

Ulvenhout 486 512 492 481 474 483 486 0% 0

West 2274 2139 2032 1929 1934 1948 1959 -14% -315

Zuid 1265 1252 1230 1215 1219 1233 1240 -2% -25

Zuid-Oost 1697 1673 1612 1551 1530 1529 1532 -10% -165

Eindtotaal 15665 15390 15124 14841 14870 14960 15010 -4% -655

Wijken 2017 2020 2022 2025 2027 2030 2031
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 Gebruikers van maatschappelijke accommodaties stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en 

uitstraling van de accommodaties en de verenigingen. 

 Er zal duidelijker onderscheid ontstaan tussen enerzijds verenigingen die er in slagen leden, vrijwilligers 

en sponsors aan zich te verbinden en anderzijds verenigingen die te kampen hebben met een cumulatie 

van financiële en organisatorische problemen (lees: het onderscheid tussen vitale en minder vitale 

verenigingen). 

 Sporters maken steeds meer gebruik van de openbare ruimte om hun sport te beoefenen (denk aan 

hardlopen, wielrennen, bootcamp etc.). 

 Duurzaamheid bij sportaccommodaties is een belangrijk item. Men is verplicht om energiebesparende 

maatregelen door te voeren die een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. Ten aanzien van 

verduurzaming gaan de ontwikkelingen snel. Voor de sportaccommodaties kan gedacht worden aan 

zonnepanelen, doorvoeren van waterbesparende maatregelen en het gebruik van ledverlichting. 

 
Ontwikkelingen in de sportparticipatie 

 De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot, hetgeen een positieve stimulans 

betekent voor sport en bewegen. In Breda voldeed in oktober 2016 50% van de volwassenen en 31% van 

de kinderen aan de beweegnorm. Daarnaast is ten opzichte van 2005 een licht stijgende lijn te zien in 

sportparticipatie16. 

 Vooral 55-plussers blijken landelijk aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve activiteiten dan in het 

verleden. 

 De ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse samenleving is een feit en vormt een bedreiging voor 

sportverenigingen die zich vooral concentreren op de jeugd, maar biedt tegelijkertijd kansen voor hen die 

aantrekkelijke programma’s en activiteiten kunnen aanbieden voor senioren. 

 Voorkeuren voor sportbeoefening zijn aan fluctuaties onderhevig. In totaal is sprake van stabilisatie van 

het aantal bij sportverenigingen aangesloten leden. Landelijk wordt terugloop van ledentallen bij een 

aantal sporten gecompenseerd door de sterke opkomst van onder ander de groei van het meisjes voetbal 

en hockey. 

 Het aantal voetbalverenigingen waar meisjes- en damesvoetbal wordt aangeboden neemt toe. Door de 

groeiende populariteit hiervan neemt de druk op deze sportaccommodaties toe.  

 De binnensporten staan landelijk al langere tijd onder druk. In de gemeente Breda zijn ook meer mensen 

lid van een buitensportvereniging dan van een binnensportvereniging17. 

 Het bewegingsonderwijs kan gezien worden als onderdeel van de sportparticipatie. Door de politiek en 

de onderwijssector wordt gediscussieerd over de kwaliteit en de kwantiteit van het bewegingsonderwijs. 

Momenteel geldt dat leerlingen in de regel 2 klokuren gym krijgen, waarbij landelijk discussie plaatsvindt 

over uitbreiding naar 3 klokuren. Vooralsnog is beperkt (politiek) draagvlak aanwezig voor een dergelijke 

maatregel. Niet in de laatste plaats vanwege de extra capaciteitsbehoefte aan binnensportaccommodaties 

en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Alternatief is dat gezocht wordt naar 

mogelijkheden om het bewegingsonderwijs voor een deel aan te bieden in andere voorzieningen. De 

buitensportaccommodaties zijn zo’n alternatief. 

 
Ontwikkelingen op het gebied van product en organisatorische innovaties 

 Er is een ontwikkeling gaande van monofunctionele naar multifunctionele, geclusterde accommodaties. 

Dit biedt kansen voor een hoger gebruiksrendement en een evenwichtiger verdeling van de bezetting. 

Tevens hebben de betrokken organisaties de mogelijkheid om efficiënter en effectiever met elkaar samen 

te werken en zodoende meerwaarde voor de bezoeker te creëren.  

 Om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van het voetbal te verbeteren wordt vanaf het seizoen 

2017/2018 ingezet op andere spelvormen bij de jeugd waarbij er met kleinere teams wordt gespeeld en 

op andere veldjes (niet meer de helft van een voetbalveld zoals eerst het geval was). Om niet elk weekend 

alle veldjes te hoeven uitzetten kan op bijvelden (dus niet op hoofdvelden), op zowel kunstgrasvelden als 

natuurgrasvelden, de nieuwe belijning aan worden gebracht.  

 Het aantal kunstgrasvelden voor voetbal neemt nog steeds toe. Met de aanleg van één of meerdere 

kunstgrasvelden per vereniging zijn deze minder weersafhankelijk en ook is de bespelingscapaciteit van 

kunstgras hoger ten opzichte van natuurgras.  

                                                      
16 Sport en bewegen in Breda. Gemeente Breda, d.d. februari 2017 
17 Kiss Rapportage gemeente Breda. NOC*NSF, d.d. december 2015 
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 Sinds seizoen 2014-2015 gelden er nieuwe veldafmetingen voor een korfbalveld. De veldafmetingen zijn 

verkleind van 60 x 30 naar 40 x 20. De aanpassing van de veldafmeting heeft direct invloed op aanleg 

van nieuwe velden en renovatie van oude velden. 

 De afgelopen jaren is het aantal mensen dat lid is van een tennisvereniging drastisch gedaald. Om de 

velden te blijven gebruiken is er een trend gaande dat op tennisvelden die leeg staan, investeringen 

worden gedaan om padeltennis te faciliteren. Een nieuw spel dat een combinatie is van tennis en squash. 

 Het 3x3 basketbal is in opkomst. Hierbij wordt in plaats van 5 tegen 5, 3 tegen 3 gespeeld waarbij er 

gebruik wordt gemaakt van 1 basket en een half basketbalveld. 

 Ten aanzien van handbal is de focus van de hoogste teams (ere, eerste en tweede divisie) vooral op de 

zaal gericht. Men handbalt nauwelijks meer buiten. Bij de lagere teams verschilt het per vereniging of zij 

deel willen nemen aan een buitencompetitie. Daarnaast wordt het beachhandbal vanuit de bond 

gestimuleerd en is in opkomst. 

 Voor het bewegingsonderwijs zijn verschillende innovatieve concepten beschikbaar, denk hierbij aan het 

gebruik van een ledvloer en de inzet van digitale hulpmiddelen om de lessen attractief te maken. 

 

 Lokale trends en ontwikkelingen 

Naast de landelijke ontwikkelingen is het van belang om te zien of de landelijke trends ook lokaal herkend 

worden en of er nog aanvullingen zijn. Om de lokale trends te kunnen benoemen, zijn interviews gehouden 

met personen die kennis hebben van de sport in de gemeente Breda. Zij gaven onderstaande trends en 

ontwikkelingen aan. Hierbij is ook een onderverdeling gemaakt in sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, 

sportparticipatie en product en organisatorische innovatie. 

 

Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in Breda 

 Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de openbare ruimte om te sporten. Zo komen er steeds meer 

bootcampclubjes in de stad en wordt wielrennen voor volwassenen steeds populairder. Men is hier op dit 

moment steeds meer mee bezig om dit te faciliteren en de openbare ruimte hierop in te richten.  

 Ook in Breda is er meer aandacht voor sport, bewegen en lifestyle.  

 Individualisering en consumenten gedrag komt ook steeds meer voor. Men wil graag kwaliteit en men is 

bereid om te betalen voor deze kwaliteit. Verenigingen stoeien momenteel met het maken van een juiste 

keuze, namelijk consumerend gedrag accepteren door extra kwaliteit (professionals) te bieden en 

gebruikers daarvoor meer laten betalen of samen verenigen en daarmee de prijs samen onder controle 

houden. Verenigingen die geen keuze maken gaan last ondervinden in het vitaal krijgen/houden van de 

vereniging. 

 Door de vergrijzing ziet men meer sportactiviteiten die overdag plaats vinden. Er is overdag nog voldoende 

ruimte om sporten te organiseren en aan te bieden.  

 Een deel van de verenigingen ervaart steeds meer druk door de afname van het aantal vrijwilligers. De 

inzet van de gemeente op zelfredzaamheid van verenigingen is gericht op het begeleiden, ondersteunen 

en coachen van verenigingen die graag meer willen maar dit (nog) niet zelfstandig kunnen.  

 

Ontwikkelingen in de sportparticipatie in Breda 

 Er zijn relatief veel voetbalverenigingen in Breda. De verwachting is, mede doordat financiën onder druk 

staan, er voetbalverenigingen in de toekomst zullen fuseren.  

 De populariteit van indoor soccer was met de komst van een indoorvoorziening ruim 10 jaar geleden 

onverminderd hoog. De afgelopen jaren is deze populariteit sterk teruggelopen. 

 Ook is de verwachting dat een aantal badmintonverenigingen in de toekomst gaan fuseren. 

 De populariteit van indoorhockey groeit.  

 Organisatie van beachsporten groeit. 

 De sportparticipatie bij hockey is hoger dan het landelijk gemiddelde.  

 

Ontwikkelingen op het gebied van product en organisatorische innovaties in Breda 

 Van belang is om steeds meer de samenwerking/ combinatie te zoeken tussen de sportverenigingen/ 

sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en cultuurorganisaties. Door verbinding te maken kunnen 

accommodaties wellicht multifunctioneel inzetbaar worden gemaakt.  
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 Voor het succesvol organiseren van sportevenementen zijn sfeer en voldoende faciliteiten steeds 

belangrijker. De verwachting is dat dit voor de toekomst effect heeft op de voorzieningen die benodigd zijn 

voor het organiseren van sportevenementen. In het verlengde hiervan kan voor de binnensport een 

combinatie met cultuur een goede aanvulling zijn.  

 Ondanks de aanwezigheid van vernieuwende concepten voor binnensportaccommodaties, wordt daar in 

de gemeente Breda (op dit moment) niet of nauwelijks gebruik van gemaakt.  

 

Ontwikkelingen ten aanzien van beleid 

In aanvulling op de onderwerpen die bij landelijke trends en ontwikkelingen benoemd zijn, zijn de 

ontwikkelingen in het gemeentelijke beleid ook van invloed op de buitensportaccommodaties in de toekomst. 

Op lokaal niveau kunnen de volgende ontwikkelingen benoemd worden:  

 Voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties geldt dat verenigingen de mogelijkheid krijgen om het 

onderhoud van de gemeente over te nemen. Het gaat hierbij om al het onderhoud op een sportpark met 

uitzondering van de sporttechnische aspecten zoals het veld. 

 Er is op dit moment een studie gaande naar de mogelijkheden om het eigendom van kleedwasaccommo-

daties bij buitensportcomplexen over te dragen van de gemeente naar de verenigingen. 

 De gemeente Breda heeft recent een investeringsregeling vastgesteld. Op het moment dat een vereniging 

bijvoorbeeld een extra kunstgrasveld wil, kan men een aanvraag doen bij de gemeente. Hierbij is het 

uitgangspunt dat de gemeente van de totale investering 1/3 financiert de overige 2/3 wordt gefinancierd 

door de vereniging. De overige voorwaarden zijn vastgelegd in Nadere regels subsidieverstrekking 

gemeente Breda 2017. 

 

 Ontwikkelingen op accommodatieniveau 

Naast de landelijke en Bredase trends en ontwikkelingen is het voor het onderzoek ook van belang om de 

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de accommodaties te benoemen. De ontwikkeling van de 

accommodaties heeft namelijk direct invloed op de vraag en het aanbod van sportaccommodaties in de 

toekomst. Onderstaand de ontwikkelingen ten aanzien van de buitensport- en binnensportaccommodaties. 

 

5.4.1 Ontwikkelingen binnensportaccommodaties 

Talentencentrum 

De gemeente voert op dit moment (augustus/ september 2017) een haalbaarheidsonderzoek uit om aan de 

Terheijdenseweg op het terrein van het Vitalis College een talent- en topsportvoorziening voor meerdere 

binnensporten te realiseren. Een accommodatie waar wedstrijden en trainingen georganiseerd kunnen worden 

conform de eisen van NOC*NSF. Door de talententeams van binnensportverenigingen te clusteren op één 

locatie, wil men de locatie, de investeringen en de kracht van sport optimaal benutten. Belangrijke 

samenwerkingspartner is het Vitaliscollege. De opleiding Sport en Bewegen van ROC West-Brabant zal 

overdag hoofdgebruiker zijn van de accommodatie. Zodra het haalbaarheidsonderzoek gereed is, wordt een 

besluit genomen over de daadwerkelijke ontwikkeling van het Talentencentrum. De ontwikkeling van deze 

sportaccommodatie heeft een positief effect op het aanbod van binnensportaccommodaties in de gemeente 

Breda. Gelijktijdig met het uitvoeren van dit capaciteitsonderzoek, onderzoekt Bress de haalbaarheid van de 

ontwikkeling van een Breda Bretop Sportcentrum. Het initiatief van Bress heeft veel raakvlakken met de 

planvorming van het Talentencentrum en is deel complementair en deels concurrerend. Deze ontwikkeling 

wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek naar het Talentencentrum. 

 
Racketcentrum 

Het racketcentrum is nu in eigendom van de gemeente en wordt geëxploiteerd door Optisport. De gemeente 

heeft besloten het Racketcentrum te verkopen. De overname van het racketcentrum zal in de loop van dit jaar 

(2017) verder vorm gegeven worden. De verwachting is dat een nieuwe eigenaar een aantal wijzigingen zal 

doorvoeren in de zaalconfiguratie. Er wordt gedacht aan een trendhal (ter vervanging van de indoor soccerhal) 

waarmee geanticipeerd kan worden op nieuwe sportconcepten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

het faciliteren van beachhandbal of beachkorfbal. 
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De Huif en Jeugdland 

De gemeente heeft sinds 2017 de exploitatie van Sporthal De Huif weer overgenomen van de voormalig 

exploitant. Het is de verwachting dat de gemeente binnen een aantal jaar de exploitatie van Jeugdland ook 

weer gaat overnemen. Dit heeft geen directe invloed op de capaciteit van de binnensportaccommodaties.  

 

5.4.2 Ontwikkelingen buitensportaccommodaties 

Sportcomplex de Heikant: voetbal 

In augustus van 2017 vindt een herstructurering van de velden plaats. Waar men nu nog beschikt over 1 

kunstgras en 2 natuurgras wedstrijdvelden, heeft men straks de beschikking over 2 kunstgras- en 2 

natuurgrasvelden. Door de uitbreiding van het complex met kunstgras zal de beschikbare capaciteit voor zowel 

trainingen als wedstrijden toenemen. Na de aanleg van het extra kunstgras zal men niet meer beschikken over 

een natuurgras trainingsveld. In de capaciteitsberekening is reeds uitgegaan van deze aangepaste 

configuratie. 

 

Sportcomplex Roosberg: voetbal 

Net als op sportcomplex de Heikant zal in de zomer van 2017 het sportcomplex een metamorfose ondergaan. 

Na de werkzaamheden heeft voetbalvereniging Bavel de beschikking over in totaal 4 wedstrijdvelden en een 

trainingshoek. Hiervan zijn 2 velden van kunstgras en 2 van natuurgras. Op dit moment heeft men 3 

wedstrijdvelden (1 kunstgras en 2 natuurgras). 

 

Sportcomplex De Wisselaar: rugby en voetbal 

Op sportcomplex De Wisselaar zijn verschillende sporten naast elkaar verenigd, waaronder voetbal en rugby. 

Door de groei van de rugby vereniging heeft men behoefte aan extra veldcapaciteit. Op dit moment werkt men 

al samen met de korfbalvereniging met betrekking tot de trainingen. Vorig jaar heeft de raad van de gemeente 

Breda besloten dat de rugby vereniging de beschikking krijgt over een extra natuurgrasveld. Om dit te 

realiseren wordt Voetbalvereniging Barca verplaatst naar het sportcomplex waar Advendo speelt. De 

voorbereidingen voor deze ontwikkeling zijn reeds in gang gezet. Planning is dat de realisatie in de tweede 

helft van het jaar 2017 plaats gaat vinden.  
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 Ambities verenigingen 

In de enquêtes zijn de verenigingen bevraagd op de 

ambities voor de korte en middellange termijn. De 

uitkomsten van de enquêtes zijn gebruikt voor het 

in beeld brengen van de ambities in 

ledenontwikkeling, op sporttechnisch vlak, ten 

aanzien van zelfredzaamheid en het gebruik van 

het te realiseren Talentencentrum. Hoewel de 

respons op de enquêtes hoog was, is niet van alle 

Bredase sportverenigingen input gekregen. In de 

onderstaande analyses zijn alleen de verenigingen 

meegenomen die een vragenlijst hebben ingevuld. 

De tabel geeft inzicht in het aantal verenigingen dat 

de enquête heeft ingevuld. Dit geeft een beeld van 

de representativiteit van de analyses. 

 

 

 

 

 

 Ledenontwikkeling 

De verenigingen zijn positief gestemd over de verwachte ledenontwikkeling in de komende 3-5 jaar. Meer dan 

de helft van de verenigingen geeft aan de ambitie te hebben om te groeien. 

 

Tabel 19: Ambities ledenontwikkeling 2017-2020 bij verenigingen18 

 
 

Binnensport 

De sporten met de hoogste groeiverwachting in Breda zijn basketbal, korfbal, klimmen, omnisportvereniging 

en verdedigingssporten. De groeiontwikkeling wordt met name verwacht bij de pupillen en de senioren. De 

volleybalverenigingen verwachten dat het ledenaantal zal stabiliseren. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

grootste volleybalvereniging van Breda geen enquête heeft ingevuld. Opvallend is dat een aantal verenigingen 

aangeven dat het ledenaantal gelijk zal blijven en hierbij als reden opgeven dat er in accommodatie waar zij 

gebruik van maken geen ruimte is voor het huren van extra zaalcapaciteit. Gemiddelde groei in leden bij 

                                                      
18 Bron: Enquêtes capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport gemeente Breda, juni 2017 
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Tabel 18: Respons van verenigingen op enquêtes 

uitgezette 

enquetes

vereniging

en met 

respons

percentage

Badminton 16 8 50%

Basketbal 1 1 100%

Gymnastiek, turnen 10 4 40%

Verdedigingssport 20 7 35%

Volleybal 7 3 43%

Overige binnensporten 26 15 58%

Totaal binnensport 80 38 48%

Voetbal 14 13 93%

Hockey 5 4 80%

Tennis 13 10 77%

Overige buitensporten 25 16 64%

Totaal buitensport 57 43 75%

Zwemmen 11 8 73%

Schaatssport 6 5 83%

Totaal overig 17 13 76%

154 94 61%
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binnensport met 8% zal echter niet leiden tot een groei in zaalcapaciteit met 8%. Verenigingen zullen bij groei 

in eerste instantie de groep waarmee getraind wordt groter maken en pas als de groepen echt te groot worden 

een extra uur zaalruimte afnemen. 

 

Buitensport 

De buitensportverenigingen die inzetten op groei van de ledenaantallen zijn de verenigingen die als enige 

vereniging in Breda actief zijn: atletiek, honk- en softbal, rugby en handboogschieten. Ook deze verenigingen 

verwachten de groei met name bij de doelgroep pupillen. Redenen voor groei die verenigingen opgeven zijn 

onder andere de populariteit van de sport, actieve ledenwerving, bestaande wachtlijsten en demografische 

groei in de wijk. Ook de meeste voetbalverenigingen verwachten de komende jaren meer leden te trekken. Zij 

verwachten dat de groei met name bij de junioren en damesvoetbal zal plaatsvinden. De hockeyverenigingen 

zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid, voor de komende jaren verwachten zij dat de groei nog in beperkte 

mate zal voortzetten. Wandelverenigingen verwachten een afname van de leden en de verwachting is dat de 

ledenaantallen bij tennis zullen stabiliseren. De gemiddelde groeiverwachting van buitensportverenigingen 

is 7%. Ook hier zal dit niet leiden tot een uitbreiding van 7% van de veldcapaciteit. Hoewel groei eerder zal 

leiden tot aanvullende capaciteitsbehoefte door toename van het aantal teams, zal ook hier in eerste instantie 

gekeken worden of dit organisatorisch opgelost kan worden op het sportcomplex. 

 

Zwemmen 

De zwemverenigingen verwachten de komende jaren met gemiddeld 5% te groeien. De grootste groei wordt 

verwacht bij de onderdelen synchroonzwemmen, schoonspringen en onderwaterhockey.  

 

Schaatsen 

De ijsverenigingen verwachten een groei van gemiddeld 6% te bewerkstelligen. Vooral de ijshockeyvereniging 

ziet ruimte voor groei in aantal leden en uitbreiding met competitieteams. 

 

 Sporttechnische ambities 

De verenigingen zijn bevraagd op welke sporttechnische ambities zij hebben voor zowel de korte termijn 

(2020) als de lagere termijn (2025-2030). De meeste verenigingen geven aan op zowel de korte als de langere 

termijn het sporttechnische niveau te willen handhaven of te verhogen. In onderstaande tabel is een overzicht 

opgenomen van het aantal keer dat een bepaald antwoord per type sport is genoemd. 

 

Tabel 20: Sporttechnische ambities bij verenigingen 
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De ambitie op korte en lange termijn verschilt in basis niet voor verenigingen, de helft zet in op handhaven 

niveau en de helft op verhogen van het niveau. Een aantal verenigingen wil het niveau op korte termijn 

verhogen en dit niveau vervolgens handhaven. De rugbyvereniging zet in op het verhogen van het niveau op 

de langere termijn. De voetbalverenigingen zijn ambitieus en 75% van de respondenten zet in op verhogen 

van het niveau op korte termijn en vervolgens ook nog 60% op verhogen van het niveau op lange termijn. 

Geen enkele vereniging heeft aangegeven een bewuste stap terug te willen doen op sporttechnisch niveau.  

 

Een aantal binnensportverenigingen heeft een duidelijke ambitie om op landelijk niveau te gaan spelen. In 

onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarbij per sport wordt aangegeven op welk niveau het 

hoogste team binnen de gemeente speelt. Slechts voor een aantal sporten heeft het spelen op een hoger 

niveau ook consequenties voor de accommodatie waarin zij spelen. Dit geldt voor volleybal en badminton. Bij 

volleybal geldt voor eredivisie een vereiste hoogte van 9 meter en internationale wedstrijden 10 meter. Voor 

badminton geldt een vereiste hoogte van 11 meter voor wedstrijden in de A-categorie (internationaal en NK 

senioren). Voor de B-en C-categorie geldt een vereiste hoogte van 7 meter, deze categorie betreft alle door 

badminton Nederland erkende wedstrijden anders dan internationale en NK’s senioren. 

 

Tabel 21: Sporttechnische ambities hoogst spelende vereniging in Breda19 

 
 

 Maatschappelijke ambities verenigingen 

De verenigingen zijn bevraagd op enerzijds hun ambities met de huidige leden en anderzijds hun 

maatschappelijke ambities. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal keer dat een 

bepaalde ambitie werd genoemd in de enquêtereactie. 

 

Tabel 22: Maatschappelijke ambities verenigingen15 

 
 

 

                                                      
19 Bron: enquêtes capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport gemeente Breda, juni 2017 
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Binnensport 

De maatschappelijke ambitie van de binnensportvereniging richt zich op het aanbieden van meer activiteiten 

voor wijkbewoners. Ook willen verenigingen inzetten op meer sporten voor andere doelgroepen. Hierbij 

worden bijvoorbeeld gehandicapte sporters als andere doelgroep genoemd. Als toelichting op de categorie 

‘anders’ geven verenigingen onder andere aan de sport aantrekkelijker te willen maken voor bijvoorbeeld 

ouderen. Bij sporten als handbal en basketbal wordt aangegeven dat de verenigingen hun activiteiten willen 

verbreden door het aanbieden van variatie op de bestaande sporten. 

 

Buitensport 

De buitensportverenigingen ambiëren verbreding van hun sport door zowel het aanbieden van meer 

activiteiten als het bereiken van andere doelgroepen. Zij geven aan dit te willen bereiken door bijvoorbeeld het 

aanbieden van variaties op de bestaande sporten (beachvarianten, padel, etc). Anderzijds willen verenigingen 

hun aanbod aan andere doelgroepen en wijkbewoners verruimen. Hierbij richten verenigingen zich met name 

op het aantrekkelijk maken van de sport voor bijvoorbeeld gehandicapte sporters, ouderen of juist junioren. 

Ook vanuit de maatschappelijke en welzijnsorganisaties in Breda wordt gekeken op welke manieren 

sportverenigingen zouden kunnen bijdragen aan het welzijn van de inwoners van de stad. Een aantal 

verenigingen willen hun wijkfunctie vergroten door zich als ontmoetingspunt in de wijk te profileren. 

 

 Zelfredzaamheid 

De gemeente Breda zet in ‘Team Breda’ in op het vergroten van de zelfredzaamheid van de verenigingen. In 

eerste instantie wordt met name gekeken naar de buitensportverenigingen om zij vaak de beschikking hebben 

over één complex waar zij zelfstandig gebruik van maken. Binnensportverenigingen maken doorgaans samen 

met andere verenigingen van een accommodatie of maken zelfs gebruik van verschillende accommodaties. 

De bereidheid van verenigingen om beheer en/of exploitatie van de accommodatie (gedeeltelijk) over te nemen 

is wisselend. 

 

Binnensport 

Binnensportverenigingen zien beperkte mogelijkheden om taken over te nemen. Slechts 6 van de 38 

verenigingen die de enquête heeft ingevuld geeft aan taken ten aanzien van het accommodatiebeheer te willen 

overnemen. Sleutelbeheer wordt het meest genoemd als taak die uitbesteed kan worden aan verenigingen. 

Eén vereniging geeft aan de kantine te willen exploiteren op de avonden dat zij gebruik maken van de 

accommodatie. De basketvereniging geeft als enige vereniging aan al veel zelf te doen in de accommodatie 

(schoonmaken kantine en exploitatie horeca), voor hen is het bespreekbaar om aanvullende taken over te 

nemen. 

 

Buitensport 

De bereidheid om taken rond beheer en exploitatie van de sportcomplexen is bij buitensportverenigingen 

groter dan bij de binnensport. Van de 43 respondenten geven 28 verenigingen een reactie op de vragen over 

zelfredzaamheid (zie tabel 23) 

 

Tabel 23: Zelfredzaamheid buitensportverenigingen20 

 

                                                      
20 Bron: enquêtes capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport gemeente Breda, juni 2017 
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Onderdelen als onderhouden van het randgroen (9x) en schoonmaken van gemeentelijke kleedruimten (8x) 

worden het meest genoemd. Daarnaast geven 8 verenigingen aan dat zij al veel of alles zelf doen. Opvallend 

is dat de verenigingen die geen taken over willen nemen, nagenoeg allemaal als reden opgeven dat zij hiervoor 

geen vrijwilligers kunnen krijgen of dat de druk op de vrijwilligers al te hoog is.  

 

Zwemmen en schaatsen 

De zwemverenigingen geven aan een aantal taken over te willen nemen. Sleutelbeheer van de accommodatie 

wordt het meest genoemd (4 van de 11). SBC2000 geeft daarbij aan dat zij ook de exploitatie van de kantine 

zouden willen overnemen. De 3 verenigingen die aangeven geen taken over te willen nemen geven als reden 

hiervoor aan de bereidheid onder de leden ontbreekt of dat de leden hiertoe geen mogelijkheden hebben 

(gehandicapte sporters). Geen van de schaatsverenigingen heeft aangegeven specifieke taken over te willen 

nemen rond het beheer van de ijsbaan. 

 

 Talentontwikkeling en topsport 

De gemeente Breda zet in ‘Team Breda’ in op het verstevigen van talentontwikkeling en het ontwikkelen van 

een topsportklimaat in de stad.  

 

6.5.1 Talentencentrum 

De verenigingen is gevraagd of zij interesse hebben in gebruik van een talentencentrum. van de verenigingen 

geeft aan interesse te hebben in gebruik van het Talentencentrum, waarbij de interesse van 

buitensportverenigingen en zwemverenigingen het hoogst is. In tabel 23 is een overzicht opgenomen van 

enquêtereacties. 33 verenigingen geven aan gebruik te willen maken van faciliteiten van het Talentencentrum 

(35% van de respondenten).  

 

Tabel 24: Interesse van verenigingen in gebruik Talentencentrum21 

 
 

Binnensport 

Van de binnensportverenigingen geeft 21% aan betaald gebruik te willen maken van faciliteiten van het 

Talentencentrum. Verenigingen hebben het meest interesse in de zaalruimte en een krachthonk. Ook 

faciliteiten met betrekking tot medische begeleiding zijn aantrekkelijk voor verenigingen. 

 

Buitensport 

Het animo voor gebruik van het Talentencentrum is hoger, 42% van de verenigingen geeft aan van de 

faciliteiten gebruik te willen maken. Opvallend is de grote interesse van voetbalverenigingen. Dit sluit echter 

ook goed aan op de ambitie van de voetbalverenigingen om hun sporttechnische niveau te verhogen. 

                                                      
21 Bron: enquêtes capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport gemeente Breda, juni 2017 
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Faciliteiten waar verenigingen het meest behoefte aan hebben zijn de sporthal, een ruimte voor krachttraining 

en ruimte voor medische begeleiding. Ook een ruimte bedoeld voor sportondersteuning waarin met behulp 

van meetapparatuur bewegingen worden geanalyseerd (innolab) vinden verenigingen aantrekkelijk om te 

gebruiken. 

 

Zwemmen en schaatsen 

De interesse van de zwemverenigingen is groot, alleen de duikverenigingen en onderwaterhockey geven aan 

geen interesse te hebben in gebruik van de faciliteiten. De overige verenigingen zien wel mogelijkheden in 

gebruik en zijn dan in het bijzonder geïnteresseerd in vergaderfaciliteiten, verenigingsruimte, krachthonk en 

medische faciliteiten. Twee schaatsverenigingen zouden gebruik willen maken van ruimten in het 

talentencentrum (zaalruimte en innolab). 

 

6.5.2 Topsportfaciliteiten 

De verenigingen is ook gevraagd of de accommodatie 

waar zij op dit moment gebruik van maken geschikt is voor 

het organiseren van een regionaal of landelijk evenement. 

Uit de reacties blijkt dat met name de sporthallen en 

zwembaden hier minder of niet geschikt voor zijn. Dit zou 

kunnen betekenen dat een vereniging niet mee kan doen 

aan de regionale of landelijke competitie omdat de 

accommodatie hier niet geschikt voor is. Voor een aantal 

verenigingen wordt op dit moment dispensatie verleend 

door de betreffende sportbonden zodat er toch op het 

gewenste niveau gespeeld kan worden.  

 

De binnensportverenigingen die aangeven dat de 

accommodatie niet geschikt is, geven hierbij als reden op 

dat de zaalafmeting niet voldoende is, de tribune- en 

parkeercapaciteit tekort schiet. Ook de hoogte van de zaal 

wordt aangegeven als knelpunt voor het organiseren van 

wedstrijden. 

 

De zwemverenigingen geven aan dat zwembad De 

Wisselaar minder geschikt is voor wedstrijden door het 

ontbreken van een aantal faciliteiten (zie ook paragraaf 3.3.1). Een breder zwembad, elektronische 

tijdswaarneming en een betere faciliteiten voor schoonspringen worden benoemd als onderdelen die 

ontbreken in de huidige zwembaden. Dit zijn echter faciliteiten die in de zwembaden moeten worden geregeld 

en waar een Talentencentrum niet in kan voorzien. De behoefte aan een droogoefenruimte kan wellicht wel 

ingevuld worden in een Talentencentrum. 

 

 

 

Badminton 6 2

Basketbal 0 1

Gymnastiek, turnen 2 1

Verdedigingssport 3 0

Volleybal 2 1

Overige binnensporten 4 5

Totaal binnensport 17 10

Voetbal 13 0

Hockey 2 0

Tennis 8 1

Overige buitensporten 11 1

Totaal buitensport 34 2

Zwemmen 3 6

Schaatssport 2 1

Totaal overig 5 7

56 19
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Tabel 25: Geschiktheid voor sportevenementen 
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DEEL III: 

TOEKOMSTPERSPECTIEF 
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 Toekomstperspectief binnensportaccommodaties 

Deel III van deze rapportage geeft een 

toekomstperspectief voor de binnen- en 

buitensportaccommodaties in Breda. De 

inventarisatie van de sportaccommodatie 

geeft een beeld van de huidige kwaliteit en 

het capaciteit en de knelpunten die hieruit 

volgen (deel I). Met inachtneming van de 

trends, ontwikkelingen en ambities als 

beschreven in deel II wordt een 

toekomstperspectief voor zowel de 

binnensport- als de buitensportaccommodaties gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt het toekomstperspectief 

voor de binnensport gegeven, in hoofdstuk 8 het perspectief voor de buitensport. 

 

 Algemene ontwikkeling in binnensportaccommodaties Breda 

Voor de binnensport constateren we dat de verenigingen optimistisch en ambitieus zijn over hun 

ledenontwikkeling. In de komende 3 jaar verwachten verenigingen met gemiddeld 5% te groeien, waarbij de 

grootste groei verwacht wordt bij de pupillen en de senioren. Als deze ambities gerealiseerd worden zou dit 

leiden tot indicatief 40 uur aanvullende vraag naar gemeentelijke binnensportaccommodaties. De 

demografische ontwikkeling van de gemeente laat echter een ander beeld zien. Hoewel de totale bevolking 

met gemiddeld 8% toeneemt tot 2030, laat de gemeentelijke prognose een afname van het aantal kinderen in 

de gemeente zien. Het is daarom de vraag hoe realistisch de groeiambitie van de verenigingen in de jongste 

groep sportbeoefenaars is. De groep 65+ neemt tot 2030 wel beduidend toe, derhalve wordt de groeiambitie 

in deze categorie reëler geacht. Activiteiten voor deze doelgroep zullen echter voornamelijk overdag 

plaatsvinden, dan is er voldoende capaciteit beschikbaar in de sporthallen. Landelijk neemt de sportparticipatie 

in de binnensport af22. Hoewel de gemeente actief inzet op sportstimulering verwachten we dat ook in Breda 

de participatie in binnensport niet zal toenemen. 

 

De vraag naar uren in bewegingsonderwijs zal naar verwachting constant blijven. Hoewel de 

leerlingenprognose (zie tabel 17) een daling van het aantal schoolgaande kinderen laat zien, geeft een aantal 

scholen aan de norm van 90 minuten bewegingsonderwijs per week niet te halen. Reden hiervoor is dat er 

onvoldoende uren beschikbaar zijn in nabijgelegen accommodaties. 

 

Bij een aantal verenigingen is nadrukkelijk sprake van latente behoefte aan trainingsuren. Het huidige 

intensieve gebruik van de sporthallen laat te weinig ruimte voor verenigingen om de gewenste trainingsuren 

af te nemen. 

 

Alles overwegende verwachten we dat de geschetste ontwikkelingen zowel een positief als negatief effect 

zullen hebben op het gebruik van binnensportaccommodaties. Een autonome stijging van in de binnensport 

in Breda ligt niet in de lijn der verwachting. Met actieve sportstimulering wordt ingezet op consolidatie van het 

bestaande sportaanbod. Om het aanbod van binnensportaccommodaties optimaal te laten aansluiten op de 

behoefte wordt in de volgende paragrafen een aantal ontwikkelingen geschetst en aanbevelingen gedaan. 

 

 Talentencentrum 

Voor de komende periode (2020-2025) is het van belang de huidige knelpunten die ervaren worden bij gebruik 

van de binnensportaccommodaties aan te pakken. Vanuit capaciteits- en kwaliteitsperspectief zou het 

toevoegen van een sporthal die voldoet aan de meest actuele normstelling uit het Handboek 

Sportaccommodaties van ISA-Sport (NOC*NSF) toelaatbaar zijn. Hiermee wordt een oplossing geboden voor 

de capaciteitsproblemen die zich momenteel op de courante trainingsuren van verenigingen voordoen. Tevens 

                                                      
22 Bron: NOC*NSF 
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wordt een oplossing geboden voor het functionaliteitsprobleem van een aantal verenigingen. Overdag kan de 

sporthal ingezet worden voor ROC West-Brabant. Een nieuwe hal die voldoet aan de vereiste afmetingen voor 

landelijke competitie waardoor niet langer dispensatie bij de betreffende sportbonden hoeft te worden 

aangevraagd. De inzet van de gemeente op talentontwikkeling en het door willen bouwen aan een 

sportinfrastructuur die ook huisvesting biedt aan topsport, zijn ondersteunende argumenten om deze sporthal 

uit te voeren als topsporthal met voldoende mogelijkheden voor talentontwikkeling. 

 

Aanbeveling 

De realisatie van een Talentencentrum biedt een oplossing van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten bij 

de sporthallen. Een dergelijke accommodatie kan verder een impuls aan de binnensport bewerkstellingen door 

bijvoorbeeld verenigingen die op een hoog niveau spelen beter te faciliteren. Wij adviseren bij de ontwikkeling 

van een Talentencentrum rekening te houden met: 

 Het realiseren van voldoende zaalafmeting om gebruik voor competities op landelijk niveau over de volle 

breedte van de binnensport mogelijk te maken. Aandachtspunten hierbij zijn: 

- De actuele veldafmetingen van basketbal, rekening houdend met 3 gelijktijdig te bespelen 

wedstrijdvelden en voldoende uitloopmogelijkheden. Voor basketbal is een minimale hoogte van 7 

meter vereist. 

- Voor volleybal is voor de eredivisie een minimale hoogte van 9 meter vereist, voor internationale 

wedstrijden een hoogte van minimaal 10 meter. Gezien de benodigde aanvullende investeringen 

achten wij een hoogte van 12,5 meter, alleen nodig voor WK en olympische spelen, niet noodzakelijk. 

- Voor badminton is voor de landelijke competitie (m.u.v. NK senioren) een hoogte van 7 meter 

voldoende. 

 Voldoende tribunecapaciteit. 

 In nauwe afstemming met verenigingen te bekijken welke aanvullende faciliteiten wenselijk zijn 

(krachttraining, innolab, medische ondersteuning). 

 

Met het realiseren van een Talentencentrum ontstaat ruimte in de andere sporthallen om latente behoefte van 

verenigingen in te vullen. Hiermee kan mogelijk een verschuiving in roostering bewerkstelligd worden 

waardoor een aantal verenigingen die nu verspreid zit over verschillende accommodaties geclusterd kunnen 

worden in één accommodatie. De extra capaciteit die beschikbaar komt met de realisatie van het 

Talentencentrum kan een bijdrage leveren aan deze schuifbeweging. Geadviseerd wordt om de capaciteit van 

het Talentencentrum een aanvulling te laten zijn op de reeds bestaande binnensportaccommodaties. Het 

centrum zorgt daarmee voor (kwalitatieve en kwantitatieve) uitbreiding van de capaciteit aan 

binnensportvoorzieningen in Breda en dient dus niet als vervangende capaciteit van bestaande (verouderde) 

accommodaties.  

 

 Vernieuwing aanbod gymzalen 

Ten aanzien van de gemeentelijke gymzalen is het voor de komende periode (2020 – 2030) van belang dat 

als een verouderde gymzaal vernieuwd gaat worden, deze vervangen wordt door een gymzaal die voldoet aan 

de meest actuele normstellingen. Voor het onderwijs zijn er verschillende normstellingen vanuit de VNG, KVLO 

en NOC*NSF.  

 

De VNG hanteert in de Model verordening Huisvesting onderwijs een normstelling van (12x21x5,5 meter = 

252 m²) voor een gymzaal. Door de KVLO wordt gesteld dat deze maat te klein is voor een adequate invulling 

van het bewegingsonderwijs, zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs. Het gelijktijdig 

zelfstandig en gedifferentieerd werken in groepen aan verschillende bewegingsactiviteiten en het 

sporten/spelen op aangepaste veldjes vraagt om een grotere maatvoering. De KVLO hanteert daarom als 

normstelling voor een gymzaal een maatvoering van 14x22x5,5 meter (308 m²) aangehouden. Voor het 

voortgezet onderwijs wordt aanbevolen om naast deze minimale standaardzalen ook grotere (14x26x7) en 

dubbele sportzalen van 22 x 28 x 5,5 à 7 meter te realiseren. Dit vergroot de mogelijkheden voor medegebruik 

door verenigingen. In de normen van NOC*NSF worden eisen gesteld voor kleedruimten in het onderwijs. Hier 

worden voor onderwijs zwaardere eisen gesteld ten aanzien van wasruimten en het aantal douches. In de 

praktijk, landelijk gezien, blijkt dat het primair onderwijs beperkt gebruik maakt van wasruimten. 
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In de normen van KVLO wordt het noodzakelijk geacht dat er 5% daglichttoetreding is in een gymzaal of 

sporthal. De NOC*NSF-normen biedt ruimte om daglicht toe te laten mits de daglichttoetreding kan worden 

verduisterd. De norm van de KVLO wordt echter niet bevestigd in de arbo-catalogus. Geadviseerd wordt om 

gymzalen en sportzalen aan de noordgevel te voorzien van verduisterbare daglichtvoorzieningen. 

Daglichtvoorziening in sporthallen is niet toegestaan of beperkt tot (verduisterbare) indirecte daglichttoetreding 

waarbij dient te worden geborgd dat er geen hinder kan ontstaan voor de sport. 

 

Aanbeveling 

Bij het realiseren van een nieuwe gymzaal moet zorgvuldig worden afgewogen aan welke eisen de 

accommodatie zal moeten voldoen. Door te kiezen voor de afmeting conform de KVLO-norm is een gymzaal 

in de avonduren beter inzetbaar voor verenigingsgebruik. Het geleidelijk vervangen van de meest verouderde 

gymzalen draagt bij aan het verbeteren van het functionele aanbod van gymzalen.  

 

 Ontwikkelingen binnensporten en binnensportaccommodaties 

De ontwikkelingen in de binnensport gaan langzaam. De afgelopen jaren is er weinig veranderd in de normen 

ten aanzien van binnensport, er zijn ook nauwelijks tot geen nieuwe indoorsport- en sportvormen ontwikkeld. 

Er zijn op dit moment ook geen concrete signalen dat er op korte of middellange termijn grote wijzigingen in 

normen of spelvormen zullen optreden. 

 

Een ontwikkeling die naar verwachting de komende jaren invloed kan hebben op de capaciteit en kwaliteit van 

binnensportaccommodaties is de trends dat buitensporten steeds vaker naar binnen gaan. Naast handbal, 

korfbal en hockey worden ook sporten als honk- en softbal en cricket in een sporthal gespeeld. Het is dan van 

belang om de toegepaste materialen en afwerkingen bij de bouw van een nieuwe sporthal hierop aan te 

passen. Hockeyballen zijn bijvoorbeeld harder, hiermee moet rekening mee worden houden in de 

wandafwerking. 

 

De belijning voor binnensporten is aan verandering onderhevig is. Recent is bijvoorbeeld de veldafmeting en 

belijning voor basketbal aangepast. Bij het realiseren van nieuwe binnensportaccommodaties dienen de 

meeste recente normen zoals die gesteld zijn door NOC*NSF te worden gehanteerd, 

 

Het NOC*NSF is bezig met het ontwikkelen van NEN-normen voor sportvloeren. Deze normen zijn onder te 

verdelen in materiaaltechnische, constructie en sporttechnische eisen. De georganiseerde sport vindt deze 

eisen noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te 

borgen. Voor verschillende sporten zijn inmiddels normen beschikbaar. Deze zijn te vinden op 

https://sportvloeren.sport.nl/normen.  

 

Aanbeveling 

Houdt bij het realiseren van een nieuwe gymzaal of sporthal rekening met de meest actuele normstelling ten 

aanzien van veldafmeting en belijning in de zaal. Bij het materiaalgebruik en afwerking van de sportzaal dient 

rekening te worden gehouden met de beoogde sporten waar de hal voor zal worden gebruikt.  

 

 Multimedia en interactieve gymzalen 

Om bewegen meer te stimuleren en de configuratie van “standaard” gymzalen te upgraden zijn er 

ontwikkelingen waarbij de gymzaal is voorzien van interactieve elementen zoals beweegdetectie, beamers, 

LED-vloer en geluidsinstallatie. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn i-Space en de Beweegbox. 

 

https://sportvloeren.sport.nl/normen


 

Rapportage Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport – gemeente Breda 50 

 

 
25 oktober 2017 

 

I-Space (www.ispace-sports.nl) 

Startpunten voor iSpace Sports waren: 

interactief, intelligent en innovatief. Sfeer en 

beleving worden gecreëerd door: 

 een Pulastic vloer met oplichtende LED 

lijnen; 

 projectie met nieuwe vormen van sport en 

spel; 

 digitale software; 

 toestellen afgestemd op deze nieuwe 

vorm van bewegen. 

Figuur 5: voorbeeld i-Space 

 

Plezier, educatie en sport komen samen. Door in te spelen op wat kinderen van nu inspireert en motiveert 

zorgt bewegen met iSpace Sports voor een optimale motorische ontwikkeling en bevordering van autonoom 

leren. De exacte effecten van iSpace Sports op de ontwikkeling van kinderen worden in kaart gebracht. 

 

Aanbeveling 

Innovatieve elementen zijn multifunctioneel inzetbaar. Naast bewegen tijdens de bewegingsonderwijs zijn 

deze interactieve systemen ook goed te gebruiken door ouderen, voor- en naschoolse opvang en 

buurtactiviteiten. Het is aan te bevelen om in de gemeente Breda ten minste één interactieve gymzaal voor 

gemeentelijk gebruik in te richten.  

 

 Zwembaden 

Ten aanzien van de zwembaden is geconstateerd dat de gemeente Breda over relatief weinig zwemwater per 

inwoner beschikt. Ook ondervinden de verenigingen knelpunten in kwantitatieve (gebrek aan trainingsuren) 

en kwalitatieve (gebrek aan voldoende ondersteunende faciliteiten) zin in de zwembaden. 

 

Aanbeveling 

Om tot een zorgvuldige conclusie over de zwembaden in de gemeente Breda te komen adviseren wij een 

totaalvisie op de zwembaden te ontwikkelen, met daarin een uitgebreide analyse van het gebruik en 

knelpunten in de zwembaden. 

http://www.ispace-sports.nl/


 

Rapportage Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport – gemeente Breda 51 

 

 
25 oktober 2017 

 

 Toekomstperspectief buitensportaccommodaties 

In dit hoofdstuk wordt het toekomstperspectief voor de buitensportaccommodaties gepresenteerd. Hierbij 

wordt ingegaan op algemene ontwikkeling in de buitensport in Breda en vervolgens op de verwachte 

ontwikkelingen bij een aantal specifieke sporten. 

 

 Algemene ontwikkeling buitensportaccommodaties in Breda 

Uit de inventarisatie, de capaciteitsberekeningen en hieruit volgende knelpunten blijkt dat in algemene zin 

gesteld kan worden dat de vraag naar en het aanbod van de buitensportcomplexen in Breda een aantal 

knelpunten kent. Voor de sporten voetbal, hockey en rugby is sprake van een ondercapaciteit aan velden. 

Door groei van de gemeente, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van sport zal de 

vraag naar de buitensportcomplexen de komende jaren veranderen. Op basis van deze ontwikkelingen worden 

in onderstaande paragrafen per tak van sport prognoses gegeven hoe het aanbod zich zal kunnen ontwikkelen 

om aan de vraag (lees: oplopende ledenaantallen c.q. uitbreiding van teams) tegemoet te komen. Daarbij zijn 

als tijdsvakken aangehouden de jaren 2020, 2025 en 2030. De verwachte ontwikkeling in het benodigd aantal 

velden is berekend op basis van een verwachte ledenontwikkeling. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat 

de verdeling van leden onder leeftijdscategorieën gelijk blijft bij de betreffende vereniging en groei dus 

evenredig over de vereniging plaatsvindt. 

 

Het toekomstperspectief betreft een prognose. Op basis van monitoring van de daadwerkelijke ontwikkeling 

van de vraag moet periodiek getoetst worden of de beoogde aanpassing van het aanbod noodzakelijk is of 

dat vertraging dan wel versnelling van aanpassing nodig is. 

 

 Voetbal 

Voetbal groeit nog steeds in populariteit in Nederland, onder andere door de groei van het damesvoetbal. De 

komende 5 jaar is de verwachting dat de ledenaantallen met gemiddeld 1% per zullen toenemen. Op de 

langere termijn is een stabilisatie van de ledenaantallen te verwachten. De groeiambitie die de verenigingen 

in de enquêtes aangeven (gemiddeld 5% per jaar in de komende 3 jaar) wordt niet realistisch geacht omdat 

deze niet wordt ondersteund door de demografische ontwikkeling. In de prognoseberekening is daarom 

uitgegaan van een groei van 3% in 2020, een groei van 3,5% tussen 2020-2025 en stabilisatie (0%) tussen 

2025-2030. In het volgende overzicht is een prognose gegeven van het aantal verwachte extra leden en wat 

hiervan de gevolgen zijn voor de benodigde beschikbaarheid van velden. 

 

Tabel 26: Prognose ontwikkeling capaciteitsbehoefte voetbal 2020 

 
 

 

nr. naam nat. kunst onafger. afger. % leden onafger. afger.

A Kadijkje 01 Noord SV Advendo 3 0 1,1 1,9 2 3% 211 1,1 1,9 2

B Wisselaar 01 Noord SC Hoge Vught 1 0 0,4 0,6 0 3% 167 0,4 0,6 0

D Lage Kant Noord 02 Oost VV PCP 2 0 1,2 0,8 0 3% 242 1,2 0,8 0

G Blauwe Kei 03 Zuid-Oost VV Baronie 2 3 6,5 -1,5 -2 3% 1412 6,7 -1,7 -2 

I Tussen de Leyen 03 Zuid-Oost VV Jeka 4 2 8,1 -2,1 -2 3% 1507 8,3 -2,3 -3 

M Ruiterboslaan 04 Zuid VV S.A.B. 3 0 1,2 1,8 2 3% 247 1,3 1,7 1

P Haags Sportpark 05 West Groen Wit 1 1 2,8 -0,8 -1 3% 501 2,8 -0,8 -1 

Q Kwakkelhutstraat 05 West TVC Breda 2 1 2,8 0,2 0 3% 484 2,9 0,1 0

R Heksenwiel 06 Noord- West BSV Boeimeer 2 2 4,8 -0,8 -1 3% 957 4,9 -0,9 -1 

S Hooghuijs 06 Noord- West The Gunners 1 1 2,3 -0,3 0 3% 348 2,4 -0,4 -1 

T Paradijs 06 Noord- West WDS '19 1 1 1,7 0,3 0 3% 433 1,8 0,2 0

U Roosberg 07 Bavel VV Bavel 2 2 3,9 0,1 0 3% 805 4,0 -0,01 0

V Jeugdland 08 Ulvenhout VV UVV '40 3 0 2,5 0,5 0 3% 568 2,6 0,4 0

W De Heikant 09 Prinsenbeek VV Beek Vooruit 2 2 5,0 -1,0 -1 3% 1192 5,2 -1,2 -2 

X De Gouwen 10 Teteringen VV DIA 4 1 4,3 0,7 0 3% 762 4,4 0,6 0

33 16 0,4 -3 9.835 -1,1 -7 

wedstrijdvelden 2020

aantal leden

205

162

Sportcomplex
Wijk Vereniging

huidig (2017)wedstrijd

Beschikbaar saldo saldo

1157

740

9549

behoeftebehoefte
ontwikkeling

Totaal Breda

235

capaciteitsberekening voetbal 2017 en 2020

1371

1463

240

486

470

929

338

420

782

551
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Toelichting: 

 De gepresenteerde overzichten gaan uit van de behoefte aan wedstrijdvelden. Ten aanzien van de 

benodigde trainingscapaciteit geldt dat indien een vereniging in de toekomst extra trainingsruimte nodig 

heeft, dit kan opgelost worden door het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld of de 

aanleg van een extra kunstgrasveld als gecombineerd wedstrijd-/trainingsveld. 

 De groei in ledenaantallen komt door de groei van de gemeente en de autonome groei van de 

voetbalsport. 

 Voetbalvereniging The Gunners is een zaterdagvereniging. Naast het aanleggen van extra velden is het 

mogelijk om ook organisatorisch efficiënter gebruik te maken van de velden door senioren te laten 

voetballen op zondag. 

 Indien de huidige capaciteitsproblemen niet worden opgelost dan neemt het capaciteitsprobleem in 2020 

als volgt toe: 

- 1 wedstrijdveld bij VV Jeka en 1 wedstrijdveld bij VV Beek Vooruit. Het capaciteitsprobleem bij The 

Gunners wordt ook groter waardoor dit mogelijk niet langer met organisatorische maatregelen 

opgelost kan worden 

- De overcapaciteit van VV S.A.B. neemt met een wedstrijdveld af. De vereniging heeft dan nog één 

veld overcapaciteit. 

 Voor de langere termijn (2025-2030) is de verwachting dat de capaciteitsbehoefte als gevolg van de 

ledenontwikkeling als volgt zal ontwikkelen. Ten opzichte van 2020 neemt het capaciteitsprobleem in 

2025-2030 als volgt toe: 

- 1 wedstrijdveld bij BSV Boeimeer en 1 wedstrijdveld bij VV UVV ’40. 

 

Aanbeveling voetbalcomplexen 

 De gemeente Breda kent een ruim aanbod aan voetbalverenigingen. Gezien de capaciteitsproblemen bij 

een aantal verenigingen moet nader onderzocht worden of het mogelijk is bij de betreffende verenigingen 

het aanbod aan velden uit te breiden. Daarnaast kan gekeken worden of door samenwerking of fusie 

tussen verenigingen tot een optimalere afstemming van vraag en aanbod gekomen kan worden. 

 Indien er bij een vereniging in de toekomst een capaciteitsprobleem in zowel wedstrijden als trainingen 

ontstaat, wordt geadviseerd om de veldcapaciteit uit te breiden met een kunstgrasveld dat ingezet kan 

worden voor zowel wedstrijden als trainingen. 

 Indien er bij een vereniging in de toekomst een capaciteitsprobleem in alleen wedstrijdvelden ontstaat, 

kan in overleg tussen vereniging en gemeente worden bepaald of er uitbreiding in kunstgras of natuurgras 

wenselijk is. 

 

 Hockey 

Het animocijfer voor hockey ligt in Breda boven het landelijk gemiddelde, de sport is erg populair in Breda. De 

landelijke animocijfers laten de afgelopen jaren een stabilisatie van de hockeysport zien. De verwachting is 

daarom gerechtvaardigd dat deze stabilisatie zich ook in Breda zal voordoen. Ook de verenigingen geven aan 

de komende 3 jaar slechts een beperkte groei in ledenaantal te verwachten. Hoewel de demografische 

nr. naam nat. kunst % leden onafger. afger. % leden onafger. afger.

A Kadijkje 01 Noord SV Advendo 3 0 3,5% 219 1,1 1,9 2 0% 219 1,1 1,9 2

B Wisselaar 01 Noord SC Hoge Vught 1 0 3,5% 173 0,4 0,6 0 0% 173 0,4 0,6 0

D Lage Kant Noord 02 Oost VV PCP 2 0 3,5% 251 1,3 0,7 0 0% 251 1,3 0,7 0

G Blauwe Kei 03 Zuid-Oost VV Baronie 2 3 3,5% 1462 6,9 -1,9 -2 0% 1462 6,9 -1,9 -2 

I Tussen de Leyen 03 Zuid-Oost VV Jeka 4 2 3,5% 1560 8,6 -2,6 -3 0% 1560 8,6 -2,6 -3 

M Ruiterboslaan 04 Zuid VV S.A.B. 3 0 3,5% 256 1,3 1,7 1 0% 256 1,3 1,7 1

P Haags Sportpark 05 West Groen Wit 1 1 3,5% 518 2,9 -0,9 -1 0% 518 2,9 -0,9 -1 

Q Kwakkelhutstraat 05 West TVC Breda 2 1 3,5% 501 3,0 0,0 0 0% 501 3,0 0,0 0

R Heksenwiel 06 Noord- West BSV Boeimeer 2 2 3,5% 990 5,1 -1,1 -2 0% 990 5,1 -1,1 -2 

S Hooghuijs 06 Noord- West The Gunners 1 1 3,5% 360 2,4 -0,4 -1 0% 360 2,4 -0,4 -1 

T Paradijs 06 Noord- West WDS '19 1 1 3,5% 448 1,8 0,2 0 0% 448 1,8 0,2 0

U Roosberg 07 Bavel VV Bavel 2 2 3,5% 834 4,2 -0,2 -1 0% 834 4,2 -0,2 -1 

V Jeugdland 08 Ulvenhout VV UVV '40 3 0 3,5% 587 2,7 0,3 0 0% 587 2,7 0,3 0

W De Heikant 09 Prinsenbeek VV Beek Vooruit 2 2 3,5% 1233 5,3 -1,3 -2 0% 1233 5,3 -1,3 -2 

X De Gouwen 10 Teteringen VV DIA 4 1 3,5% 789 4,6 0,4 0 0% 789 4,6 0,4 0

33 16 10.180 -2,8 -9 10.180 -2,8 -9 

behoefte
ontwikkeling

wedstrijdvelden 2025 wedstrijdvelden 2030

Totaal Breda

Beschikbaar saldo saldo
behoefte

ontwikkeling
Sportcomplex

Wijk Vereniging

wedstrijd

capaciteitsberekening voetbal 2025 en 2030
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ontwikkeling in Breda een groei laat zien, is de verwachting dat het inwonersaantal tussen 4-17 jaar licht zal 

afnemen. Dit is een belangrijke doelgroep voor hockey. In de prognoseberekening is daarom uitgegaan van 

een groei van 1% per jaar tot 2020 en daarna stabilisatie van de ledenaantallen tussen 2020 - 2030. 

 

Tabel 27: Prognose ontwikkeling capaciteitsbehoefte hockey 

 
 

Toelichting: 

 De landelijke ontwikkelingen rechtvaardigen een beperkte autonome groei van de hockeysport tot 2020. 

 Hoewel de normatieve berekening voor 2020, 2025 en 2030 een verdere toename van het 

capaciteitsprobleem laten zien, is de verwachting dat dit in de praktijk mee zal vallen. De ondercapaciteit 

die op dit moment bestaat bij de hockeyverenigingen zal naar verwachting niet verder toenemen. De 

beperkte extra ondercapaciteit die ontstaat (bijvoorbeeld Zwart-Wit van -3,8 naar -4,1) kan mogelijk 

organisatorisch worden opgelost zonder dat dit tot een extra wedstrijdveld hoeft te leiden. 

 

Aanbeveling hockey 

Het bestaande capaciteitsprobleem bij de hockeyverenigingen is groot. De verwachting is dat met het oplossen 

van de bestaande tekort aan velden, het aanbod tot 2030 toereikend zal zijn. Bij het onderzoek naar de 

ruimtelijke mogelijkheden om de veldcapaciteit uit te breiden adviseren wij tevens de mogelijkheden voor 

gezamenlijk gebruik van velden door verenigingen te onderzoeken. 

 

 Tennis 

Landelijke gezien nemen de leden van tennisverenigingen al een aantal jaar af. De verwachting is dat de 

ledenaantallen bij tennis de komende jaren zal blijven dalen. Ook in Breda is de verwachting dat het 

ledenaantal van tennisverenigingen niet zal stijgen. Door de verwachte groei van het aantal 65-plussers in 

Breda en de populariteit van de tennissport onder deze doelgroep wordt uitgegaan van een lichte afname van 

het aantal leden (1% per jaar tot 2020). Daarna stabiliseert de afname enigszins en is de verwachting dat er 

een verdere afname van 0,5% per jaar tot 2030 zal optreden.  

 

Dit betekent dat ook de komende jaren een overcapaciteit aan tennisbanen in de gemeente is. Uitbreiding van 

capaciteit is de komende periode enkel in de vorm van padelbanen te verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. naam onafger. afger. % leden onafger. afger.

C Heerbaan B.H.V. Push 02 Oost 7 0 2.500   9,0      -2,0 -2 3% 2.575   9,3 -2,3 -3

H Ginneken Zwart-Wit 03 Zuid-Oost 4 2 1.625   7,8      -3,8 -4 3% 1.674   8,1 -4,1 -5

K Burg. De Manlaan BH&BC 04 Zuid 4 2 1.287   5,8      -1,8 -2 3% 1.326   6,0 -2,0 -2

W Heikant HC Prinsenbeek 09 Prinsenbeek 3 0 850      3,9      -0,9 -1 3% 876     4,0 -1,0 -1

X De Gouwen MHCT 10 Teteringen 2 0 487      1,8      0,2 0 3% 502     1,9 0,1 0

20 4 6.749   -8,4 -9 6.951   -9,3 -11

nr. naam % leden onafger. afger.

C Heerbaan B.H.V. Push 02 Oost 7 0 0% 2.575   9,3 -2,3 -3

H Ginneken Zwart-Wit 03 Zuid-Oost 4 2 0% 1.674   8,1 -4,1 -5

K Burg. De Manlaan BH&BC 04 Zuid 4 2 0% 1.326   6,0 -2,0 -2

W Heikant HC Prinsenbeek 09 Prinsenbeek 3 0 0% 876      4,0 -1,0 -1

X De Gouwen MHCT 10 Teteringen 2 0 0% 502      1,9 0,1 0

20 4 6.951   29,3    -9,3 -11Totaal Breda

capaciteitsberekening hockey 2020

capaciteitsberekening hockey 2025-2030

Sportcomplex
Vereniging Wijk

velden

kunst-

grasveld

mini-

velden

kunst-

grasveld

mini-

velden

saldo

Totaal Breda

Sportcomplex
Vereniging Wijk

velden

leden behoefte

huidig (2017)

ontwikkeling
behoefte

ontwikkeling
behoefte

saldo

wedstrijdvelden 2020

wedstrijdvelden 2025-2030

saldo
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Tabel 28: Prognose ontwikkeling capaciteitsbehoefte tennis 

 
 

Toelichting: 

 De landelijke ontwikkelingen op het gebied van tennis rechtvaardigen een te verwachten daling van het 

ledenaantal bij tennis. Mogelijk dat met een actieve sportstimulering onder de senioren in de gemeente 

de afname van de ledenaantallen gestabiliseerd kunnen worden. 

 De reeds bestaande overcapaciteit aan tennisbanen zal de komende jaren verder toenemen. Samen met 

de verenigingen zal onderzocht moeten worden op welke manier de overcapaciteit teruggedrongen kan 

worden. Dit kan door het weghalen van banen bij verenigingen of door samenwerking of fusie tussen 

verenigingen te stimuleren. 

 

Aanbeveling tennis 

Gezien de reeds aanwezige overcapaciteit op de meeste tenniscomplexen en de verwachting dat dit de 

komende jaren verder toe zal nemen, zal door verenigingen gezamenlijk gezocht moeten worden naar 

mogelijkheden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De recente opkomst de spelvariant padel 

kan aanleiding zijn om tennisbanen om te vormen tot padelbanen. Mogelijk dat dit tevens bij kan dragen aan 

verbetering van de populariteit van de tennissport in Breda. 

 

 Overige sporten 

Bij de overige buitensporten is de verwachting dat de ontwikkelingen in ledenaantallen slechts een beperkte 

invloed op de capaciteitsbehoefte zullen hebben. Op basis van de landelijke en lokale ontwikkelingen is de 

verwachting dat de ontwikkeling van de sporten de komende jaren als volgt zal zijn: 

 Honk- en softbal: hoewel de landelijke ontwikkeling een daling laat zien is, mede op basis van de ambities 

van de vereniging de verwachting dat de ledenaantallen de komende jaren nog verder zullen toenemen. 

In de periode tussen 2025-2030 stabiliseert het aantal leden. 

 Rugby: de rugbysport groeit aan populariteit de afgelopen jaren. Animocijfers laten een landelijke groei 

van 10% in 2015-2016 zien, onder andere door een toename van het aantal pupillen en junioren. In Breda 

is de sport ook in opkomst. De verwachting is dat de ingezette groei de komende jaren door zal zetten. 

Voor de korte termijn (2020) is een groei van 10% geprognosticeerd, in de periode tot 2025 nog eens 10% 

en daarna een lichte stabilisatie (groei van 5% tot 2030). 

Wijk

nr. naam
on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht % leden

on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht

B Tennispark Wisselaar TVBN 01 Noord 5 60      -     0,7    -      4,0    -3% 58       -     0,6     -       4,0     

Tennispark De IJpelaar TV de IJpelaar 03 Zuid-Oost 9 646    -     7,2    -      1,0    -3% 627     -     7,0     -       2,0     

H Sportpark Ginneken TC Breda 03 Zuid-Oost 3 5 335    -     3,7    3,0    1,0    -3% 325     -     3,6     3,0     1,0     

N Tennispark De Mark TV Markant 04 Zuid 16 1.500 -     16,7  -      -1,0   -3% 1.455  -     16,2   -       -1,0    

O Tennispark 't Ei TV 't Ei 04 Zuid 4 400    6,7     -    -3,0   -      -3% 388     6,5     -     -3,0    -       

Tennispark BLTV BLTV 04 Zuid 6 3 620    5,8     3,0    -      -      -3% 601     5,7     2,9     -       -       

Tennispark Princenhage TV Princenhage 05 West 4 400    -     4,4    -      -1,0   -3% 388     -     4,3     -       -1,0    

R Tennispark Heksenwiel TV Heksenwiel 06 Noord West 11 2 880    -     9,8    -      1,0    -3% 854     -     9,5     -       1,0     

S Tennispark Hooghuijs TV Haagse Beemden 06 Noord-West 5 273    -     3,0    -      1,0    -3% 265     -     2,9     -       2,0     

U Tennispark Roosberg TV Bavel 07 Bavel 8 440    -     4,9    -      3,0    -3% 427     -     4,7     -       3,0     

V Tennispark Jeugdland Ulvenhoutse TV 08 Ulvenhout 7 2 900    -     10,0  -      -3,0   -3% 873     -     9,7     -       -3,0    

W Sportpark De Heikant TV Prinsenbeek 09 Prinsenbeek 17 1.164 -     12,9  -      4,0    -3% 1.129  -     12,5   -       4,0     

X De Gouwen TTV 10 Teteringen 12 650    -     7,2    -      4,0    -3% 631     -     7,0     -       5,0     

13 102 4 8.268 12,5 83,5 0,0 14,0  8.020  12,1 81,0 -       17,0   

Wijk

nr. naam % leden
on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht % leden

on-

verlicht
verlicht

on-

verlicht
verlicht

B Tennispark Wisselaar TVBN 01 Noord -2,5% 57     -     0,6     -      4,0    -2,5% 55     -    0,6      -       4,0     

Tennispark De IJpelaar TV de IJpelaar 03 Zuid-Oost -2,5% 611   -     6,8     -      2,0    -2,5% 596   -    6,6      -       2,0     

H Sportpark Ginneken TC Breda 03 Zuid-Oost -2,5% 317   -     3,5     3,0     1,0    -2,5% 309   -    3,4      3,0     1,0     

N Tennispark De Mark TV Markant 04 Zuid -2,5% 1.419 -     15,8   -      -      -2,5% 1.383 -    15,4    -       -       

O Tennispark 't Ei TV 't Ei 04 Zuid -2,5% 378   6,3     -     -3,0    -      -2,5% 369   6,1    -      -3,0    -       

Tennispark BLTV BLTV 04 Zuid -2,5% 586   5,5     2,8     -      -      -2,5% 572   5,4    2,8      -       -       

Tennispark Princenhage TV Princenhage 05 West -2,5% 378   -     4,2     -      -1,0   -2,5% 369   -    4,1      -       -1,0    

R Tennispark Heksenwiel TV Heksenwiel 06 Noord West -2,5% 832   -     9,2     -      1,0    -2,5% 811   -    9,0      -       2,0     

S Tennispark Hooghuijs TV Haagse Beemden 06 Noord-West -2,5% 258   -     2,9     -      2,0    -2,5% 252   -    2,8      -       2,0     

U Tennispark Roosberg TV Bavel 07 Bavel -2,5% 416   -     4,6     -      3,0    -2,5% 406   -    4,5      -       3,0     

V Tennispark Jeugdland Ulvenhoutse TV 08 Ulvenhout -2,5% 851   -     9,5     -      -3,0   -2,5% 830   -    9,2      -       -3,0    

W Sportpark De Heikant TV Prinsenbeek 09 Prinsenbeek -2,5% 1.101 -     12,2   -      4,0    -2,5% 1.073 -    11,9    -       5,0     

X De Gouwen TTV 10 Teteringen -2,5% 615   -     6,8     -      5,0    -2,5% 599   -    6,7      -       5,0     

7.819 11,8 79,0 -      18,0  7.624 11,5 77,0 -       20,0   

Sportcomplex

Vereniging

capaciteit

tennisbanen

padel

saldo

tennisbanen 2020

leden

saldo

tennisbanen 2030

ontwikkeling behoefte saldo

Capaciteitsberekening tennis 2020

Capaciteitsberekening tennis 2025-2030

Sportcomplex

Vereniging

tennisbanen 2025

ontwikkeling behoefte saldo

huidig (2017)

ontwikkelingbehoefte behoefte
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 Korfbal: het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond laat al jaren een redelijk stabiel ledenaantal zien, met 

een lichte daling in het afgelopen jaar. De verwachting is dat dit de komende jaren ook zo blijft. Er is een 

binnen- en een buitencompetitie, waarbij iets meer leden (ook) aan de binnencompetitie meedoen dan 

aan de buitencompetitie, maar dit ontloopt elkaar niet veel. Korfbal is een relatief kleine sport in Breda, 

met nog ruimte voor groei. De vereniging heeft ook de ambitie om de sport te laten groeien in Breda. Er 

is daarom gerekend met een gemiddelde groei van 1% per jaar. 

 Handbal: handbal is de afgelopen jaren landelijk gezien gedaald, afgelopen jaar liet een daling van -1% 

zien. Gezien de historische ontwikkeling van de sport is de verwachting dat de ledenaantallen hooguit 

zullen stabiliseren, een stijging is niet te verwachten. Voor de korte termijn is gerekend met een stabilisatie 

en voor langere termijn met een lichte daling van de ledenaantallen. 

 Jeu de boules: de ledenaantallen laten al jaren een dalende lijn zien, dit is ook in Breda het geval. Gezien 

de demografische ontwikkeling in Breda en de verwachte toename van het aantal senioren is een 

stabilisatie van de ledenaantallen verdedigbaar.  

 

Tabel 29: Prognose ontwikkeling overige sporten 

 
 

Toelichting: 

 Honk- en softbal: ondanks de geprognosticeerde stijging van de leden worden er geen 

capaciteitsproblemen verwacht. Gezien de huidige overcapaciteit in velden heeft de vereniging nog ruimte 

om te groeien (4 normteams honkbal en 5 normteams softbal). Dit betekent dat de verwachte ledenstijging 

opgevangen kan worden op het bestaande complex en er ook in de toekomst geen knelpunten verwacht 

worden. 

 Rugby: door de verwachte groei van de vereniging neemt het capaciteitsprobleem de komende jaren 

verder toe waardoor een tekort van 3 velden ontstaat. 

 Korfbal: binnen het bestaande aanbod van korfbalvelden is nog voldoende ruimte voor de vereniging om 

de komende jaren verder te groeien. Ook beachkorfbal is in opkomst. Deze zomerse korfbalvorm wordt 

in Nederland steeds populairder. Het spel is erg snel en dynamisch en de wedstrijden zijn kort, waardoor 

het erg aantrekkelijk is om naar te kijken. Bijzondere regels maken het spel bijzonder spectaculair. 

 

Aanbeveling overige sporten 

Bij de overige sporten is de toekomstige ontwikkelingen van beachvarianten op reeds bestaande buitensporten 

interessant. Sporten die beachvarianten ontwikkeld hebben zijn onder andere handbal, volleybal, korfbal en 

rugby. Beachvarianten blijken een goede manier om nieuwe leden te werven en daarnaast om de actieve 

leden te behouden. In afstemming met de verenigingen kan onderzocht worden welke behoefte verenigingen 

aan beachvelden hebben en op welke wijze in deze behoefte kan worden voorzien. 

De overcapaciteit aan jeu de boules banen blijft ook in de toekomst groot. Mede met het oog op het ruime 

aanbod van jeu de boules banen in de openbare ruimte (in aanvulling op de aanwezige banen op de 

sportcomplexen), zal gekeken moeten worden op welke manier de overcapaciteit teruggedrongen kan worden.  

nr. naam onafger. afger. % leden onafger. afger.

honkbalveld 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0

softbalveld 1,4 0,6 0 1,5 0,5 0

B De Wisselaar 01 Noord Bredase Rugby Club rugbyveld (nat.gras) 387 3,3 -2,3 -2 10% 426 3,6 -2,6 -3 

B De Wisselaar 01 Noord Korfbalclub Terda korfbalvald (nat.gras) 80 0,8 0,2 0 5% 84 0,8 0,2 0

T Paradijs 06 Noord-West United Breda handbal (asfalt) 221 1,4 0,7 0 0% 221 1,35 0,7 0

F Molenley 02 Oost Va-Tout jeu de boules baan 197 16,4 19,6 19 0% 197 16,4 19,6 19

J Wolfslaar 03 Zuid-Oost Bré-da-Boules jeu de boules baan 155 12,9 32,1 32 0% 155 12,9 32,1 32

Y Hameldonk 10 Teteringen La Crique jeu de boules baan 14 1,2 8,8 8 0% 14 1,2 8,8 8

nr. naam % leden onafger. afger. % leden onafger. afger.

honkbalveld 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0

softbalveld 2 1,5 0,5 0 1,5 0,5 0

B De Wisselaar 01 Noord Bredase Rugby Club rugbyveld (nat.gras) 1 10% 468 4,0 -3,0 -3 5% 492 4,2 -3,2 -3 

B De Wisselaar 01 Noord Korfbalclub Terda korfbalvald (nat.gras) 1 5,0% 88 0,9 0,1 0 5% 93 0,9 0,1 0

T Paradijs 06 Noord-West United Breda handbal (asfalt) 2 -2,5% 215 1,32 0,7 0 -2,5% 210 1,3 0,7 0

F Molenley 02 Oost Va-Tout jeu de boules baan 36 0% 197 16,4 19,6 19 0% 197 16,4 19,6 19

J Wolfslaar 03 Zuid-Oost Bré-da-Boules jeu de boules baan 45 0% 155 12,9 32,1 32 0% 155 12,9 32,1 32

Y Hameldonk 10 Teteringen La Crique jeu de boules baan 10 0% 14 1,2 8,8 8 0% 14 1,2 8,8 8

huidig (2017) wedstrijdvelden 2020

Capaciteitsberekening overige sporten 2020

Capaciteitsberekening overige sporten 2025 - 2030

wedstrijdvelden 2030
Beschik-

baar
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saldo saldo

saldo saldo
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1

1

2
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 Buitensportcomplexen als ontmoetingspunt voor de wijk 

De gemeente Breda kent van oudsher vooral monofunctionele sportcomplexen waar in veel gevallen één 

vereniging gebruik van maakt. Sportcomplexen zijn voor de leden van de sportverenigingen al jaren een 

ontmoetingspunt, overdag is het gebruik van de complexen echter minimaal. Door in te zetten op 

multifunctionele buitensportcomplexen waar voorzieningen als kleedkamers gecombineerd kunnen worden, 

kan efficiënter gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte. Een dergelijke faciliteit kan ook ingezet 

worden als ruimte voor sport- en buurtcoaches zodat het sportcomplex een centrale ontmoetingsplek in de 

wijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het actiever inzetten op wijkactiviteiten en een koppeling te zoeken met 

welzijnswerk. 

 

 Gebruik openbare ruimte voor sport en bewegen 

Vanuit diverse organisaties ontstaan initiatieven om het bewegen te bevorderen. De openbare buitenruimte 

fungeert daarvoor steeds vaker als ruimte om te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan buitenfitness, bootcamp, 

nordic walking, hardloopgroepen, triatlon, etc. De infrastructuur hiervoor wordt in grote mate bepaald door wat 

al aanwezig is in de openbare ruimte, eventueel aangevuld met buitentoestellen en speelveldjes op 

strategische posities. 

 

De samenhang van de huidige infrastructuur in combinatie met de locaties van toestellen is echter niet duidelijk 

aanwezig. Geadviseerd wordt om de huidige infrastructuur en toestellen te inventariseren en verbeterpunten 

in kaart te brengen. Aandachtspunt hierbij is de veiligheid van routes (voorrangsituaties, verlichting, obstakels). 

Voor de lange termijn kan gekeken worden op welke manier een nadrukkelijkere verbinding kan worden gelegd 

tussen de sportaccommodaties en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Door bijvoorbeeld een 

hardloopparcours te laten starten en eindigen bij een bestaande sportaccommodatie kan gebruik worden 

gemaakt van de aanwezige kleedruimte en kantine.  
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 Verantwoording rapportage 

 

Geraadpleegde bronnen 

 Team Breda Visie op sport en bewegen 2017-2030 

 Team Breda uitvoeringsprogramma 2017-2022 

 Sportaccommodaties en financiën, Directie Ontwikkeling, juni 2016 

 Bewegingsruimte, beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda. Directie 

Ontwikkeling, maart 2015 

 Bewegen in het primair onderwijs in Breda, Werkgroep Bewegen Breda, oktober 2016 

 Ambitiedocument Talentencentrum ROC West-Brabant, d.d. 16 juni 2017 

 Ambitiedocument Talentencentrum gemeente Breda, d.d. juni 2017 

 Buurtprognose Breda 2017, Onderzoek en Inzicht Gemeente Breda, d.d. 2017 

 Leerlingenprognose primair onderwijs Breda 2016-2031, BBO Onderzoek en Informatie, d.d. juni 2016 

 Gebruik en ontwikkelingen binnensportcomplexen Breda, gemeente Breda, d.d. februari 2017 

 Gebruik en ontwikkelingen buitensportcomplexen Breda, gemeente Breda, d.d. februari 2016 

 Gebruiksroosters binnensportaccommodaties winterseizoen (week 9 november t/m 15 november 2015) 

 Gebruiksroosters binnensportaccommodatie zomerseizoen (week 9 t/m 15 mei 2016) 

 Rapportage sporten en bewegen in Breda, gemeente Breda, februari 2017 

 Straatnamenlijst – Straten per wijk, buurt, subbuurt per 1 januari 2010, BBO Onderzoek en Informatie, juli 

2010 

 Tiende wijziging van de Nadere regels subsidieverstrekking. gemeente Breda, 15 augustus 2017 

 

 

Verdiepende interviews 

 Jürgen Koevoets en Suzan Zwiers – Gemeente Breda 

 Kees Mathijssen en Frank van Gorp – Gemeente Breda 

 Frank Razenberg en Patrick de Klerk – Breda-actief 

 Kees Klok en Janneke Fransen – Optisport zwembaden Sonsbeeck en Wisselaar 

 Harjan Hubers en Pim de Jager – Optisport racketcentrum en zwembad Wolfslaar 

 Frank van der Linden – ROC West-Brabant 

 Rick den Haan – SMO en sportraad 

 Jeroen Bruijns - sportbeoefenaar 

 John Kusters – BreedSaam 

 

 

Telefonische interviews 

 René van Woerden – accounthouder onderwijshuisvesting gemeente Breda 

 Patty Peters-Peer – verhuuradministratie sportaccommodaties gemeente Breda 

 Mark Canjels – Building Breda 

 John Hellemons – Gemeente Breda 

 Johan Daamen – Gemeente Breda 

 Ad Fioole – hbsv Alliance d’ Amitié 

 Rob Felet - Sportcentrum Teteringen 

 Erik van Sinderen - ISA sport 

 Hennie Nieberg - Werkgroep multidisciplinaire sportaccommodaties ISA Sport 

 

Samenstelling gemeentelijke projectgroep 

 Jürgen Koevoets - adviseur Sportbeleid, gemeente Breda 

 Suzan Zwiers-Goverde - adviseur Sportbeleid, gemeente Breda 

 Jan-Dirk Geschiere – projectleider Talentencentrum, gemeente Breda 

 Kees Mathijssen – vastgoedbeheerder, gemeente Breda 

 Frank van Gorp – vastgoedbeheerder, gemeente Breda 

 John Hellemons – vastgoedbeheerder, gemeente Breda 
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 Frank Razenberg – adviseur team versterken, Breda Actief 

 Krien de Jong – trainee, gemeente Breda 

 Debby van Zetten – Synarchis 

 Laura Sandwijk – Synarchis 

 Sander Fooij - Synarchis 
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 Inventarisatie binnen- en buitensport-
accommodaties 

 

 

 



Inventarisatie Binnensportaccommodaties 

Gemeente Breda

laatste gepland staat
 lasten 

(kap.+dotatie) 

Sporthal De Doelen 05 West Princenhage Doelen 7 gemeente gemeente 1979 - goed 75.545€               

Sporthal Haagse Beemden 06 Noord-West Muizenberg Ganzerik 1 gemeente gemeente 1990 - goed 72.529€               

De Raaimoeren 06 Noord-West Kievitsloop Raaimoeren 19 gemeente gemeente 1982 2015 goed 124.382€             

Archimedesstraat 01 Noord Doornbos-Linie Archimedestraat 4 gemeente gemeente 1962 - goed/ economisch verouderd 16.291€               

Elandstraat 02 Oost Brabantpark Elandstraat 12 gemeente gemeente 1961 - goed/ economisch verouderd 14.470€               

Huis vd Heuvel 05 West Heuvel Mgr. Nolensplein 1 gemeente gemeente 2012 - uitstekend geen gegevens

J. Nieuwenhuyzenstraat 04 Zuid Boeimeer J. Nieuwenhuyzenstraat 9 gemeente gemeente 1968 - goed/ economisch verouderd 22.305€               

De Kroeten 06 Noord-West Kroeten Moeraszegge 69 gemeente gemeente 2001 - goed 12.633€               

Olympia 06 Noord-West Kesteren Vlierenbroek 30 gemeente gemeente 2009 - uitstekend geen gegevens

Gen. Maczekstraat 02 Oost Sportpark Generaal Maczekstraat 80 gemeente gemeente 1920 1996 goed 34.752€               

Noorderlicht 01 Noord Geeren-Noord Cornelis Florisstraat 25 gemeente gemeente 2011 - uitstekend geen gegevens

De Mandt 10 Teteringen Teteringen Kriekenstraat gemeente gemeente 2012 - uitstekend geen gegevens

Stoutenburgstraat 03 Zuid-Oost Ypelaar Stoutenburgstraat 28 gemeente gemeente 1968 - goed/ economisch verouderd 22.132€               

Twaalfbunder 06 Noord-West Heksenwiel Twaalfbunder 4 gemeente gemeente 1989 - goed 19.632€               

Wandelakker 06 Noord-West Gageldonk Wandelakker 64 gemeente gemeente 1983 - goed 19.010€               

Viandenlaan 03 Zuid-Oost Ginneken Viandenlaan 2 Breedsaam gemeente 2015 - uitstekend nvt

De Stee 10 Teteringen Buitengebied Teteringen Zuringveld 1 gemeente gemeente 2011 - - uitstekend geen gegevens

Jeugdland - tennishal 08 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1 gemeente St. Ulvenhouts Welzijn 1986 - goed 39.555€               

08 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1 Jeugdland St. Ulvenhouts Welzijn 1969 - goed/ economisch verouderd nvt

08 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1 Jeugdland St. Ulvenhouts Welzijn 1963 - goed/ economisch verouderd nvt

08 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1 Jeugdland St. Ulvenhouts Welzijn 1977 goed/ economisch verouderd

Jeugdland schietbaan 08 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 6 Jeugdland St. Ulvenhouts Welzijn 1993 - goed 14.388€               

Bredase Ring 05 West Haagpoort Oranjeboomstraat 163 gemeente Bredase Ring 1961 - goed 23.209€               

10 Teteringen Teteringen Donkerstraat 36 Double 2 BV Double 2 BV

Optisport

goed
nvt

Renovatie

1977 -

1993 - matig

goed 

gemeente gemeente

09 Prinsenbeek Prinsenbeek Heisprong 15 gemeente gemeente

Onderhoud

Sportcentrum Breda

De Drie Linden

02 Oost Brabantpark Topaasstraat 13 1966 2012 goed

1997 goed2017 104.831€             

182.899€             

Accommodatie Wijk Buurt Adres ExploitantEigendom Bouwjaar

Sporthal De Huif 07 Bavel Bavel Dr. Deken Dirckxweg 4 gemeente gemeente

Jeugdland - sportcomplex

Racketcentrum

Sportcentrum Teteringen

01 Noord Belcrum Terheijdenseweg 500 gemeente

1987 - redelijk verouderd 101.266€             
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Inventarisatie Binnensportaccommodaties 

Gemeente Breda

Sporthal De Doelen

Sporthal Haagse Beemden

De Raaimoeren

Archimedesstraat

Elandstraat

Huis vd Heuvel

J. Nieuwenhuyzenstraat

De Kroeten

Olympia

Gen. Maczekstraat

Noorderlicht

De Mandt

Stoutenburgstraat

Twaalfbunder

Wandelakker

Viandenlaan

De Stee

Jeugdland - tennishal

Jeugdland schietbaan

Bredase Ring

Sportcentrum Breda

De Drie Linden

Accommodatie

Sporthal De Huif

Jeugdland - sportcomplex

Racketcentrum

Sportcentrum Teteringen

lxb hoogte m² vast los
aantal 

gym
vng kvlo hb

combi-

veld

top-

sport

sporthal 27,7x46 7,7 1.274   250 400 3   C1   te weinig hoogte 9 6 3 1 1 1 1

gymzaal 12,5x21,5 5,5 269      1      kvlo-richtlijn 1 2

gymzaal 10,5x23 5 242      1      afmetingen (vng, kvlo) 1

sporthal 28x48 7 1.344   3   C1   9 2 1 1 1 1

gymzaal 12x21 5,5 252      1      kvlo- richtlijn 1 4 1

turnhal 15x32,6 7 489      nvt nvt nvt A3  

sporthal 24,7x44 7 1.087   142 2   C1   te weinig hoogte 8 6 3 1 1 1 1

sporthal 23x44 7 1.012   110 110 3   C1   te weinig uitloop/ hoogte 8 8 3 1 1 1

turnhal 22x29,6 7 704      2   B2   te weinig uitloop/ hoogte 4 6 1 training training

sporthal 24x43 7 1.032   1   C1   te weinig uitloop/ hoogte 9 2 1 1 1

sportzaal 18x36 7 648      1   B1   te weinig hoogte/ uitloop 5 training training training

gymzaal 10x20 4,7 200      1      afmetingen 1 2 1

gymzaal 10x20 4,7 200      1      afmetingen 1 2 1

gymzaal 15,4x22,3 5,5 343      1      afmetingen 3 8 1

gymzaal 12x21 5,3 252      1      kvlo-richtlijn 1 4 1

gymzaal 12,1x21,4 5,3 259      1      kvlo-richtlijn 1 2 1

gymzaal 15,6x22,4 7 349      1   A1   afmetingen 3 8 2 training

gymzaal 10x20 4,7 200      1      afmetingen 1

gymzaal 15,4x22,2 6,8 342      1   A1   afmetingen 3 8 1 training

gymzaal 15,4x22,3 5,5 343      1   A1   afmetingen 3 8 1 training

gymzaal 12x21 5,3 252      1      afmetingen 1 2 1

gymzaal 12,1x21,4 5,3 259      1      kvlo- richtlijn 1 2 1

gymzaal 12x21 5,3 252      1      1 2 1

sportzaal 22x26 5,5 572      1   B2   geen basketbalveld 3 8 1 training

gymzaal 22,3x15,4 info volgt 343      1   A2   1

sportzaal 35x43 7 1.505   1   C1   te weinig hoogte/ uitloop 12 1 1

sportzaal 35x43 7 1.505   1   C1   te weinig hoogte/ uitloop 12 1 1

tennishal 35x45 10 1.575   nvt nvt nvt C1   12 1 1

gymzaal 10x20 5,5 308      1      afmetingen 1 training

sportzaal 30,5x14 5,5 427      1   A3   te weinig hoogte/ uitloop 2 jeugd

squashbanen nvt nvt nvt nvt nvt nvt

schiethal 42x14 588      nvt nvt nvt nvt nvt nvt

gymzaal 12x21 5,5 252      1      kvlo- richtlijn

indoor soccer 35x65 5,5? 2.275   

sporthal 35x65 5,5? 2.275   16

tennishal 35x65 5,5? 2.275   

squashbanen

Wat voldoet niet 
Hockey

veld

Korfbal

veld

Badminton

velden

Basketbal

bord

Basketbal

veld

Basketbal 

cc

Handbalv

eld

norm sportnorm onderwijs
Tribune-

capaciteit
Afmeting

Type zaal
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Inventarisatie Binnensportaccommodaties 

Gemeente Breda

Sporthal De Doelen

Sporthal Haagse Beemden

De Raaimoeren

Archimedesstraat

Elandstraat

Huis vd Heuvel

J. Nieuwenhuyzenstraat

De Kroeten

Olympia

Gen. Maczekstraat

Noorderlicht

De Mandt

Stoutenburgstraat

Twaalfbunder

Wandelakker

Viandenlaan

De Stee

Jeugdland - tennishal

Jeugdland schietbaan

Bredase Ring

Sportcentrum Breda

De Drie Linden

Accommodatie

Sporthal De Huif

Jeugdland - sportcomplex

Racketcentrum

Sportcentrum Teteringen

Squash Tennis

ja ja 1 4 wedstr. 1 ja

ja ja 1 ja

ja

ja ja 1 3 wedstr. ja

ja ja

1 3 wedstr. ja

1 3 wedstr. 1

ja training 2 wedstr. ja

1 3 ja

training 3 ja

1 ja

ja ja 1 ja

1 ja

ja 1 ja

ja 1 ja

1 wedstr. ja

ja

ja 1 ja

ja 1 ja

jongens ja 1 ja

ja 1 ja

ja 1 ja

2 1 ja

1 ja

1 ja VO

1 ja VO

3 1

jongens meisjes 1 ja

jeugd ja

3

ja

?

1 5 ja

8

4

Volleybal

veld

Volleybal 

cc

Bewegingso

nderwijs

Turnen 

Heren

Turnen 

dames

Voetbal

veld
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Inventarisatie Buitensportaccommodaties 

Gemeente Breda

Accommodatie Sport Type veld/ opstal Gebruiker Wijk Buurt Adres

Sportcomplex Tussen de Leyen Voetbal velden Voetbalvereniging Jeka Zuid-Oost Ypelaar Beukenlaan 21

Sportcomplex Tussen de Leyen Voetbal kantine/ tribune Voetbalvereniging Jeka Zuid-Oost Ypelaar Beukenlaan 21

Sportcomplex Tussen de Leyen Voetbal kleedwasaccommodatie lockerruimte Voetbalvereniging Jeka Zuid-Oost Ypelaar Beukenlaan 21

Sportcomplex Blauwe Kei Voetbal velden VV Baronie en scheidsrechtersvereniging COVS Zuid-Oost Blauwe Kei Blauwe Kei 1a

Sportcomplex Blauwe Kei Voetbal kantine 2 kleedkamers en tribune VV Baronie en scheidsrechtersvereniging COVS Zuid-Oost Blauwe Kei Blauwe Kei 1a

Sportcomplex Blauwe Kei Voetbal semipermanent bestuurskamer VV Baronie en scheidsrechtersvereniging COVS Zuid-Oost Blauwe Kei Blauwe Kei 1a

Sportcomplex Blauwe Kei Voetbal kleedwasaccommodatie lockerruimte VV Baronie en scheidsrechtersvereniging COVS Zuid-Oost Blauwe Kei Blauwe Kei 1a

Sportcomplex de Gouwen Voetbal velden Voetbalvereniging Dia Teteringen Teteringen Donkerstraat 34

Sportcomplex de Gouwen Voetbal kantine Voetbalvereniging Dia Teteringen Teteringen Donkerstraat 34

Sportcomplex de Gouwen Voetbal kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging Dia Teteringen Teteringen Donkerstraat 34

Sportcomplex de Heikant Voetbal velden Voetbalvereniging Beek Vooruit Prinsenbeek Prinsenbeek Heinkantsestraat 37B

Sportcomplex de Heikant Voetbal kantine en losse tribune Voetbalvereniging Beek Vooruit Prinsenbeek Prinsenbeek Heinkantsestraat 37B

Sportcomplex de Heikant Voetbal kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging Beek Vooruit Prinsenbeek Prinsenbeek Heinkantsestraat 37B

Sportcomplex Heksenwiel Voetbal velden BSV Boeimeer/ Nac opleidingen Noord- West Heksenwiel Heksendans 4

Sportcomplex Heksenwiel Voetbal kantine/ tribune BSV Boeimeer/ Nac opleidingen Noord- West Heksenwiel Heksendans 4

Sportcomplex Heksenwiel Voetbal kleedwasaccommodatie BSV Boeimeer/ Nac opleidingen Noord- West Heksenwiel Heksendans 4

Sportcomplex Hooghuijs Voetbal velden The Gunners Noord- West Gageldonk Wikketuin 15A

Sportcomplex Hooghuijs Voetbal kantine The Gunners Noord- West Gageldonk Wikketuin 15A

Sportcomplex Hooghuijs Voetbal kleedwasaccommodatie The Gunners Noord- West Gageldonk Wikketuin 15A

Sportcomplex Jeugdland Voetbal velden UVV '40 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1

Sportcomplex Jeugdland Voetbal tribune UVV '40 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1

Sportcomplex Jeugdland Voetbal kleedwasaccommodatie UVV '40 Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 1

Sportcomplex Kadijkje Voetbal velden Sportvereniging Advendo Noord Biesdonk Bastenakenstraat 1

Sportcomplex Kadijkje Voetbal kantine en kleedwasaccommodatie Sportvereniging Advendo Noord Biesdonk Bastenakenstraat 1

Sportcomplex Kwakkelhutstraat Voetbal velden TVC Breda West Tuinzigt Kwakkelhutstraat 102

Sportcomplex Kwakkelhutstraat Voetbal kantine TVC Breda West Tuinzigt Kwakkelhutstraat 102

Sportcomplex Kwakkelhutstraat Voetbal kleedwasaccomodatie TVC Breda West Tuinzigt Kwakkelhutstraat 102

Sportcomplex Lage Kant Noord Voetbal velden Voetbalvereniging PCP Oost Brabantpark Lage Kant 1

Sportcomplex Lage Kant Noord Voetbal kantine Voetbalvereniging PCP Oost Brabantpark Lage Kant 1

Sportcomplex Lage Kant Noord Voetbal kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging PCP Oost Brabantpark Lage Kant 1

Sportcomplex Paradijs Voetbal velden Voetbalvereniging WDS '19 Noord West Muizenberg Ganzerik 80

Sportcomplex Paradijs Voetbal kantine en kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging WDS '19 Noord West Muizenberg Ganzerik 80

Sportcomplex Haags sportpark Voetbal velden Voetbalvereniging Groen Wit West Princenhage Postillonstraat 45

Sportcomplex Haags sportpark Voetbal kantine Voetbalvereniging Groen Wit West Princenhage Postillonstraat 45

Sportcomplex Haags sportpark Voetbal kleedwasaccommodatie materiaalberging Voetbalvereniging Groen Wit West Princenhage Postillonstraat 45

Sportcomplex Roosberg Voetbal velden Voetbalvereniging Bavel Bavel Buitengebied Bavel Bavelse Hei 7

Sportcomplex Roosberg Voetbal kantine Voetbalvereniging Bavel Bavel Buitengebied Bavel Bavelse Hei 7

Sportcomplex Roosberg Voetbal kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging Bavel Bavel Buitengebied Bavel Bavelse Hei 7

Sportcomplex Ruiterboslaan Voetbal velden Voetbalvereniging S.A.B. Zuid Ruitersbos Ruitersboslaan 57

Sportcomplex Ruiterboslaan Voetbal kantine Voetbalvereniging S.A.B. Zuid Ruitersbos Ruitersboslaan 57

Sportcomplex Ruiterboslaan Voetbal kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging S.A.B. Zuid Ruitersbos Ruitersboslaan 57

Sportcomplex Wisselaar Voetbal velden Voetbalvereniging Barca Noord Belcrum Terheijdenseweg 512

Sportcomplex Wisselaar Voetbal kantine Voetbalvereniging Barca Noord Belcrum Terheijdenseweg 512

Sportcomplex Wisselaar Voetbal kleedwasaccommodatie Voetbalvereniging Barca Noord Belcrum Terheijdenseweg 512

Sportcomplex burgemeester de Manlaan Hockey velden Hockeyvereniging BH&BC Zuid Ruitersbos Burgemeester de Manlaan 26

Sportcomplex burgemeester de Manlaan Hockey kantine Hockeyvereniging BH&BC Zuid Ruitersbos Burgemeester de Manlaan 26

Sportcomplex burgemeester de Manlaan Hockey kleedwasaccomodatie Hockeyvereniging BH&BC Zuid Ruitersbos Burgemeester de Manlaan 26

Sportcomplex Ginneken Hockey velden B.N.M.H.C Zuid-Oost Mastbos Galderseweg 51

Sportcomplex Ginneken Hockey kantine B.N.M.H.C Zuid- Oost Mastbos Galderseweg 51

Sportcomplex Ginneken Hockey kleedwasaccommodatie B.N.M.H.C Zuid-Oost Mastbos Galderseweg 51

Sportcomplex de Gouwen Hockey velden De Mixed Hockey Club Teteringen Teteringen Teteringen Donkerstraat 38C

Sportcomplex de Gouwen Hockey kantine De Mixed Hockey Club Teteringen Teteringen Teteringen Donkerstraat 38C

Sportcomplex de Gouwen Hockey kleedwasaccommodatie De Mixed Hockey Club Teteringen Teteringen Teteringen Donkerstraat 38C

Sportcomplex Heerbaan Hockey velden Push Oost Brabantpark Nieuwe Inslag 97

Sportcomplex Heerbaan Hockey kantine Push Oost Brabantpark Nieuwe Inslag 97

Sportcomplex Heerbaan Hockey kleedwasaccommodatie Push Oost Brabantpark Nieuwe Inslag 97

Sportcomplex de Heikant Hockey velden Hockey Club Prinsenbeek Prinsenbeek Prinsenbeek Postbaan 38

Sportcomplex de Heikant Hockey kantine Hockey Club Prinsenbeek Prinsenbeek Prinsenbeek Postbaan 38

Sportcomplex de Heikant Hockey kleedwasaccommodatie Hockey Club Prinsenbeek Prinsenbeek Prinsenbeek Postbaan 38

Tennispark 't Ei Tennis velden Tennisvereniging 't Ei Zuid Boeimeer Pieter- Christiaanstraat 6

Tennispark 't Ei Tennis kantine Tennisvereniging 't Ei zuid Boeimeer Pieter- Christiaanstraat 6

Tennispark 't Ei Tennis kleedwasaccommodatie Tennisvereniging 't Ei zuid Boeimeer Pieter- Christiaanstraat 6

Sportcomplex de Gouwen Tennis velden Teteringse Tennis Vereniging Teteringen Teteringen Donkerstraat 44

Sportcomplex de Gouwen Tennis kantine Teteringse Tennis Vereniging Teteringen Teteringen Donkerstraat 44

Sportcomplex de Gouwen Tennis kleedwasaccommodatie Teteringse Tennis Vereniging Teteringen Teteringen Donkerstraat 44

Tennispark Hooghuijs Tennis velden Tennisvereniging Haagse Beemden Noord-West Gageldonk Kantenbeemd 1

Tennispark Hooghuijs Tennis kantine Tennisvereniging Haagse Beemden Noord-West Gageldonk Kantenbeemd 1

Tennispark Hooghuijs Tennis kleedwasaccommodatie Tennisvereniging Haagse Beemden Noord-West Gageldonk Kantenbeemd 1

Sportcomplex Jeugdland Tennis velden Ulvenhoutse Tennisvereniging Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 4

Sportcomplex Jeugdland Tennis kantine Ulvenhoutse Tennisvereniging Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 4

Sportcomplex Jeugdland Tennis kleedwasaccommodatie Ulvenhoutse Tennisvereniging Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 4

Tennispark De Mark Tennis velden TV Markant Zuid Boeimeer Cimburgalaan 130

Tennispark De Mark Tennis kantine TV Markant Zuid Boeimeer Cimburgalaan 130

Tennispark De Mark Tennis kleedwasaccommodatie TV Markant Zuid Boeimeer Cimburgalaan 130

Sportcomplex Roosberg Tennis velden Tennisvereniging Bavel Bavel Buitengebied Bavel Bavelse Hei 5

Sportcomplex Roosberg Tennis kantine Tennisvereniging Bavel Bavel Buitengebied Bavel Bavelse Hei 5

Sportcomplex Roosberg Tennis kleedwasaccommodatie Tennisvereniging Bavel Bavel Buitengebied Bavel Bavelse Hei 5

Sportcomplex Wisselaar Tennis velden Tennisvereniging Brabant Noord (en tennisschool) Noord Belcrum Terheijdenseweg 508

Sportcomplex Wisselaar Tennis kantine Tennisvereniging Brabant Noord (en tennisschool) Noord Belcrum Terheijdenseweg 508

Sportcomplex Wisselaar Tennis kleedwasaccommodatie Tennisvereniging Brabant Noord (en tennisschool) Noord Belcrum Terheijdenseweg 508

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan Atletiek Banen Atletiekvereniging Sprint (hoofdgebruiker) Zuid Ruitersbos Dr. Schaepmanlaan 4

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan Atletiek Kleedwasaccommodatie en sportkantine Atletiekvereniging Sprint (hoofdgebruiker) Zuid Ruitersbos Dr. Schaepmanlaan 4

Sportcomplex Lage Kant Zuid Honk- en softbal Velden Honk en softbalclub Jeka Oost Brabantpark Langveld 6

Sportcomplex Lage Kant Zuid Honk- en softbal kantine en slaghal Honk en softbalclub Jeka Oost Brabantpark Langveld 6

Sportcomplex Lage Kant Zuid Honk- en softbal kleedwasaccommodatie Honk en softbalclub Jeka Oost Brabantpark Langveld 6

Sportcomplex Wisselaar Rugby velden Bredase Rugby Club Noord Belcrum Terheijdenseweg 516

Sportcomplex Wisselaar Rugby kantine Bredase Rugby Club Noord Belcrum Terheijdenseweg 516

Sportcomplex Wisselaar Rugby kleedwasaccomodatie Bredase Rugby Club Noord Belcrum Terheijdenseweg 516

Sportcomplex Wisselaar Korfbal velden Korfbalclub Terda Noord Belcrum Terheijdenseweg 518

Sportcomplex Wisselaar Korfbal kantine Korfbalclub Terda Noord Belcrum Terheijdenseweg 518

Sportcomplex Wisselaar Korfbal kleedwasaccommodatie Korfbalclub Terda Noord Belcrum Terheijdenseweg 518

Sportcomplex Paradijs Handbal velden United Breda Noord West Muizenberg Ganzerik 82

Sportcomplex Paradijs Handbal kantine United Breda Noord West Muizenberg Ganzerik 82

Sportcomplex Paradijs Handbal kleedaccommodaties United Breda Noord West Muizenberg Ganzerik 82

Sportcomplex Hameldonk Jeu de Boules velden La Crique Teteringen Teteringen Hameldonk

Sportcomplex Molenley Jeu de Boules velden Va Tout Oost Brabantpark Nieuwe Inslag 89

Sportcomplex Molenley Jeu de Boules kantine en bouleshal Va Tout Oost Brabantpark Nieuwe Inslag 89

Sportcomplex Molenley Jeu de Boules Kleedwasaccommodaties Va Tout Oost Brabantpark Nieuwe Inslag 89

Sportcomplex Wolfslaar Jeu de Boules velden Bré-da-boules Zuid Oost Overakker Charlotte Cuypersdreef 1

Sportcomplex Wolfslaar Jeu de Boules kantine en bouleshal Bré-da-boules Zuid Oost Overakker Charlotte Cuypersdreef 1

Sportcomplex Jeugdland Handboogschieten banen Alliance d'Amité Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 6

Sportcomplex Jeugdland Handboogschieten kantine Alliance d'Amité Ulvenhout Ulvenhout Jeugdland 6

Sportcomplex Wisselaar Wielrennen baan Wielervereniging Breda Noord Belcrum Terheijdenseweg 520

Sportcomplex Wisselaar Wielrennen kantine/ kleedaccommodaties/ sleutel  Wielervereniging Breda Noord Belcrum Terheijdenseweg 520

Inventarisatie buitensportaccommodaties

Gemeente Breda september 2017



Inventarisatie Buitensportaccommodaties 

Gemeente Breda

Accommodatie

Sportcomplex Tussen de Leyen

Sportcomplex Tussen de Leyen

Sportcomplex Tussen de Leyen 

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Kadijkje

Sportcomplex Kadijkje

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Tennispark 't Ei

Tennispark 't Ei

Tennispark 't Ei

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Tennispark Hooghuijs

Tennispark Hooghuijs

Tennispark Hooghuijs

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Tennispark De Mark

Tennispark De Mark

Tennispark De Mark

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Hameldonk

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Wolfslaar

Sportcomplex Wolfslaar

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar
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Totaal pupillen/ miniveld traningsveld

P
e

rm
a

n
e

n
t

L
o

s
 

6 4 2 1 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 125 nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12

5 3 2 1 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 150 nvt 2

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 10

5 1 4 nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12

3 1 2 3 2 1                      nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 100 nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4 2 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 75 nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 10

2 1 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

3 nvt 3 1 1                      nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 75 nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

3 nvt 3 1 1                      nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

3 1 2 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 7

2 nvt 2 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 4

2 1 1 1 1                      nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 8

2 1 1 1 1                      nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

3 1 2 1 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 10

3 nvt 3 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

1 nvt 1 1 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 4

5 1 1 2 1 1 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

4 3 1 2 2 zand nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 7

2 1 1 nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

7 4 1 2 2 1 water en 1 zand nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6

3 2 1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

4 4 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

14 8 6 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

7 2 5 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

9 7 2 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

16 10 6 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

8 3 5 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

5 5 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1 1 nvt nvt nvt 75 nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6 nvt nvt nvt

1 2 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 4

1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nog niet bekend

2 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

10 nvt nvt nvt

36 nvt nvt nvt

22 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6 totaal, 2 voor jeu de boules

45 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt1 indoornvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1 nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2

Aantal wedstrijdvelden TribunecapaciteitAantal pupillen/ traningsvelden

Inventarisatie buitensportaccommodaties

Gemeente Breda september 2017



Inventarisatie Buitensportaccommodaties 

Gemeente Breda

Accommodatie

Sportcomplex Tussen de Leyen

Sportcomplex Tussen de Leyen

Sportcomplex Tussen de Leyen 

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Kadijkje

Sportcomplex Kadijkje

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Tennispark 't Ei

Tennispark 't Ei

Tennispark 't Ei

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Tennispark Hooghuijs

Tennispark Hooghuijs

Tennispark Hooghuijs

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Tennispark De Mark

Tennispark De Mark

Tennispark De Mark

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Hameldonk

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Wolfslaar

Sportcomplex Wolfslaar

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Eigendom Exploitant Bouwjaar Renovatie

gemeente gemeente Per veld verschillend

vereniging vereniging 2008

gemeente gemeente 2008

gemeente gemeente Per veld verschillend

VV Baronie VV Baronie 1956 gewenst

VV Baronie VV Baronie 2005 gewenst

gemeente gemeente 1960 gewenst

gemeente gemeente Per veld verschillend

VV Dia VV Dia 1996

VV Dia Vv Dia 1996

gemeente gemeente nb

VV Beek Vooruit VV Beek Vooruit nb

gemeente gemeente nb 2006

gemeente gemeente Per veld verschillend 2014

BSV Boeimeer BSV Boeimeer 1990

gemeente gemeente 1990 2014

gemeente gemeente Per veld verschillend 2008

The Gunners The Gunners 1981

gemeente gemeente 1981

gemeente gemeente nb

UVV'40 UVV '40 nb

gemeente gemeente nb 2001

gemeente gemeente Per veld verschillend

kantine van Advendo/ kleedkamers gemeente kantine van Advendo/ kleedkamers gemeente 1968

gemeente gemeente Per veld verschillend 2006

TVC Breda TVC Breda 2006

gemeente gemeente 1965 apart gebouw. 2006 extra 2006

gemeente gemeente Per veld verschillend

PCP PCP 1990

gemeente gemeente 1990

gemeente gemeente Per veld verschillend 2007

kantine van WDS'19/ kleedkamers gemeente kantine van WDS '19/ kleedkamers gemeente 1990 2015

gemeente gemeente Per veld verschillend

Vv groen wit vv groen wit 1993

2 kleedkamers van Groen Wit/ 4 kleedkamers vd gemeente 2 kleedkamers van Groen Wit/ 4 kleedkamers vd gemeente 1993 (gemeentelijk eigendom)

gemeente gemeente Per veld verschillend 2010

VV Bavel VV Bavel 1993

gemeente gemeente 1993 1998

gemeente gemeente Per veld verschillend

S.A.B. S.A.B. 1965

gemeente gemeente 1965

gemeente gemeente Per veld verschillend

Voetbalverenging Barca Voetbalvereniging Barca 1971

gemeente gemeente 1971

Grasveld van de gemeente. 1 semiwaterveld gedeeld Grasveld onderhoudt gemeente/ andere velden BH&BC nb

BH&BC BH&BC nb

BH&BC BH&BC nb

1 zandingestrooid en 2 minivelden van gemeente 1 zandingestrooid en 2 minivelden van gemeente Per veld verschillend

B.N.M.H.C. B.N.M.H.C. 1985

B.N.M.H.C. B.N.M.H.C. 1985

MHCT MHCT Per veld verschillend

MHCT MHCT 1982

MHCT MHCT 1996

push push Per veld verschillend

push push 1995

push nb

Hockeyclub Prinsenbeek Hockeyclub Prinsenbeek Per veld verschillend

Hockeyclub Prinsenbeek Hockeyclub Prinsenbeek 1988

Hockeyclub Prinsenbeek Hockeyclub Prinsenbeek 1988

Gemeente Tennisvereniging 't Ei Per veld verschillend

Tennisvereniging 't Ei Tennisvereniging 't Ei 2002/2003

nvt nvt nvt

gemeente gemeente Per veld verschillend

Teteringse Tennis Vereniging Teteringse Tennis Vereniging nb

Teteringse Tennis Vereniging Teteringse Tennis Vereniging nb

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

Tennisvereniging Haagse Beemden Tennisvereniging Haagse Beemden rond 90

Gemeente Gemeente rond 90

Gemeente eigenaar 7 provision padel 2 Gemeente eigenaar 7 provision padel 2 Per veld verschillend

Ulvenhoutse Tennisvereniging Ulvenhoutse Tennisvereniging nb 2010

Ulvenhoutse Tennisvereniging Ulvenhoutse Tennisvereniging nb

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

TV Markant TV Markant nb

Gemeente Gemeente nb

gemeente gemeente Per veld verschillend

Tennisvereniging Bavel Tennisvereniging Bavel 1992

Tennisvereniging Bavel Tennisvereniging Bavel 1992

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

Tennisvereniging Noord Brabant Tennisvereniging Noord Brabant nb

nvt nvt nb

Gemeente Gemeente 2014

Kantine van Sprint/ Kleedkamers van gemeente Kantine van Sprint/ Kleedkamers van gemeente 2014

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

Honk en softbalclub Jeka Honk en softbalclub Jeka 1990

Gemeente Gemeente 1990

Gemeente Gemeente nb

Bredase Rugby Club Bredase Rugby Club 1999

Gemeente Gemeente 1999

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

Korfbalclub Terda Korfbalclub Terda 1999

Gemeente Gemeente 1999

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

United Breda United Breda 1991

Gemeente Gemeente 1991

gemeente Gemeente Per veld verschillend

Gemeente Gemeente Per veld verschillend

Va Tout Va Tout 1991

Gemeente Gemeente 1991

Gemeente Gemeente nb

Bré-da-boules Bré-da-boules nb

Gemeente Gemeente nb

Gemeente Allinace d' amitié 1996

Gemeente Stichting Baronieparcours Breda 1998

Stichting Baronieparcours Breda Stichting Baronieparcours Breda 1998
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Inventarisatie Buitensportaccommodaties 

Gemeente Breda

Accommodatie

Sportcomplex Tussen de Leyen

Sportcomplex Tussen de Leyen

Sportcomplex Tussen de Leyen 

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex Blauwe Kei

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Heksenwiel

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Hooghuijs

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Kadijkje

Sportcomplex Kadijkje

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Kwakkelhutstraat

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Lage Kant Noord

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Haags sportpark

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Ruiterboslaan

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex burgemeester de Manlaan

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex Ginneken

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex Heerbaan

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Sportcomplex de Heikant

Tennispark 't Ei

Tennispark 't Ei

Tennispark 't Ei

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Sportcomplex de Gouwen

Tennispark Hooghuijs

Tennispark Hooghuijs

Tennispark Hooghuijs

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Tennispark De Mark

Tennispark De Mark

Tennispark De Mark

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Roosberg

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Sportcomplex Dr Schaepmanlaan

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Lage Kant Zuid

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Paradijs

Sportcomplex Hameldonk

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Molenley

Sportcomplex Wolfslaar

Sportcomplex Wolfslaar

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Jeugdland

Sportcomplex Wisselaar

Sportcomplex Wisselaar

in zijn algemeenheid

staat

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

matig

redelijk

redelijk

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk 

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk

goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

goed

ruim voldoende/ tot goed 

matig tot redelijk

ruim voldoende/ tot goed 

goed

ruim voldoende/ tot goed 

matig

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk

redelijk/ tot goed (kleedwas van vereniging)

ruim voldoende/ tot goed 

goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk

redelijk

ruim voldoende/ tot goed 

matig

redelijk

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

nb

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

goed

nvt

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

ged

goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk

redelijk

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

redelijk tot goed

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

ruim voldoende/ tot goed 

goed

goed

ruim voldoende/ tot goed 

goed

ruim

redelijk tot goed

ruim voldoende/ tot goed 

Onderhoud
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