
Lokaal sport-, beweeg- en 
leefstijlakkoord 

‘Duurzame sport- en beweeginfrastructuur’





Samen richting geven aan de uitvoering!

• Uitwerking delen per actiegroep
• Vervolgafspraken maken



Samen richting geven aan de uitvoering!

Werkwijze

Planning

*10 november *8 december *januari/februari 2021 *vervolg



Actiegroep 1: (zijn acties 1, 3 en 4 samengevoegd)

1. Zorgen voor een gezamenlijke infrastructuur die uitdaagt tot spelen, bewegen en sporten. Integratie met (sport) 
accommodaties, (Openclub filosofie). Accommodatiebeleid inzichtelijk maken en in samenhang met de integrale beleidsvisie. 
3. Alle beweegplekken toegankelijk, herkenbaar en vindbaar. 
4. Sport- speel- en beweegvoorzieningen geschikt (maken)/ bieden voor alle leeftijdsgroepen, iedereen doet mee.

Rita Hoekman OSV Tyros cornerman@home.nl
Henny Roerink EV&AC De Tubanters 1897 verenigingsmanager@tubanters.nl
Bas Schreurs FC Twente scoren in de wijk b.schreurs@fctwente.nl
Norbert de Beer Volleybalvereniging Twente'05 norbertdebeer@twente05.nl
Stefan Volmer Gemeente Enschede s.volmer@enschede.nl
Gijs Rekers federantie enschedese voetbalvereniging g.l.rekers@planet.nl
Henriëtte Oosterhuis Gemeente Enschede h.oosterhuis@enschede.nl

Gerard Tenniglo VV Victoria'28 Ontmoetingscluster Zuid gam.tenniglo@home.nl

Actiegroep 2:
Er komt een plan voor verduurzaming van de sportaccommodaties. (inzetten duurzaamheidsscan)

Peter Westerveld EMOS voorzitter@emos.nl

Actiegroep 3:

Sport en bewegen koppelen aan de omgevingsvisie, onder andere benut populaire routes in de stad en (buitensport) in het landelijke 
gebied. Fiets- en wandelroutes aantrekkelijk en herkenbaar, maak gebruik van het inspiratiedocument fietsen en lopen in een 
beweegvriendelijke omgeving, een initiatief van samenwerkende partijen VNG, Tour de Force en CROW-KpVV. Sluit hier ook aan bij de 
Fietsvisie Enschede.

Stefan Volmer Gemeente Enschede s.volmer@enschede.nl

Tine Simons ROC van Twente Sport&Bewegen tsimons@rocvantwente.nl



2. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

Ambities 

1.    Voldoende, aantrekkelijke, toekomstgerichte, duurzame en multifunctionele accommodaties.

2. Enschede heeft een beweegvriendelijke openbare ruimte met benutting van multifunctionele accommodaties. (ook aandacht voor 
de niet sportgerichte accommodaties.

3. Samen zorgen voor een activerende leefomgeving met een duurzame sport-, speel- en beweeginfrastructuur voor iedereen,   van 
jong tot oud. (Ongebonden sporten en bewegen).

Acties

1.    Zorgen voor een gezamenlijke infrastructuur die uitdaagt tot spelen, bewegen en sporten. Integratie met (sport)
accommodaties, (Openclub filosofie). Accommodatiebeleid inzichtelijk maken en in samenhang met de integrale
beleidsvisie.

2. Er komt een plan voor verduurzaming van de sportaccommodaties. (inzetten duurzaamheidsscan)

3. Alle beweegplekken toegankelijk, herkenbaar en vindbaar.

4. Sport- speel- en beweegvoorzieningen geschikt (maken)/ bieden voor alle leeftijdsgroepen, iedereen doet mee.

5. Sport en bewegen koppelen aan de omgevingsvisie, onder andere benut populaire routes in de stad en (buitensport) in het 
landelijke gebied. Fiets- en wandelroutes aantrekkelijk en herkenbaar, maak gebruik van het inspiratiedocument fietsen en lopen 
in een beweegvriendelijke omgeving, een initiatief van samenwerkende partijen VNG, Tour de Force en CROW-KpVV. Sluit hier 
ook aan bij de Fietsvisie Enschede.



Samen richting geven aan de uitvoering!
Vervolg afspraken

-Herformuleer het doel SMART. WAAROM?

Tips: kies voor ontwikkeldoel, maak het waarom helder, waarom belangrijk, 
waarom nu, als er meer dan één doel is knip doel op en maak prioriteiten!

-Urgentie, willen we het, kunnen wij het, motivatie, omgeving. HOE?

Tips: maak het leuk en uitdagend, formuleer ook hier zo concreet mogelijk, denk eenvoudig 
in vooral de eerste stappen die je zet, het hoeft nog niet gerealiseerd te zijn!

-Wat heb je nodig om actie te realiseren?. WAT?

Tips: Denk onder andere, maar niet uitsluitend aan ondersteuning in €, denk ook aan expertise, 
aan wat er aanwezig is, durf te vragen!

Tenslotte, welke partijen WIE?   Kijk naar ontbrekende partijen!

Het tijdpad WANNEER?    Maak een haalbare globale planning!



Verduurzaming van 
sportaccommodaties
Verduurzaming van 
sportaccommodaties

Actiegroep 2 – Duurzame sport- en beweeginfrastructuurActiegroep 2 – Duurzame sport- en beweeginfrastructuur



Waarom?Waarom?

 Sportaccommodaties zijn grootverbruikers van energie.

 Veldverlichting, zwembadverwarming, zaalverlichting en verwarming, enz.

 Beheersing van energiekosten

 Mogelijk aanstaande (gedwongen) gastransitie

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid als verenigingen om gebruik te maken van 
duurzaam ingerichte sportfaciliteiten

 Sportaccommodaties zijn grootverbruikers van energie.

 Veldverlichting, zwembadverwarming, zaalverlichting en verwarming, enz.

 Beheersing van energiekosten

 Mogelijk aanstaande (gedwongen) gastransitie

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid als verenigingen om gebruik te maken van 
duurzaam ingerichte sportfaciliteiten



Hoe?Hoe?

 Verkennen van het energieverbruik van de accommodatie.

 Voer een energiescan uit samen met een specialistisch adviseur

 Zonnepanelen 

 Gebruik maken van dakoppervlaktes

 Gasontladingslampen vervangen door LED

 Aansluiten op Warmtenet/warmtebaan van Enschede

 Verkennen van het energieverbruik van de accommodatie.

 Voer een energiescan uit samen met een specialistisch adviseur

 Zonnepanelen 

 Gebruik maken van dakoppervlaktes

 Gasontladingslampen vervangen door LED

 Aansluiten op Warmtenet/warmtebaan van Enschede



Wat?Wat?

 Ondersteuning van specialistische adviseurs

 Tips & tricks over energiezuinige apparatuur en/of aansluitingen

 Berekeningen/overzichten van mogelijke besparingen en terugverdientijden van 
investeringen

 Benchmarks van accommodaties en steden die verder zijn in hun duurzame 
ontwikkelingen

 Ondersteuning van specialistische adviseurs

 Tips & tricks over energiezuinige apparatuur en/of aansluitingen

 Berekeningen/overzichten van mogelijke besparingen en terugverdientijden van 
investeringen

 Benchmarks van accommodaties en steden die verder zijn in hun duurzame 
ontwikkelingen



Wie?Wie?

 De eigenaren van de accommodaties

 Gemeente

 Sportaal

 Mogelijke leveranciers

 Deskundige leden van de verenigingen

 De eigenaren van de accommodaties

 Gemeente

 Sportaal

 Mogelijke leveranciers

 Deskundige leden van de verenigingen



Wanneer?Wanneer?

 Energiescans accommodaties – 3 maanden (1, 2, 3)

 Toepassen ‘quick wins’ – 1 maand na oplevering energiescans (4)

 Onderzoeken investeringsmogelijkheden – 2 maanden (5, 6)

 Uitvoeren en toepassen duurzame maatregelen – 6 maanden (7 t/m 12)

 Doorlooptijd 12 maanden

 Energiescans accommodaties – 3 maanden (1, 2, 3)

 Toepassen ‘quick wins’ – 1 maand na oplevering energiescans (4)

 Onderzoeken investeringsmogelijkheden – 2 maanden (5, 6)

 Uitvoeren en toepassen duurzame maatregelen – 6 maanden (7 t/m 12)

 Doorlooptijd 12 maanden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Lokaal Sport-, Beweeg- en 
Leefstijlakkoord

Thema 2. Duurzame Spoort- en beweeginfrastructuur



Vragen vooraf

• Wat verstaan we onder een duurzame sport- en 
beweeginfrastructuur?

• In welke typen kan die infrastructuur worden onderverdeeld?
• Wat is de kwaliteit van de huidige infrastructuur?
• Welke verbeterinitiatieven lopen er al?
• Hoe kan de multifunctionaliteit verbeterd worden
• Hoe betrekken wij de gebruikers bij de beantwoording van deze 

vragen?



Typering van een duurzame sport- en 
beweeginfrastructuur

• Aangepast aan de eisen, die de gebruikers daaraan stellen.
• Geschikt, toegankelijk en bereikbaar voor alle bewoners, ongeacht 

hun eventuele beperkingen.
• Eventuele bestaande gebreken worden hersteld.
• Er is veel aandacht voor milieuaspecten (vermindering CO2-uitstoot, 

vermindering energiegebruik)



Verschillende typen binnen de sport- en 
beweeginfrastructuur

• Buitensportaccommodaties (velden en banen met de daarbij 
behorende gebouwen (kantines, kleedruimtes en bergingen)

• Binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzalen, sporthalen, 
zwembaden en bijzondere accommodaties (atletiekbaan, ijsbaan, 
tennishal etc.)

• Open sport- en beweegvoorzieningen (wandelpaden, hardlooproutes, 
fiets- en mountainbikeroutes, ruiterpaden, jeudeboulesbanen, 
skateboardbanen, visvijvers etc.)



Kwaliteit van de huidige voorzieningen

• Beoordeling van de huidige infrastructuur volgens de driedeling:
* voldoet aan het gewenste niveau.
* aanpassingen en verbeteringen zijn nodig.
* voldoet niet aan de eisen en kan ook niet (zonder onevenre-

dige inzet van middelen) tot het gewenste niveau gebracht 
worden.



Lopende verbeterinitiatieven

• Vervanging kunstgrasvelden
• Vervanging verlichting bij sportterreinen
• Sportcampus Diekman
• Ontmoetingsclusters (De Tubanters, De Vreede e.a.)
• ? 



Winst door multifunctioneel gebruik van 
gebouwen en terreinen

• Vervanging van losse gymzalen (die ook afgeschreven zijn) door 
sportzalen en/of sporthallen

• Clustering van meer sportverenigingen op minder sportparken
• Realiseren van voorzieningen die voor vormen van sport en beweging 

kunnen worden  gebruikt – of – bestaande voorzieningen daarvoor 
geschikt maken.

• Aansluiten bij het Huisvestingsplan Onderwijs tot 2055
• De verenigingen en andere groepen van gebruikers nadrukkelijk 

betrekken bij de uitwerking van deze ideeën



Ladder van Tiggelaar: Waarom

• Er moet gezorgd worden voor kwalitatief goede, uitnodigende en 
goed bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, die geschikt zijn 
voor alle inwoners van Enschede.

• Daarvoor is het nodig de huidige infrastructuur te onderzoeken op de 
eisen die in de huidige situatie en voor de toekomst gesteld moeten 
worden en maatregelen voor te stellen voor de noodzakelijke 
aanpassingen.

• Van het begin af aan de gebruikers bij de aanpak betrekken om juist 
hun wensen en eisen vooraf in beeld te krijgen.



Ladder van Tiggelaar: Hoe

• Nagaan bij Sportaal en Gemeente of er al een kwaliteitsbeoordeling 
heeft plaatsgevonden van de huidige sport- en beweeginfrastructuur 
en zo ja hoe wat de resultaten daarvan zijn.

• Indien nodig entameren, dat er aanvullend onderzoek wordt 
uitgevoerd.

• Nagaan welke ontwikkelingen er (nog meer) lopen of op het punt 
staan geëntameerd te worden.

• Inventariseren of er in de huidige infrastructuur witte plekken 
(ontbrekende voorzieningen) zijn.

• Met name bij gebruikers vragen naar hun mening op deze punten.



Ladder van Tiggelaar: Wat

• Overleg met medewerkers Sportaal en gemeente om de benodigde 
informatie op te halen

• Plan ontwerpen om bij gebruikers hun mening over de huidige 
situatie en hun wensen over de verbetering en aanvulling op te halen.

• De huidige sport- en beweegaanbieders daarbij betrekken.



Ladder van Tiggelaar: Wie

• Medewerkers Sportaal
• Medewerkers Gemeente
• Verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders
• Inwoners 



Vervolgafspraken

• Voor vragen kan je terecht bij thema-eigenaar Rutger Jan Hesselink

• Stuur de uitwerking/presentatie naar r.hesselink@sportaal.nl



Bedankt voor jullie aandacht en inbreng!

Succes met de uitwerking!


