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Notitie binnensportaccommodaties Krimpen aan den IJssel 
 
Inleiding 

 

In dit document wordt voor het realiseren van een multifunctionele sporthal bij het Krimpenerwaard 

College  gepleit. Het dient ter ondersteuning van de richtinggevende besluitvorming in de raadsverga-

dering van 19 mei 2011. 

 

Aanleiding / Probleem 

 

Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel is een forse druk op de capaciteit van binnensportac-

commodaties. Het gevolg hiervan is dat verenigingen noodgedwongen moeten uitwijken naar accom-

modaties in de omgeving. In de directe omgeving wordt enige soelaas gevonden door gebruik van 

sporthal De Walvis in Krimpen aan de Lek, maar er wordt ook verder gezocht. Het is bekend dat de 

korfbalvereniging haar ‘thuiswedstrijden’ in een sporthal in Rotterdam-Ommoord moet afwerken, een-

zelfde beeld geldt voor volleybalclub Krimpen die eveneens sporthal ‘De Walvis’ thuiswedstrijden moet 

afwerken.  

 

Doel 

 

De achterliggende periode is de werkgroep aan de slag gegaan met als doel de haalbaarheid van een 

multifunctionele sporthal bij het Krimpenerwaard College  te onderzoeken. Dit heeft zij in een breder 

spectrum gedaan dan uitsluitend naar de binnensportaccommodaties te kijken. In de integrale bena-

dering zijn zowel, naast de sport-, ook de ruimtelijke en financiële elementen onderzocht op haalbaar-

heid. 

 

Huidige situatie 

 

Bij de bestudering van de huidige situatie wordt naar de volgende aspecten gekeken: 

1. De hoeveelheid sportverenigingen die een veld- en/of zaalcompetitie afwikkelen 

2. De geschiktheid van de beschikbare binnensportaccommodaties naar sporten. 

3. De groei van de verenigingen die gebruik maken van de binnensportaccommodaties 

 

Sportverenigingen (in de regio) met zowel een veld- als zaalcompetitie 

In Krimpen aan den IJssel zijn 3 sportverenigingen met een veld- en zaalcompetitie: 

- Handbal Sportvereniging De Treffers 

- Hockey Mixed HockeyClub Krimpen 

- Korfbal Christelijke korfbalvereniging K.O.A.G. 

Dit is uniek t.o.v. de omliggende gemeenten.  

 

In de Krimpenerwaard (Ouderkerk aan den IJssel, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) komt dit niet 

voor. Sterker nog er zijn helemaal geen sporten met een veld- en zaalcompetitie. Hierdoor ontstaat in 

deze gemeente een vrij constante bezetting van de binnensportaccommodaties en is het beleidsmatig 

eenvoudiger om op de behoefte in te spelen. 

 

In Capelle aan den IJssel zijn 2 sportverenigingen die zowel een veld- als zaalcompetitie afwerken, 

het gaat hier om een korfbal- en hockeyvereniging. Een snelle blik leert dat het aantal sporters dat bij 

deze twee verenigingen lid, gelijkwaardig of overstijgend is aan het aantal sporters in Krimpen aan 

den IJssel.  

 

Groei bij verenigingen in Krimpen aan den IJssel 

Bij de 3 verenigingen in Krimpen aan den IJssel is er sprake van ledengroei. Dit houdt in dat de piek-

belasting in de wintermaanden (oktober-maart) voor de binnensportaccommodaties nog verder toe 

neemt. Naast de groei van deze veld- en zaalverenigingen, is er ook sprake van groei bij de vereni-
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gingen die alleen een zaalcompetitie afwerken. Zie o.a. de brieven van Basketbalvereniging Krimpen 

en korfbalvereniging KOAG met verzoek tot meer zaaluren. 

 

Ook de wens van de hockeyvereniging om meer met de zaalcompetitie te kunnen doen, vergroot de 

problemen voor de gemeente. De hockeyvereniging is een paar jaar niet actief geweest met de zaal-

competitie, maar de afgelopen 2 jaar wordt er weer volop ook meegedaan aan de zaalcompetitie. Dit 

geeft voor de wedstrijden in het weekend nog niet onoverkomelijke problemen, omdat deze op de 

zondag worden afgewerkt. Maar er is géén trainingscapaciteit voor MHCK in de doordeweekse avond-

uren. 

 

Geschiktheid van de accommodaties 

Niet elke binnensportaccommodatie is geschikt voor het uitoefenen van bepaalde sporten. Naast de 

benodigde oppervlakte is ook de hoogte van een accommodatie van wezenlijk belang. Sporten waar 

een groot zaaloppervlak voor nodig is zijn juist de 3 eerder genoemde sporten. Voor sporten waarvoor 

de hoogte van de accommodatie van belang is, zijn volleybal, basketbal, badminton en korfbal. 

 

In Krimpen aan den IJssel zijn de volgende accommodaties: 

Sporthal De Boog – Geschikt voor alle sporten 

Sportzaal De Populier – Niet geschikt voor grote oppervlakte sporten 

Sportzaal Groenendaal – Niet geschikt voor grote oppervlakte sporten en heeft een beperkte hoogte 

Gymzaal Thijssenlaan – Niet geschikt voor grote oppervlakte sporten en heeft een beperkte hoogte 

Gymzaal Tuinstraat – Niet geschikt voor grote oppervlakte sporten en heeft een beperkte hoogte 

Gymzaal Una Corda – Niet geschikt voor grote oppervlakte sporten en heeft een beperkte hoogte 

 

Daarnaast beschikken zowel het Comenius College als het Krimpenerwaard College  over gymnas-

tiekzalen. Voor Comenius gaat het om 1 en bij het Krimpenerwaard College  om 2. In alle gevallen 

geldt dat deze niet geschikt zijn voor grote oppervlakte sporten en een beperkte hoogte hebben. 

 

Een herschikking van de bestaande huurders over de accommodaties leidt niet tot een passende in-

vulling. Bovenstaande problematiek speelt hier een beslissende rol in. 

 

Uitwijken buiten de gemeentegrenzen 

In de aanleiding wordt aangegeven dat de Krimpense sportverenigingen hun ‘thuiswedstrijden’ buiten 

Krimpen aan den IJssel moeten afwerken. In Capelle aan den IJssel zijn op dit moment 3 sporthallen. 

Deze capaciteit is net aan voldoende voor de Capelse sportverenigingen en biedt dus geen mogelijk-

heid voor de Krimpense verenigingen.  

 

Er wordt uitgeweken naar Krimpen aan de Lek en Rotterdam-Ommoord, in deze plaatsen worden 

naast training/wedstrijden voor de senioren ook voor de jeugd uitgeweken. Voor de Krimpense vereni-

gingen heeft dit enkele negatieve gevolgen: 

- Financieel, in Krimpen aan den IJssel is er een verenigingstarief voor de binnensportaccommoda-

ties. In omliggende gemeente niet of komt men niet in aanmerking, omdat het tarief alleen voor lo-

kale verenigingen geldt (dit geldt ook bij de tarieven in Krimpen aan den IJssel). 

- Financieel, hogere kosten voor ouders. Brengen en halen van kinderen kost benzine (en ook 

(veel) tijd) 

- Belasting vrijwilligers, het is voor vereniging een extra belasting van de vrijwilligers. Het opstellen 

van rij-roosters, afstemming tussen trainers en ploegen. Ook afspraken met de landelijke sport-

koepels moeten gemaakt worden. Kortom meer werk voor de bestaande vrijwilligers en het is al-

gemeen bekend dat bereidheid bij mensen om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk afneemt. 

 

Een blik op accommoderen 

Accommoderen betekent ‘in orde brengen’, ‘opmaken’ of ‘aanpassen’.Sport vraagt, zeker als het een 

spel is of training daarvoor, om een aanpassing van de ruimte. De aanpassing kan permanent zijn, 

zoals een sporthalm of tijdelijk, zoals een parcours of baan op een dichtgevroren meer. Sport accom-

moderen vergt planning, ruimte en veel geld. Ongeveer 77% van het totale overheidsbudget voor 
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sport en 86% van het gemeentelijk sportbudget gaat naar accommodaties, de belangrijkste inzet van 

de overheid om sport te stimuleren.  

 

Wanneer de bevolking gestimuleerd wordt om meer te gaan sporten heeft dit effect op het accommo-

datiebeleid. Daarbij zijn drie aspecten van belang: de bereikbaarheid, de kwantiteit en de kwaliteit van 

de accommodaties. Voor de bereikbaarheid geldt dat een goede spreiding van sportaccommodaties 

leidt tot vermindering van afstand tot en reistijd naar de accommodatie, waarmee deze belemmering 

voor de sportdeelname wordt weggenomen. In de beleidsnota Sport & Bewegen zijn daarom twee 

sportpunten opgenomen. Aan de uiteinden van de groene as “Krimpenerbosweg – Driekamp” worden 

als sportpunten gezien. 

 

Kwantiteit en kwaliteit van sportaccommodaties zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Bij kwaliteit kan 

worden gedacht aan zaken zoals verlichting, luchtbehandeling, schoonmaak, uitstraling, toeschou-

werscapaciteit, parkeergelegenheid en aanpassing aan de specifieke sport en het niveau van de spor-

ters. In de praktijk zal bijvoorbeeld een gymnastiekvereniging vaak genoegen nemen met een gymlo-

kaal, hoewel men liever een echte turnhal had gehad. In kwantitatieve zin is er dan wel een afstem-

ming tussen behoefte en aanbod (een gymlokaal), maar in kwalitatieve zin is die afstemming niet op-

timaal. 

 

Demografische ontwikkelingen 

 

Historie van sporthallen in Krimpen aan den IJssel 

Krimpen aan den IJssel heeft haar eerste sporthal - De Groenendaal - in 1968 geopend. De Groenen-

daal was toen het einde van Krimpen aan den IJssel. Naderhand zijn de wijken Boveneind, Langeland 

en Lansigh-Zuid ontwikkeld. Om een beeld te geven van de groei van het inwoneraantal: 

 

 

 1 jan. 

1960 9.894 

1970 17.801 

1980 27.875 

1990 27.477 

2000 28.705 

2010 28.813 

 

Ten tijde dat de gemeente Krimpen aan den IJssel het besluit nam om een sporthal te bouwen (in-

schatting is 1965) was het inwoneraantal ongeveer de helft van het huidige inwoneraantal. Het pro-

bleem van de binnensportaccommodaties is al meerdere jaren aanwezig, maar wordt vooral de laatste 

5 à 10 jaar steeds duidelijker aangekaart door de verenigingen.  
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Toekomstige opbouw van de inwoners Krimpen aan den IJssel in relatie tot accommodatiebehoefte 

Om een inschatting te maken van de lokale bevolkingsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van twee onder-

zoeken. Allereerst wordt uit “Sport: een leven lang”, rapportage sport 2010 het aandeel sporters per ac-

commodatie naar leeftijd beoordeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit komt naar voren dat voor de officiële binnensportaccommodaties de vraag van de inwoners redelijk 

hoog start en zo rond de 45 jaar afzwakt. Opvallend hierbij is dat de vraag naar binnensport bij de oudere 

leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) weer toe neemt. 

 

Voor Krimpen aan den IJssel is ook een bevolkingsontwikkeling via het CBS opgevraagd, deze zijn opge-

nomen in bijlage 1 van deze notitie. Hieruit komt naar voren dat in de periode 2010-2030 de bevolkingsgroe-

pen als volgt wijzigen: 

  0 - 20 jaar 10 – 20 % groei 

20 - 65 jaar 10 – 20 % krimp 

65-plussers > 40% groei 

 

Juist in de leeftijdscategorieën waar de vraag naar binnensportaccommodaties hoog is, wordt voor Krimpen 

aan den IJssel een groei verwacht. De gemeente zal dus op deze bevolkingsontwikkeling ook qua binnen-

sportaccommodatie blijven mee ontwikkelen om toekomstgericht aan de vraag te kunnen blijven voldoen. 

 

Vergelijking inwoneraantal Capelle aan den IJssel 

De gemeente Capelle aan den IJssel wordt, voor zover dit mogelijk is, vergeleken met de situatie Krimpen 

aan den IJssel. In Capelle aan den IJssel zijn er 2 sporthallen en een derde noodhal, laatstgenoemde is 

gesitueerd bij Sporthal Schenkel. Bij de renovatie van sportpark Schenkel wordt deze noodhal vervangen 

voor een permanente hal. Hiermee komt Capelle op 3 sporthallen voor ongeveer 65.000 inwoners. In Krim-

pen aan den IJssel is er 1 sporthal voor 30.000 inwoners. Een landelijk verhoudingscijfer is (nog) niet ge-

vonden, het geeft alleen een indruk. 

 



 6 

Behoefte aan multifunctionele sporthal 

Uit voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat Krimpen aan den IJssel behoefte heeft aan een multifunc-

tionele sporthal. Nu is het moment voor de gemeente om met een win-winsituatie mee te ontwikkelen bij het 

nieuw te bouwen Krimpenerwaard College . Ondanks dat er sprake is van een win-winsituatie zal de ge-

meente wel moeten investeren om deze gymzalen van het Krimpenerwaard College  multifunctioneel te ma-

ken. Alleen zijn deze kosten lager dan zelfstandig een binnensportaccommodatie, uitsluitend voor sport, te 

realiseren. De financiën worden nader behandeld in advisering. Hieronder wordt eerst beargumenteerd 

waarom er met de korfbalvereniging wordt opgetrokken. 

 

Combinatie Krimpenerwaard College  en korfbalvereniging KOAG 

 

Multifunctioneel gebruik door… 

Het multifunctioneel maken heeft wel invloed op de kwantiteit en kwaliteit zoals beschreven in de alinea ‘Een 

blik op accommoderen’. Het collegeprogramma spreekt op pagina 38 over het multifunctioneel ontwikkelen 

van gemeentelijke accommodatie. Dit uitgangspunt is ook gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe Krim-

penerwaard College .  

 

… deelgebruik van binnensportaccommodatie 

Het Krimpenerwaard College  heeft recht op 3 gymnastiekzalen. Door integraal naar de mogelijkhe-

den te kijken, is onderzocht of het niet verstandig om deze multifunctioneel te maken tot het formaat 

van een sporthal. Op doordeweekse dagen kan het Krimpenerwaard College  gebruik maken van de 

in 3 compartimenten te delen sporthal. In de avonduren en het weekend kan de korfbalvereniging 

gebruik maken van de sporthal. 

 

… deelgebruik van buitensportaccommodatie 

Door de koppeling tussen de korfbalvereniging en het Krimpenerwaard College  kunnen ook de 

kunstgras korfbalvelden multifunctioneel gebruikt worden. Net zoals bij het deelgebruik van de bin-

nensportaccommodatie kan het Krimpenerwaard College  gebruik maken van de kunstgras korfbal-

velden op de doordeweekse dagen. De korfbalvereniging heeft dan de velden voor de avonduren en 

het weekend tot haar beschikking. 

 

… deelgebruik van kleedkamers 

Naast multifunctioneel gebruik van de binnen- en buitensportaccommodatie wordt er met het Krim-

penerwaard College  en de korfbalvereniging ingezet op multifunctioneel gebruik van voorzieningen. 

Door de kantinefunctie in het nieuwe Krimpenerwaard College  op te nemen, wordt er ingezet op het 

deelgebruik van de kleedkamers. Dit bespaart de gemeente op de investerings- en exploitatielasten. 

 

De huidige kantine van de korfbalvereniging nadert zijn 40
e
 verjaardag en voldoet niet meer aan de 

hedendaagse eisen die aan een sportaccommodatie toegeschreven mogen worden. Het nu aanha-

ken zou eveneens een win-winsituatie voor de gemeente opleveren. 

 

Ruimtelijke inpassing korfbalvelden optimaal 

Ruimtelijk bezien past in de stedenbouwkundige kaders een realisatie van (kunstgras) korfbalvelden in de 

groenverbinding Driekamp – Krimpenerbosweg. De oppervlakten van de velden zijn uitermate geschikte voor 

de ruimtelijke indeling. Zo is, gelet op de beschikbare ruimte, het bijvoorbeeld niet mogelijk om 2 hockeyvel-

den bij het nieuwe Krimpenerwaard College  te realiseren.  

 

Herontwikkeling huidige locatie korfbalvelden 

Bijkomend voordeel voor de gemeente Krimpen aan den IJssel is dat op de huidige locatie van KOAG inge-

zet kan worden herontwikkeling van woningbouw. Hier is een mogelijkheid op geld te genereren ten behoeve 

van de realisatie van het Krimpenerwaard College  in combinatie met de korfbalvereniging. 
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Exploitatiegevolgen bij realisatie multifunctionele accommodatie KWC 

In de huidige situatie heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een exploitatie voor haar binnensportac-

commodaties. Hetzelfde geldt voor het Krimpenerwaard College  en haar binnensportaccommodatie. Er 

dient een verschil gemaakt te worden in eigendomssituatie en de daarbij behorende financiën. 

 

Afschrijvinglasten nieuwe sporthal � Gemeente 

Het Krimpenerwaard College  exploiteert het gebouw, terwijl de afschrijving een gemeentelijke last is. Dit is 

wezenlijk anders dan voor accommodaties waar de gemeente zowel eigenaar als exploitant is.  

 

In de nieuwe situatie nemen de afschrijvingslasten voor de gemeente Krimpen aan den IJssel toe. De huidi-

ge 2 gymzalen (NB. De derde gymzaal is een aantal jaar geleden opgebouwd t.b.v. Concordia) worden door 

de gemeente afgeschreven, deze afschrijvingslasten zijn echter niet uit te zonderen.  

 

 

 

Exploitatielasten nieuwe sporthal � Krimpenerwaard College  

Voor het Krimpenerwaard College  nemen de exploitatielasten bij een sporthal toe. De dekking hiervoor moet 

gezocht worden in medegebruik en gemeentelijke dekking. De huidige huurders van het Krimpenerwaard 

College worden vervangen door KOAG. De vereniging zal echter niet in staat zijn om de volledig meerkosten 

in de exploitatie op te kunnen brengen. Dit laatst zou overigens voor elke vereniging gelden, een kostendek-

kende binnensportaccommodatie is te kostbaar. Hierdoor komt de gemeente in beeld om mogelijk een bij-

drage in de exploitatie op zich te nemen. 

 

Gevolgen herschikking huurders � Geen meeropbrengst huur gemeente 

Aangezien er geen extra gemeentelijke capaciteit gecreëerd wordt, zal de exploitatie nagenoeg gelijk blijven. 

De verhuurde uren aan KOAG worden namelijk overgenomen door: 

- Enerzijds de huidige huurders van het Krimpenerwaard College , en 

- Anderzijds door een uitbreiding van uren voor de verenigingen. 

 

Herschikking gebruikers noodzakelijk bij realisatie multifunctionele sportaccommodatie 

 

Indien de gemeente Krimpen aan den IJssel wil investeren in een multifunctionele sporthal i.c.m. de korfbal-

vereniging, dan ontstaat er de mogelijkheid om naar een nieuw verhuurrooster toe te werken. Ondanks dat 

het lijkt dat alleen de korfbalvereniging er op vooruit gaat, gaan alle binnensportverenigingen er op vooruit. 

De uren die KOAG immers huurde komen vrij voor verhuur. Het voordeel wordt wel enigszins beperkt, omdat 

de huidige sportgebruikers van het Krimpenerwaard College  ingeroosterd moeten worden. 

 

Bij deze herschikking is, naast de aspecten uit de inleiding, ook het verschil tussen trainen en wedstrijden 

van belang. In Krimpen aan den IJssel wordt het merendeel van de wedstrijden op zaterdag afgewikkeld. 

Juist de verenigingen die alleen wedstrijden in De Boog kunnen spelen komen in de knel met de competitie. 

De druk op de zaterdagen is enorm, met als gevolg dat thuiswedstrijden buiten Krimpen aan den IJssel wor-

den afgewerkt. De avonduren doordeweeks zitten eveneens "overvol", verzoeken om meer zaaluren door de 

verenigingen kunnen niet gehonoreerd worden. Er is geen plek of geschikte locatie. Een herschikking van 

verenigingen over de bestaande binnensportaccommodaties biedt geen soelaas vanwege de geschiktheid 

van deze locaties.  

 

Indien een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie bij het Krimpenerwaard College  wordt gerealiseerd 

kan een herschikking wel succesvol zijn. Bij het opstellen van een nieuw verhuurrooster zal rekening gehou-

den moeten worden met de geschiktheid van de accommodaties en de verspreiding van de verenigingen 

over de accommodaties. Daarnaast zal in de nieuwe situatie KOAG niet meer voor in de diverse accommo-

daties, maar uitsluitend in de multifunctionele sportaccommodatie van het Krimpenerwaard (tenzij het Krim-

penerwaard College de multifunctionele sporthal nodig heeft ten behoeve van onderwijs, zoals bij tentamens 

en examens). De verenigingen die alleen als zaalsport actief zijn, worden zo ingedeeld dat sporthal De Boog 

en sportzaal De Populier een optimale(re) bezetting heeft. Dit omdat op deze locaties beheerders aanwezig 

zijn. Doordat deze verenigingen hier een volledig seizoen (langere periode dan uitsluitend de piekperiode 

oktober-maart) in aanwezig zullen zijn, verbetert de bezetting/exploitatie van deze accommodaties.  
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Ook belangrijk is het feit dat huidige gebruikers van de 2 gymzalen van het Krimpenerwaard College  worden 

opgenomen in het nieuwe rooster. Met de investering komt dus slechts een beperkte mogelijkheid tot groei 

voor de verenigingen. Deze informatie is belangrijk zodat niet gedacht kan gaan worden dat een (op termijn) 

mogelijke sluiting van de sportzaal Groenendaal geen capaciteitsproblemen zou opleveren. 

 

Wat als de combinatie Krimpenerwaard College  en KOAG geen doorgang vindt? 

 

Naast het feit dat het een gemiste kans is om goede invulling te geven aan het geformuleerde sport-, onder-

wijs- en ruimtelijk beleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad en door uw college vertaald in collegepro-

gramma, is er geen oplossing voor het capaciteitsprobleem van de zaalsporten. Ten aanzien van de korfbal-

locatie is er geen oplossing voor de vervanging van de kunstgras korfbalvelden en de kantine.  

 

Meer aanbod creëren waar geen vraag naar is 

Uit het rooster komt naar voren dat er nog capaciteit is in de huidige gymzalen, bij de realisatie van het 

Krimpenerwaard College  zou in dit scenario geen sporthal maar 3 gymzalen gerealiseerd worden. Dit houdt 

in dat er meer capaciteit wordt gerealiseerd waar geen vraag naar is. De Krimpense sportverenigingen heb-

ben hier geen profijt van. 

 

Vervanging kunstgras 

Over ongeveer 6 jaar moet het kunstgras van de korfbalvereniging vervangen worden. Hier zitten voor de 

gemeente Krimpen aan den IJssel kosten. De velden liggen dan meer dan 15 jaar, door goed onderhoud 

van de korfbalvereniging is deze levensduur veel langer dan mee gerekend (bij de voetbal is nu rekening 

gehouden met 10 jaar). De vervanging van de toplaag is verreweg het duurste van een kunstgras veld. Als 

KOAG op de huidige locatie blijft zijn er kosten. Bij een verhuizing zijn er meer kosten, maar deze zijn te 

overzien. Daarnaast sluit de planning van de bouw van een nieuw Krimpenerwaard College goed aan op de 

situatie. 

 

Vervanging club- / kleedgebouw 

Qua planning kan uitsluiting gezocht worden bij de vorige alinea. Het huidige club- / kleedgebouw dateert uit 

begin jaren 70 en is hiermee 40 jaar oud. Er zijn geen kapitaallasten in de gemeentelijke begroting opgeno-

men. Daarnaast is het algemeen bekend dat hoe ouder het gebouw hoe groter de kosten van onderhoud en 

vervanging, ook zijn oudere gebouwen veel minder energiezuinig dan nieuw. Dit laatste is voor de korfbal-

vereniging van belang.  

 

De kantine van de korfbalvereniging moet binnen afzienbare tijd vervangen of zeer grondig gerenoveerd 

worden. Deze lasten komen links- of rechtsom in de gemeentelijke begroting terug. 
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Bijlage 1 Bevolkingsontwikkelin
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