
Het belangrijkste dat een nieuw gemeentebestuur 
kan doen, is alles op alles zetten om de ruim 500.000 
inwoners in de stad, ruim baan te geven om te kunnen 
bewegen en sporten, gezonde keuzes te maken en om 
samen te werken aan een sportieve duurzame toekomst 
om alle Hagenaars te kunnen laten genieten waar sport 
voor staat: plezier, prestatie, ontmoeting en gezondheid.  
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De opmaak naar een sportieve beweegrevolutie



Een vitale bevolking is de basis voor onze samenleving en onze economie. Door sport komen mensen in beweging  

en ontmoeten ze elkaar. Sport is niet alleen belangrijk als vorm van vrijetijdsbesteding, maar ook voor de samenleving.  

Want sport draagt bij aan belangrijke maatschappelijke zaken, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn 

van de bevolking (cohesie en participatie). 

De coronacrisis heeft de noodzaak van sport en bewegen haarfijn duidelijk gemaakt. Mensen met overgewicht en een slechtere  

gezondheid ondervinden vaker en ernstigere gevolgen. Tegelijkertijd gingen de ‘actieven’ tijdens de pandemie minder bewegen  

en sporten.

Corona is dan ook niet de enige pandemie. We kunnen inmiddels wel stellen dat er ook een pandemie van bewegingsarmoede heerst. 

En ook deze pandemie kost mensenlevens door overgewicht, diabetes en diverse gerelateerde ziektes, zoals hart- en vaatziektes en 

depressie. De helft van de inwoners beweegt niet tot onvoldoende – en juist de Hagenaars met gezondheidsproblemen, of een grotere 

kans daarop, bewegen te weinig. Het gaat om ouderen, mensen met een bewegingsbeperking, maar ook om personen met een laag 

inkomen en slechte behuizing. 

Sport en bewegingsonderwijs spelen (nog) een te bescheiden rol bij de aanpak van bewegingsarmoede. Terwijl komende jaren een 

kwetsbare groep van niet-actieven groeit door de vergrijzing en de economische recessie. 

De uitdaging is helder. Dit vraagt om een interventie die het noodzakelijk maakt om bewegen en sporten een centrale rol  

te laten spelen binnen het politieke speelveld. Bewegen en sport kunnen samen met andere beleidsvelden, waaronder bewegings -

onderwijs, economie en de openbare ruimte, een bijdrage leveren aan een gezonde omgeving. Een omgeving met merkbaar vitalere 

mensen die overtuigend gezondere keuzes maken in een omgeving die stimuleert om dagelijks te lopen, te fietsen en te sporten:  

de opmaak naar een sportieve beweegrevolutie! 

Onze ideeën hierover zijn samengebracht in een wensdroom; een wenkend perspectief hoe de stad volgens de Adviesraad voor  

Sport eruit kan zien in 2034. Dit verhaal is vertaald in een ‘praatplaat’. Het is dit beeld dat de Adviesraad voor Sport inspireert en de 

basis vormt van het Sportmanifest. Om daarmee constructief met elkaar het gesprek te starten over de kansen, de fundamentele  

investeringen en een elftal aan onvermijdelijke adviezen voor bewegen en sport.
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Woord vooraf

Inhoudsopgave

Elke vier jaar presenteert de Adviesraad voor Sport een Sportmanifest met aanbevelingen voor de komende vier jaar.  

Dit gebeurt halverwege het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op die manier ondersteunt de adviesraad 

de politieke partijen bij het maken van hun partijprogramma’s. Bij de vorming van een nieuwe coalitie wordt dit manifest  

ook aangeboden aan de (in)formateur.

Dit manifest is tot stand gekomen dankzij de brede expertise van de leden van de adviesraad. Ook zijn er gesprekken  

gevoerd met externe specialisten, is er literatuur geraadpleegd en is er gebruik gemaakt van eerdere adviezen van de raad. 

In dit Sportmanifest geeft de adviesraad bewust ook adviezen voor de openbare ruimte, economie en het bewegings

onderwijs. Bewegen en sport staan immers niet op zichzelf, maar zijn direct verbonden met andere publieke zaken.  

Wat betreft de openbare ruimte houdt dit onder meer in dat de ontwerp plannen voor autoluwe zones ‘beweegvriendelijke 

buitenruimte’ omvat, ofwel een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Een uitnodigende leef omgeving om te sporten, spe

len, bewegen en recreëren verhoogd daarbij het veiligheidsgevoel, welke weer als katalysator werkt om vaker naar buiten 

te gaan. Denk op het gebied van beweging sonderwijs aan bijvoorbeeld dat kinderen van jongs af aan spelenderwijs hun 

motoriek ontwikkelen (springen, klimmen, balanceren, werpen, vangen, etc.). Hoe jonger ze thuis, op de peuterspeelzaal, de 

kinderopvang, de sportclub of op school veelzijdig bewegen en dat met plezier doen, hoe groter hun deelname aan beweeg 

en sportactiviteiten op latere leeftijd. Ook pleit dit manifest voor het meer benadrukken van de economische meerwaarde 

van sport, niet alleen maar als het gaat om fitte werknemers. Zo dragen topsport en topvoorzieningen bij aan de internationale 

uitstraling en aantrekkingskracht van de stad en vergroten daarmee de concurrentiepositie van Den Haag. 
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De Adviesraad voor Sport is een onafhankelijk advies orgaan, ingesteld door de gemeente Den Haag en richt zich gevraagd 

en ongevraagd tot de wethouder Sport. Ook informeert de adviesraad politieke partijen over speerpunten op het gebied van 

sport. De raad houdt zich bezig in het hele domein van bewegen en sport. 

Daarnaast doet zij onderzoek naar actuele sportonder werpen. De adviesraad heeft een netwerk opgericht van sport

organisaties en organisaties op het gebied van bewegen, omdat het belangrijk is te weten wat er leeft ‘in het veld’.  

Ook organiseert de adviesraad jaarlijks netwerkbijeenkomsten om zo alle leden van het netwerk onderling in  

contact te brengen.

Wie zijn wij
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Het Sportmanifest is opgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten.

De Nederlandse Sportraad
De Nederlandse Sportraad heeft in november 2020 een advies1 gepubliceerd waar de Haagse Adviesraad voor Sport zeer 

positief tegenover staat. De kern van dit advies is om de sport als een publieke voorziening te organiseren en financieren door 

middel van wetgeving. Verder pleit de Nederlandse Sportraad voor de volgende zaken:

•  een ontschotting tussen de verschillende beleidsterreinen 

•  het refereren aan de beweegnorm van de Gezondheidsraad 

•  het vastleggen van plannen voor de lange termijn.

•  een verdere professionalisering van de vrijwilligers, het bestuurlijk kader en het technisch kader 

•  goed onderhouden sportaccommodaties 

•  talentontwikkeling

Lange termijn
Voor dit Sportmanifest heeft de Haagse adviesraad wensdromen bepaald voor het ideale toekomstbeeld. Hierbij is door ons gebruikt  

gemaakt van de methodiek Appreciative Inquiry, ofwel waarderend onderzoeken. Deze methode gaat ervan uit dat een lonkend 

toekomstbeeld inspiratie, motivatie en vooruitgang met zich meebrengen. Aangezien het niet realistisch is dat deze wensen binnen 

vier jaar zijn geïmplementeerd, gaat dit gedachte-experiment uit van een realisatie in 2034. En om nog verder te dromen: we zien Den 

Haag als speelstad bij de Olympische Spelen van 2036 voor de disciplines beachvolleybal, zeilen, surfen, hockey, skaten en volleybal.

Ontwikkelingen en trends
In de titel van dit Sportmanifest staat een ‘sportieve beweegrevolutie’ centraal. Sportief betekent: om op een ongedwongen manier zo 

veel mogelijk mensen in Den Haag aan het sporten en bewegen te krijgen. Beweegrevolutie staat voor de vernieuwde aanpak om dit doel 

te bereiken. Maar ook voor de noodzaak om in te spelen op veranderingen op sportgebied in Nederland en Den Haag. Zo zien we in de 

sportbranche ontwikkelingen in de toepassing van technologie, het veranderende gedrag van de sporter, demografische ontwikkelingen 

in de bevolkingsgroei en -samenstelling en een veranderende rol van de gemeente. Ontwikkelingen die vragen om een nieuwe aanpak. 

Harde cijfers duiden de meerwaarde voor andere domeinen
Wat levert investeren in sport nu eigenlijk op? Uit recent landelijk en lokaal onderzoek blijkt dat elke geïnvesteerde euro op de totale 

sector sport zich in Den Haag 2,32 keer terugbetaalt. De investeringen die de gemeente, inwoners, bedrijven en anderen doen in 

sport en bewegen, leveren dus aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde op. De grootste opbrengstenposten - in euro’s uitgedrukt 

- zijn: kwaliteit van leven (sociaal), beperking van het ziekteverzuim (gezondheid) en verhoging van de arbeidsproductiviteit (economie). 

Concreet betekent dit: Wie regelmatig beweegt levert meer arbeidsproductiviteit, vraagt minder zorg en is doorgaans gelukkiger. Deze 

conclusies legitimeren de investeringen in sport en andere domeinen profiteren mee. 

Keuzes en raakvlakken
De nieuwe werkelijkheid dwingt ons om keuzes te maken. Soms lastige keuzes. Met dit sportmanifest start de adviesraad de zoek-

tocht naar oplossingen voor de ontwikkelingen in Den Haag. Zodat we sport in Den Haag toekomstbestendig maken. 

Daarom moeten we bewegen en sport niet meer solistisch benaderen. Bewegen en sport raken immers aan verschillende politieke 

domeinen (zie kader). Volgens de adviesraad is het een voorwaarde om een wethouder te benoemen die naast sport ook de coördi-

natie en medezeggenschap krijgt over de domeinen met sport als middel. Hierdoor heeft de wethouder sport invloed op en overzicht 

van de inzet van alle initiatieven voor bewegen en sporten. Dit is een voorwaarde voor een coherent en efficiënt beleid om de sport 

toekomstbestendig te maken.
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Uitgangspunten

Beweegrichtlijn
In eerdere notities van de gemeente Den Haag werden verschillende definities gehanteerd ten aanzien van 100% beweegparticipatie. 

De Adviesraad voor Sport adviseert - in lijn met de Nederlandse Sportraad - om vanaf nu de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad 

te volgen: volwassenen minstens 2,5 uur (matig) intensief bewegen per week en twee keer per week bot- en spierversterkende  

oefeningen. Voor kinderen minstens een uur (matig) intensief bewegen per dag en driemaal per week bot- en spierversterkende  

oefeningen. Matig intensief bewegen telt mee als je hartslag en je ademhaling iets omhoog gaan, maar waarbij praten mogelijk blijft.

Verdeling lokaal en nationaal
Tot slot worden ook de professionalisering van het kader, de sportaccommodaties en de talentontwikkeling in de wensdroom meege-

nomen. De NL Sportraad ziet gemeentes als belangrijkste partner voor de beweegprogramma’s, breedtesport en talentontwikkeling. 

Provincies krijgen een belangrijke rol in de spreiding van specifieke sportaccommodaties zoals golfbanen, ijshallen, 50-meterzwemba-

den. De landelijke overheid houdt zich bezig met topsport (inclusief Team NL Centrum Metropool) en topsportevenementen. In deze lijn 

pleit de Adviesraad voor Sport er voor dat de gemeente Den Haag, samen met de omliggende gemeenten, frequenter in gesprek gaat 

met de Provincie Zuid-Holland over de stads overstijgende sportaccommodaties en sportparken in de aangrenzende gemeenten.

Raakvlakken met andere domeinen

•  economie: aantrekkelijke woon en werkomgeving, internationaal vestigingsklimaat, stadsimago, voorkomen  

ziekteverzuim, actieve werknemers, omzet bij grote evenementen, technologische ontwikkeling en innovatie 

•  sociaalmaatschappelijk: plezier, sociale cohesie, integratie, armoedebestrijding 

•  gezondheidszorg: vitaliteit, preventieve werking op gezondheid, gezonde en actieve burgers, algemeen welbevinden 

•  openbare ruimte: anders georganiseerde sporters, wandelpaden, fiets en skatepaden, trimbanen, speel toestellen,  

speelweides, verruimen toegankelijkheid (sport)accommodaties 

•  duurzaamheid: energietransitie, verduurzaming maatschappelijk vastgoed, gezonde en duurzame leefstijl

•  onderwijs: een leven lang bewegen begint met het zo vroeg mogelijk aanleren van de grondvormen van bewegen. 

1. Advies NL Sportraad: De opstelling op het speelveld, november 2020
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Het gezin Zayd (51) en Sara (43), met hun kinderen Yara (9) en Daan (11) zijn net in Den Haag komen wonen. Zayd heeft 

als IT-er een nieuwe baan gevonden in Den Haag. Sara werkt al in de stad. Ze gaan nu wonen in de nieuwe wijk Central 

Innovation District. Yara en Daan vinden het best spannend om naar een andere school te gaan en nieuwe vriendjes te 

maken. Het idee van een strand en zee, groene parken met speeltuinen en een heuse ijs- en skibaan binnen handbereik 

vinden ze wel tof. Dat ze ook nog de olympische winnaars beachvolleybal, skateboarden en taekwondo in hun nieuwe 

woonplaats tegen het lijf kunnen lopen, moet wel een droomstad zijn om in te wonen!

Als Yara en Daan onderweg zijn naar hun nieuwe school, valt het hen op dat bijna alle kinderen te voet, met skateboard, skeelers of 

op de fiets naar school komen. De school ligt in het midden van een beweeg- en recreatiepark. Het vormt een cluster met een groene 

speelweide, een gymzaal en een playground. Als Yara en Daan het schoolplein oplopen, zijn ze onder de indruk van alle speeltoestel-

len op het schoolplein. Lijnen op de grond delen het schoolplein in voor verschillende doelgroepen en activiteiten. In de hoek van het 

schoolplein staat een grote ‘beweegbox’ waarin spel- en speelattributen (ballen, springtouwen, rackets) zitten. Bij hun kennismaking 

eerder deze week heeft hun nieuwe gymleraar verteld dat alle klassen wekelijks drie uur gymnastiekonderwijs krijgen. Daarnaast krijgen 

alle kinderen twee keer per dag een half uur beweegonderwijs. Deze beweegmomenten vinden plaats in de pauze of na schooltijd, 

op het schoolplein, in de sportomgeving van de school of tijdens lessen bewegend leren. Het beweegonderwijs vindt plaats op alle 

scholen in de stad, liet hun nieuwe meester weten. Niet alleen op hun basisschool, maar op alle Haagse voortgezet- en mbo-scholen 

is er extra aandacht voor bewegen en sporten.

Bewegen met de klas
Ook in de ervaringsruimte – voorheen het klaslokaal - krijgen de kinderen ‘bewegend leren’ activiteiten. De leraar heeft uitgelegd dat 

het een combinatie is van leren en bewegen. Staand leren is de basis afgewisseld met bijvoorbeeld een taal- of rekendans, een rek-

enmethode met springen of rekensommen leren met een trampolinegame. Hoe gaaf is dat?! Yara heeft in haar vorige woonplaats op 

trampolinespringen gezeten. Een combinatie van trampoline springen en rekenen lijkt haar wel wat! 

De gymleraar heeft hen ook al verteld dat zij tijdens de gymles een test gaan doen. Niet zomaar een piepjes-test, maar een motorische 

vaardigheidstest. Zo’n test geeft aan in welke bewegingsvormen Yara en Daan goed zijn of welke ze eventueel nog kunnen ver-

beteren. Dat gebeurt twee keer per jaar tijdens de gymles. De gymleraar vertelde aan hun ouders dat Den Haag als eerste gemeente 

in Nederland ervoor heeft gezorgd dat alle scholen een motorische vaardigheidstest uitvoeren. De gegevens van de test komen in 

een beweegrapport, dat tot het einde van het voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs ‘meeloopt’ met de leerling. Het rapport geeft 

de motorische vaardigheden van de kinderen weer. Naast dit inzicht kan er bij lichamelijke klachten worden doorverwezen naar de 

schoolarts, huisarts, fysiotherapeut. Er zijn speciale beweegteams die alle sport- en beweeglessen organiseren. Zo’n beweegteam 

bestaat uit professionals met een (hbo/mbo) beweeg- of sportopleiding, groepsleerkrachten en sportcoördinatoren. Ook de bege-

leiders van de naschoolse opvang zijn aangesloten. Yara en Daan gaan vanmiddag kennismaken met deze groep begeleiders. Nu 

eerst de schooldag beginnen. Daar gaat de bel! Snel naar binnen. Gelukkig staat de leraar hen al bij de deur op te wachten.  

“Welkom Yara en Daan op de sportiefste school van Nederland!”

Open Sportverenigingen
Het weekend erop stapt Zayd op zijn fiets om naar zijn nieuwe voetbalclub SV Buitenhof te gaan. Hij voetbalt al vanaf zijn 10e. Nu hij 

net in Den Haag is komen wonen, wil hij blijven voetballen. Het is een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen. Hij sluit zich 

aan bij een vriendenteam; zij spelen hun wedstrijden op vrijdagavond. Op dinsdag kan hij trainen, samen met andere teams van de 

vereniging. Deze flexibele invulling is 4 jaar geleden door de clubs ingezet. Zayd is er blij mee. Op deze manier kan hij zijn favoriete 

sport blijven doen en heeft hij de rest van het weekend tijd voor zijn familie.
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Terwijl hij over de snelfietsroute gaat richting de club, denkt hij aan zijn dochter Yara. Ze heeft vandaag bij de naschoolse opvang 

een taekwondo training gevolgd van de Haagse medaillewinnaar van de Olympische Spelen 2032. Ze was dolenthousiast toen ze 

thuiskwam. Met een Mixed-Reality bril heeft ze laten zien welke flitsende technieken ze heeft geleerd, maar ook hoe je zelfbeheersing 

kunt toepassen. Met de bril kan ze naar het voorbeeld kijken en vervolgens de oefeningen nabootsen. Ook kan de trainer een oefening 

opnemen, zodat hij elke sporter optimaal kan trainen en bijsturen. Zayd weet dat Virtual Reality in de sport steeds vaker gebruikt 

wordt, ook om wedstrijden te analyseren. Op die manier kunnen spelers van de gemaakte fouten leren. Het is ook een goede manier 

om je tegenstander te leren kennen. Zayd vindt het, als IT-er een gewenste en boeiende ontwikkeling om de jeugd te activeren met de 

nieuwe beschikbare techniek. Ook zijn vrouw Sara gebruikt de bril op de sportschool. De bril helpt bij het uitvoeren van oefeningen of 

het geeft informatie wanneer ze aan het hardlopen is op de band, bijvoorbeeld van haar hartslag en looptempo. 

Net wanneer Zayd zijn fiets neerzet op het sportpark, komen twee spelers van zijn nieuwe team aanlopen. Hij herkent Kevin en James 

van de training van dinsdag. Zayd geeft een hand en zegt dat hij hoopt dat het team compleet is; hij heeft wel zin om na alle verhuis-

perikelen weer eens een wedstrijdje te spelen. James is aanvoerder en zegt dat hij afzeggingen heeft gekregen, maar dat er nieuwe 

aanmeldingen zijn binnengekomen via de DWF-app (Digitaal Wedstrijd Formulier). Via deze app kunnen spelers van hetzelfde niveau 

uit de buurt zich opgeven wanneer er een plekje vrijkomt bij een wedstrijd. Ideaal voor voetballers die flexibel willen zijn en af en toe zin 

hebben om een wedstrijd te voetballen en ideaal voor het team wanneer spelers voor de wedstrijd afzeggen. Het is iets wat regelmatig 

voorkomt, vooral wanneer het weer minder wordt, vertelt de aanvoerder. Vandaag hebben Mario en Kenneth zich aangemeld. Ze 

hebben zich met hun OoievaarsSportPas al gemeld bij de kleedkamer.

Met 4 keer 20 minuten spelen zit de wedstrijd erop. Helaas verliest Zayd en zijn team vandaag de wedstrijd. Ondanks het verlies, heb-

ben ze lekker gespeeld. Ze bespreken de wedstrijd na onder het genot van een biertje. Roken mag al jaren niet meer op het sportpark, 

maar biertjes drinken kan op de avonden waarop de jeugd niet aanwezig is, waaronder dus vrijdagavond. James bestelt een laatste 

rondje aan de bar. De bar wordt in de avond gerund door studenten. Bardiensten met vrijwilligers heeft de club al jaren niet. Overdag 

is de kantine bekend als het Alzheimer-café. Een ontmoetingsplek in de wijk voor mensen met dementie die overdag vrijwilligerswerk 

doen voor de vereniging. Met de inzet van de vrijwilligers en studenten is er gezelligheid in de kantine, blijven de drankjes betaalbaar, 

zijn er sociale contacten en kunnen de studenten een leuk centje bijverdienen.

Terwijl James de bestelling neerzet, staan er verschillende mensen om hem heen die ook actief zijn geweest op het sportpark. James 

geeft enthousiast een high five aan een deelnemer van de cross-fit groep die net een uur heeft staan bikkelen buiten. Een oudere man 

naast James, slaat hem vriendelijk op de schouder en zegt dat hij net terugkomt van de wandelactiviteit.

SV Buitenhof is samen met nog 100 andere Haagse clubs semi-professional, vertelt James. Het bestuur is vrijwillig, maar de overige 

activiteiten waaronder de indeling en het gebruik van de velden en hallen, de organisatie van de trainingen- en wedstrijden, de inkoop 

van energie, sportartikelen, drank en eten, werkgeverschap, het betrekken van andere sportaanbieders op het sportpark, et cetera 

gebeurt onder leiding van buurtsportcoaches en een verenigingsmanager. De clubs vormen met hun maatschappelijke activiteiten ook 

sociale hubs voor de wijk. Ook ondersteunen en faciliteren deze semiprofessionele sportclubs proactief de kleinere verenigingen in de 

stad. “De ontwikkeling is samen met de gemeente ingezet”, vult Kevin aan die zich bij het gesprek voegt. Als sportcoördinator is Kevin 

in 2024 nauw betrokken geweest bij de verdeling van de Haagse sportparken in clusters van sportvoorzieningen. Door de bundeling 

van maatschappelijke instellingen, sporthallen en sportvelden inclusief 24-uurs gebruik is de schaarse ruimte in Den Haag beter te be-

nutten. Den Haag heeft er zelfs de prestigieuze prijs Green Capital Award mee gewonnen. Een van de winnende sportparken in 2030 

was het Sportpark Zuiderpark. Morgen vindt daar het jaarlijks cultureel sportief festival van Den Haag Zuidwest plaats. Een ‘legacy’ 

van de Olympic Festivals die sinds 2016 elke vier jaar in Den Haag worden georganiseerd. “Kom gezellig langs”, oppert Kevin. Zayd 

reageert verheugd, wat een fijn ontvangst!, denkt hij.

Openbare beweegruimte
Op weg naar huis fietst Zayd via het autoluwe deel van Den Haag door de wijken Centrum, Central Innovation District en Binckhorst. 

Het valt hem op dat elke wijk herkenbare wandelroutes, fiets- en skatepaden heeft. Tussen de wijken zijn deze paden met elkaar 

verbonden. Het sportpark is sowieso goed bereikbaar met de fiets. Terwijl Zayd tegen de wind in trapt, passeert hij een outdoor 

fitnesspark, een speeltuin en een playground. Het ziet er tof uit, misschien kan hij samen met Yara en Daan dit beweegpark binnenkort 

bezoeken. Even verderop passeert hij een groot kantoorcomplex. Het omliggende parkeerterrein is voorzien van sportlijnen om buiten 

kantoortijd te voetballen, tennissen of hard te lopen. Wanneer Zayd het kantoorcomplex voorbij is, ziet hij een groen gekleurd pad 

liggen, het lijkt een geverfde hardlooproute. Het prikkelt zijn nieuwsgierigheid en hij vervolgt de hardlooproute met de fiets. Het pad is 

goed verlicht. Ondanks het tijdstip, het is inmiddels 22.45 uur, passeert hij een hardloper. Ze groeten elkaar vriendelijk. Als Zayd weer 

voor zich kijkt, ziet hij aan de zijkant van het gebouw waar hij langskomt een klimmuur aangebracht. De vrolijke kleuren van de toppen 

springen in het oog. Net als hij de winkelstraat in fietst, passeert hij een kleurig parcours met trapjes, railsen en hoge stoepranden. 

‘De Urban Gym Central Innovation District’ staat er met grote letters boven. Zayd is aangenaam verrast met deze route. Hij vergeet 

bijna linksaf te slaan, de straat van hun nieuwe woonadres. Met nieuw opgedane energie zet hij zijn fiets in de automatische fietspar-

keerkelder. Dat was een mooi sportief dagje.

Sportaccommodaties & beweegparken
De volgende dag neemt Zayd zijn kinderen mee naar het sportief cultureel feest in Den Haag Zuidwest. Zayd heeft zojuist nog contact 

gehad met Kevin over de enthousiaste uitnodiging van gisteravond. Zayd wil graag met zijn gezin hun nieuwe woonplaats ontdekken, 

hij is alleen nog wat onzeker hoe hij het park kan bereiken. Kevin stelt hem gerust. Met een digitale QR-code kan Zayd gemakkelijk het 

festivalterrein betreden. Vanwege het jubileumjaar van het vernieuwde sportpark Zuiderpark, zijn in de stad fietsroutes uitgezet langs 

historische sportplaatsen. Via QR-codes kan extra informatie over de locatie worden gedownload. Naast de geschiedenis lees je er 

ook actuele informatie mee over openingstijden en betrokken verenigingen. Kevin laat weten dat het sportpark Zuiderpark in Escamp 

gemakkelijk te bereiken is met de fiets, maar ook met het openbaar vervoer.

Met de sneltram vertrekken Zayd, Yara en Daan naar het stadsdeel Escamp. Hun moeder Sara sluit zich later bij hen aan. Sara is als 

onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling van sportprotheses en vergadert deze ochtend vanuit huis. Ze spreekt met een aantal 

lectoren van de hogescholen en toponderzoekers van de TU Delft over het uitbreiden van de Mobilitheek van vier naar acht locaties in 

Den Haag. De Mobilitheek is dé plek voor advies en de mogelijkheid om beweeg- en sporthulpmiddelen uit te proberen voor iedereen 

met een fysieke beperking. Het streven is in elk stadsdeel minimaal één Mobilitheek. Een organisatorische en financiële uitdaging, maar 

een belangrijke ontwikkeling voor de inclusiviteit van jonge en oudere mensen met een fysieke beperking. Sara ziet vooral de kansen 

om met het bedrijfsleven tot meer innovatie te komen. Zij ziet veelbelovende ontwikkelingen van startups om protheses en sporthulp-

middelen gebruiksvriendelijker en betaalbaarder te maken. Een win-win situatie. Het bedrijfsleven participeert op basis van maatschap-

pelijke impact en het levert te gekke innovaties op. 

De eerste jaren dat Sara betrokken was bij de Mobilitheek, sprak zij vooral over het ontsluiten van informatie en over het bereiken van 

mensen met een fysieke beperking. Vaak had deze doelgroep geen idee waar zij zich konden melden of waar ondersteuning mogelijk 

was. Sinds 2022 is videobellen eenvoudig en een makkelijke manier om contact te leggen. Dat heeft de uitrol van informatie versterkt. 

Anno 2034 is het ‘rolling’ park, zoals het Zuiderpark wel eens wordt genoemd, een succesvol voorbeeld. In het park beweegt en sport 

jong, oud, valide en invalide, top- en breedtesporter met elkaar. Het park is hét podium voor alles wat rolt: skateboard, skeelers, rols-

toel, handbikes of crossfiets. Sara schudt haar hoofd; ze is met haar gedachten afgedwaald. Ze kijkt op haar horloge. Dan stapt ze op 

haar deskbike en logt in. De meeting begint over 4 minuten. Deze vorm van vergaderen is niet meer weg te denken uit haar werkpat-

roon; een geweldige manier voor een gezonde levensstijl. 

Sportpark Zuiderpark: sporthart van Den Haag 
De tram schudt zachtjes en een stem kondigt de volgende halte aan: het Sportpark Zuiderpark - thuislocatie van sportvereniging ADO. 

Als Zayd, Yara en Daan uitstappen bij de tramhalte aan de Melis Stokelaan, horen ze het al. Muziek, stemmen en gejuich. Alsof ze 

door een magneet worden getrokken, zo voelt het. De brede weg brengt hen naar de sportvelden waar een training van de profs door 

honderden bewoners en bezoekers wordt aanschouwd. De meiden en jongens van ADO trainen er vanmiddag. Op deze feestelijke 

ochtend geven leerlingen van Scholengroep Den Haag Zuid-West en studenten een demonstratie van dans en gym op de (kunst)

grasvelden. De kunstgrasvelden zijn voorzien van een ultramodern warmtesysteem met sensoren, dat energie oplevert voor het hele 

sportpark!

Zayd kent het sportpark alleen van televisie. De tribune met kleedkamers en ruimtes voor de staf van ADO-mannen, ADO-vrouwen en 

het E-sports team met een rooftop-restaurant, maken de (sport)beleving nog groter. Zayd, Yara en Daan halen er een verse smoothie 

en een koffie-to-go en turen op het hoofdveld. Een prachtige groene oase. Hier vinden wekelijks de thuiswedstrijden plaats van de 

ADO-vrouwen, de jeugdelftallen en het selectieteam van de amateurvereniging. Ook Daan is onder de indruk. ADO kent hij alleen van 

de digitale televisie, maar nu kan hij de spelers gewoon aanraken!
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Ze wandelen verder. Het is al behoorlijk druk in het park. Naast de sportvelden, ligt de Sportcampus te schitteren in de zon. Bij de en-

tree van het park heeft Zayd gelezen dat het imposante gebouw de thuishal is van de topploegen basketbal, beachvolleybal, korfbal, 

judo en taekwondo. Onder de naam The Hague Royals inspireren zij de jeugdteams. Op advies van Kevin heeft Zayd al eerder in de 

tram de Zuiderpark-app gedownload. Met de speciale QR-code kunnen ze allerlei achtergrondinformatie opzoeken. De campus is 

een ideale sportstudielocatie, aldus de app. Zo liggen de studentwoningen op steenworp afstand. Met een topsportpas kunnen de 

jeugdspelers – van 8 tot 18 jaar - gebruik maken van de vele studieruimtes in de campus.

Daan en Yara willen ook graag de Sportcampus bezoeken. Zayd staat inmiddels met een andere bezoeker te praten, maar de kinderen  

willen verder. Ze hupsen van hun ene been op de andere. Groepjes studenten lopen en fietsen via de rondweg naar de Sportcampus. 

Kinderen rennen bij de campus naar binnen. Misschien zijn ze ook op weg naar het Sportloket? Daan en Yara hebben gelezen dat het 

Sportloket dagelijks registreert welke activiteiten er in Sportpark Zuiderpark plaatsvinden. Je kunt je er aanmelden om nog op diezelfde 

dag met buurtsportcoaches en sportbegeleiders je favoriete beweeg- en sport activiteiten uit te kiezen. Voor jong en oud.

Ja, dáár! Daan wijst in de verte en stoot Yara aan. Er zijn al lessen begonnen. In de schaduw van de Sportcampus traint een groepje 

jongeren op beatmuziek. Op de atletiekbaan oefenen studenten hun looptechniek, afgewisseld met kogelstoten en verspringen. Het 

theater in het park is een populaire locatie voor de vele (street)dans activiteiten. Op het gras kletsen ouders bij, terwijl hun kinderen ach-

ter elkaar aan rennen. Een groepje jonge gasten speelt een potje 3x3 basketbal op het rolhockey-terrein afgewisseld met een online 

3x3 basketbalwedstrijd. Bij de skatebaan begeleidt een trainer skaters met tips voor gave en spannende stunts. Op de rondweg krioelt 

het van joggers, skaters, wandelaars en fietsers. Valide en minder-valide sporters. 

Skills Garden 
Eindelijk vervolgen Yara, Daan en Zayd hun weg. Ze wandelen verder en zien recht voor zich een sport-skills garden liggen. Het lijkt 

op een grote speel- en sportplek voor alle leeftijden. Yara staart hoe kinderen, tieners, volwassenen en ouderen in de kleurrijke Skills 

Garden zwaaien, hardlopen, overspelen, klimmen, balanceren, gooien en springen. Een buurtsportcoach komt op hen af. “Kom gerust 

verder, je kunt hier van alles uitproberen”. De buurtsportcoach geeft Daan en Yara een high-five. De kinderen rennen richting een 

megagrote glijbaan. De buurtsportcoach stelt zich voor als Flynn. Hij vertelt Zayd dat er dagelijks groepen wijkbewoners bewegen en 

trainen onder begeleiding van studenten. Samen met de Haagse hogeschool en de TU-Delft vinden er in de Skills Garden onderzoek-

en plaats op het gebied van sportbeleving, sportdeelname en spelanalyses. Een prachtig voorbeeld waar sport, studie en onderzoek 

samenkomen. Het vormt samen met de Sportcampus en het Sportlab een innovatief sportcentrum. 

Het Sportlab is ook gevestigd in de Sportcampus. Flynn legt uit dat het Sportlab ook een belangrijke rol speelt voor verenigingen die 

op het hoogste niveau in Den Haag sporten. In het Sportlab worden jaarlijks alle Haagse sporttalenten tot en met 18 jaar fysiologisch 

en motorisch getest. Via het Sportlab kunnen verenigingen ook onderzoeksvragen uitzetten. Flynn legt uit: “Clubs met talent aspiraties 

of een topsport divisie werken in Den Haag veel samen. Het levert de clubs een groot netwerk op, het sterkt de vereniging door con-

tinue informatie-uitwisseling en daaruit volgen betere prestaties. Als clubs samenwerken om hun sport op een hoger niveau te bren-

gen, beloont de gemeente dat met ondersteuning. Daar is de alom bekende Bosan turnacademie een goed voorbeeld van.” Flynn zelf 

speelt waterpolo en maakt al jarenlang onderdeel uit van de Haagse Waterpolo Gemeenschap. Zijn bevlogenheid en passie voor sport 

heeft ertoe geleid dat hij de sportopleiding in Den Haag is gaan doen en zo van sport zijn werk heeft gemaakt. 

Beleving
Zayd complimenteert Flynn met zijn duidelijke uitleg. Zayd maakt een grapje over de Wall of Fame: Misschien kan Flynn daar binnen-

kort ook wel aan toegevoegd worden? De Wall of Fame is een bekende Haagse straat met namen van alle sportieve sterren uit de 

geschiedenis. Het is ooit in 2017 geopend bij de opening van de Sportcampus. Inmiddels is de Wall of Fame een heuse straat in Den 

Haag Zuidwest, een zogenaamde Walk of Fame waar sportieve sterren een echte steen hebben. Jaarlijks worden er nieuwe sterren 

aan toegevoegd, als terugkerend onderdeel op het Escamp Beweeg Actief Festival. 

Op dat moment passeert een skateboarder Zayd en vraagt of hij ook een poging wil wagen. Zayd bedankt vriendelijk. Heel gaaf, maar 

het lijkt hem toch meer iets voor Daan en Yara. Zayd kijkt op zijn smartwatch; het is inmiddels lunchtijd. Het Sportpark Zuiderpark is 

bekend en toonaangevend door het concept bewegen en sport als ‘één grote beleving’ door te voeren. Bij alle horecapunten in het 

park kun je genieten van een gezond menu. Bij de entree van het park las Zayd al over het restaurant in het Sporthotel, gelegen aan 

de rand van het park. Het hotel wordt gerund door wijkbewoners. Samen met Daan en Yara wil hij daar genieten van een heerlijk 

gezonde lunch. Hij wenkt naar zijn kinderen en lopen dan samen verder over de rondweg richting het sporthotel.

Fietsproof
Na lunchtijd heeft Sara zich inmiddels bij het gezin gevoegd. Sara is op de fiets naar het Zuiderpark gekomen en stelt voor om een 

kijkje te gaan nemen bij één van de state-of-the-art sportaccommodaties die Den Haag rijk is. De futurologische Sportdome in 

Kijkduin, lijkt haar wel wat. Zij heeft daarover gehoord in een Podcast en het lijkt haar leuk om met het gezin een bezoek te brengen. 

Bij het sporthotel kunnen Zayd, Yara en Daan gebruik maken van gratis tweewielers. Leenfietsen – maar ook steppen, bakfietsen en 

skeelers - zijn door de hele stad op centrale plekken te verkrijgen. Via een gezichtsregistratie kun je een fiets reserveren en kosteloos 

gebruiken. Het is een stadsbreed initiatief dat Den Haag in 2025 heeft ingevoerd, als side-act bij de Tour de France. Het fiets initiatief is 

tevens ingevoerd om de stad autoluw te maken. Een enorme winst voor alle gebruikers van de openbare ruimte en daarmee voor alle 

inwoners. De stad heeft op dat gebied een ware revolutie doorgemaakt. Ook de strandopgangen Kijkduin en Scheveningen zijn alleen 

nog maar bereikbaar via tweewielers. 

Sporthubs
Vanuit het Zuiderpark richting Kijkduin, volgt het gezin een speciale QR-route door Den Haag Zuidwest. Het is een route door het 

meest groene stadsdeel van Den Haag. Het pad voert hen langs Sporthub Escamp; een parkachtige omgeving gelegen op ver-

schillende hoogtes met uiteenlopende beweegvoorzieningen: een panna-kooi, voetbal-, hockey- en rugbyvelden, een mini podium 

voor streetdance, een walk-in defence centre, jeu de boules banen, een urban gym en speeltoestellen. Via het fietspad passeren ze 

groepjes kinderen die er spelen en bewegen. Een mooi kleurrijk gezicht. De route vervolgt via een groenrijke zone langs het sportief 

centrum Uithof en de natuur fitness trail vlakbij Ockenburgh. Uiteindelijk arriveren ze bij de Future in Kijkduin: de splinternieuwe sport-

dome. Het indrukwekkende ontworpen complex is een samenwerking van gemeente, het bedrijfsleven en de Internationale School 

The Hague. Hierdoor is het complex ingericht met 2 gymzalen en 3 sportzalen, een bowlingbaan, een dojo en twee danszalen. Buiten 

liggen er sportvelden, een interactieve sportmuur X-wall en een vernieuwd honk- en softbalcomplex. Door de toevoeging van studen-

tenhuisvesting hebben studenten een rol in het exploiteren van het complex. Een win-win situatie.

Via een speciale Podcast Toer worden Zayd en Sara door het complex en over het terrein geleid. Grappige anekdotes en verhalen 

worden afgewisseld met historische en feitelijke informatie. Aan het einde van hun rondleiding komen ze uit op een groot schoolplein, 

dat deels is ingericht als urban skate terrein. Op een digitale wand volgen ze een korte videopresentatie. Het is een vooruitblik van de 

Olympische Spelen 2036 die in Nederland zal plaatsvinden. Vier sportdisciplines worden in Den Haag georganiseerd. Een waanzinnige 

ervaring voor de stad, de inwoners, de fans en de sporters! Deze sportieve beweegvibe beroert het gezin. In zo’n korte tijd hebben ze 

een geweldige indruk ge kregen van hun nieuwe stad. Ze kunnen niet wachten om nog meer inspirerende sportieve beweegplekken in 

Den Haag te ontdekken! 

Het wensbeeld voor een sportieve beweegrevolutie is uitgewerkt in een zogenoemde ‘praatplaat’. Het maakt de verschillende ambities 

voor bewegen en sport zichtbaar en geeft de onderlinge verbanden en structuren weer hoe bewegen en sport bijdragen aan een 

gezonde om geving. Het is enerzijds bedoeld als start voor een dialoog.

Anderzijds maakt dit beeld het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar bewegen en sport te kijken, om met elkaar inzichten 

te verkrijgen over de keuzes, de fundamentele en onvermijdelijke investeringen en toekomstige denk richtingen. De nummers in de 

praatplaat corresponderen met 7-tal fundamentele investeringen en het 11-tal onvermijdelijke adviezen die hierna worden toegelicht. 

Een sportieve beweeg revolutie  
voor Den Haag in 2034: in beeld
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De opmaak naar een sportieve beweegrevolutie!  

De Adviesraad voor Sport roept de politieke partijen op  

om bewegen en sport voor iedereen in Den Haag te  

waarborgen door te blijven investeren in het fundament  

– in willekeurige volgorde:

1  Bevorder inclusief en veilig sporten.  

Den Haag wil een inclusieve samenleving zijn waar iedereen samen 

sport, ongeacht leeftijd, gezondheid, achtergrond, sociale geaard-

heid of sociale positie. Den Haag blijft dit doen door het bevorderen 

van de financiële en praktische toegankelijkheid van de sport (via 

begrijpbare regelingen en toegankelijke sport accommodaties). 

Uitgangspunt is een veilige omgeving. Hiervoor continueren clubs, 

sportbonden en partijen de afspraken over de sociale omgang in de 

sport (Haagse Norm, John Blankenstein Foundation). Introduceer op 

alle sportparken naast een rook- en alcoholvrij beleid ook een  

gezonde sportkantine (op specifieke dagen). Stimuleer sport-

verenigingen om, conform de richtlijn van NOC*NSF, een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor alle vrijwilligers.

2  Investeer in duurzame infrastructuur.  

Den Haag beschikt over voldoende functionele, goede en klimaat-

neutrale sportaccommodaties. Naast de sportaccommodaties: 

(kunst)grasvelden, hallen, zwembaden, kleed- en clubaccommodaties 

gaat duurzame sport ook om de inrichting van de trapveldjes in de 

wijk. Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voor-

zieningen op orde zijn. Handhaaf de financiële ondersteuning om de 

kwaliteit én kwantiteit van sportaccommodaties in de stad op peil 

te houden. Stel als gemeente, in samenspraak met sportverenig-

ingen, een meerjaren onderhoudsplan op hoe om te gaan met de 

vervanging van de Haagse kunstgrasvelden én sport- en kleed-

accommodaties. Zover onze kennis rijkt, is vervanging nog niet in  

de begroting opgenomen. 

3  Versterk vitale Haagse sportverenigingen.  

Continueer de Combinatieregeling, met een bredere inzet van  

professionals bij sportverenigingen. Enerzijds gericht op het breed 

ondersteunen van verenigingen. Anderzijds op het slim benutten van 

sportparken door verenigingen te stimuleren om innovatief  

lidmaatschap aan te bieden en een ontmoetingsplek te zijn voor 

eigen leden, andere bezoekers die regelmatig sporten en wijk-

bewoners. Handhaaf ondersteuning op maat aan de hand van het 

jaarlijks vitaliteitsonderzoek. Voeg validatie en controle toe, ook als dit 

consequenties heeft voor het aantal verenigingen in de stad.

Om écht effectief te zijn, moet het nieuwe gemeentebestuur 

stevig doorpakken op terreinen waar de gemeente effectief 

het verschil kan maken. Dat leidt tot een 11tal dringende  

adviezen voor de komende 4 jaren. De adviesraad wil bena

drukken dat deze adviezen niet op zichzelf staan, maar dat 

de kracht juist is dat deze adviezen, naast de fundamentele  

investeringen, in gezamenlijkheid en in verbinding met 

elkaar worden uitgevoerd in de periode 20222026: 

1  Ontschot! Geef de wethouder sport óók zeggenschap 

over bewegen en sporten als middel.

Maak de wethouder sport verantwoordelijk voor een integrale  

aanpak van bewegen en sport. Verdeel de kosten voor de aanpak 

van bewegen en sporten als middel in onderwijs, economie, open-

bare ruimte, zorg en jeugd. Stel dit themagericht budget (als % van 

de kosten per domein) beschikbaar als pilotaanpak in het streven 

naar ontschotting. Kies voor een integrale am btelijke aanpak en werk  

vanuit één sportloket gedachte. Dit versterkt - naast de social return 

on investment - de efficiency van de investeringen in sport.

2  Investeer en start met de uitbreiding van 2 sporthallen  

en 1 zwembad in 2024. 

Op basis van de resultaten van het Mulier Onderzoek3 en om te 

voldoen aan de referentienorm4: reserveer voldoende budget en 

start met de bouw van 2 extra sporthallen in de Binckhorst en 

Loosduinen. Deze laatste is in aanvulling op de reeds geplande 

vervanging én uitbreiding van sporthal Loosduinen. Dit is vereist 

om te voorzien in de vraag naar binnensport accommodaties in de 

Kuststrook. Investeer in één extra nieuw zwembad in Den Haag 

Zuidwest (of vervanging en uitbreiding van zwembad Zuiderpark). 

3  Investeer en start met herinrichting van  

2 sportparken in 2024. 

Reserveer budget en start met de herinrichting van Sportpark 

Zuiderpark en Sportpark Escamp. 

Start met het herinrichten van Sportpark Zuiderpark5 met een nieuwe 

in  deling van de velden en de bouw van een tribune(stadion) om de 

komst van ADO-mannen en ADO-vrouwen mogelijk te maken. 

Sportpark Escamp heeft een centrale ligging in de gebiedsont-

wikkeling van Den Haag Zuidwest. Doorbreek de monocultuur 

(voetbal) door het sportpark als multisport- en stadspark in te richten, 

zodat het bijdraagt in de verbinding van bewoners en de wijken en 

onderdeel uitmaakt van de totale gebiedsaanpak in Zuidwest. 

04
Van ambities naar oplossingen.  
Een 7-tal fundamentele investeringen. 

05
Een 11-tal onvermijdelijke  
adviezen voor 2022-2026

4  Verruim sport in het onderwijs.  

Verruim de inzet van de vakdocent gymnastiek voor alle Haagse 

basisschool groepen. Den Haag voert landelijk een koppositie, maar 

om de landelijke beweegnorm te behalen is een verruiming van de 

regeling noodzakelijk. Dit lukt o.a. door het bewegings onderwijs voor 

groep 1 en 2 mogelijk te maken en het vak uit te breiden van  

2 uur naar 3 uur per week. Maak afspraken met het Primair Onder-

wijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) om meer bewegen op te 

nemen in het lesprogramma en 2 keer per dag minimaal een half uur 

beweeg- en sportactiviteiten te organiseren. Maak hierbij gebruik van 

de bewezen aanpak via gymleerkrachten, jeugdsportcoördi natoren 

en schoolsport- coördinatoren. Zorg dat de financiële middelen 

voor deze aanpak op rijks- én gemeenteniveau structureel blijven 

gehandhaafd.

5  Vereenvoudig bereikbaar sporten.  

Handhaaf het betaalbaar houden van bewegen en sport voor  

de Haagse bewoners met een kleine portemonnee. Ontlast sport-

verenigingen van de administratieve taken die hiermee samengaan 

door het efficiënter maken van deze regelingen en/of door de inzet 

van professionals. Continueer gratis lidmaat schap en/of kortingen bij 

sportaanbieders via de Ooievaarspas en stichting Leergeld en door 

meer samenwerking met het Jeugd fonds Sport en Cultuur.  

Introduceer een vorm van wederkerig heid bij het gebruik van  

de Ooievaarspas in de sport(club).

6  Innoveer in een beweegvriendelijke stad.  

Met de invoering van de Omgevingswet volgt de urgentie om te-

gemoet te komen aan een beweegvriendelijke stad. De Haagse 

referentienormen zijn een goede eerste aanzet. De Adviesraad voor 

Sport ziet graag een bindende referentienorm2 voor sport als  

leidraad voor een gezonde, sportieve en leefbare stad. In het  

ontwerp van de openbare ruimte worden bewegen en sport integraal 

– aan de voorkant van het ontwerpproces - meegenomen. Denk aan 

sportbelijning op parkeerplaatsen, straatparcours met atletiekbanen, 

brede trottoirs, goede verlichting, horizontaal reliëf in de openbare 

ruimte, differentiatie in sport-, spel- en verblijfsplekken. 

7  Intensiveer sport in de buurt.  

Continueer het sportaanbod via de inzet van buurtsportcoaches  

op pleintjes, playgrounds, skills garden en sportparken, zodat  

bewegen en sport in de wijk en dichtbij huis mogelijk is voor  

iedereen. Voeg populaire sporten, zoals e-sports, vechtsporten  

(martial arts, boksen, etc) en urban sports toe aan het aanbod.  

Denk hierbij ook aan het verruimen van de mogelijkheden (aparte 

voorzieningen en sportpas) voor studentsporten nu deze doelgroep 

in de stad steeds groter wordt.

4  Richt de wijken: Central Innovation District, Laak/

Binckhorst en Den Haag Zuidwest beweegstimulerend in. 

Richt deze nieuw in te richten wijken in conform de Omgevingswet 

en de maatschappelijke referentienorm in. Dat betekent met aan-

dacht voor bewegen en sport in de openbare ruimte in. Denk hierbij 

aan brede, veilige, verlichte fiets- en wandelpaden, skeelerroutes, 

een Athletic Skills Garden, groene (water) speeltuinen, outdoor  

fitness elementen, skatepark en playgrounds.

Stel budget beschikbaar, dat samengaat met wat de maatschappe-

lijke referentienorm voorschrijft.

5  Optimaliseer het gebruik van sportparken,  

te starten met 3 locaties in 2023. 

Benoem 3 sportclusters tot pilot. Met sportcluster wordt bedoeld: 

een sportpark met scholen, velden, sporthal en betrokken sport-

verenigingen. Stel een professional aan (via de regeling buurt-

sportcoach) die werkt en experimenteert als coördinator/aanjager/

sportregisseur in het optimaal benutten van de sportfaciliteiten in 

een 24-uurs economie. Ondersteun dit met behulp van innovatieve 

toepassingen (apps, etc.). Deze aanpak stimuleert ook verenigingen 

om een open club en flexibel te zijn. Denk aan samenwerkingen met 

het bedrijfsleven, anders georganiseerde sportaan bieders (e-sports, 

urban sports) en maatschappelijke organisaties. De Adviesraad voor 

Sport ziet kansen voor het Zuiderpark. Begin met het huisvesten van 

ADO Den Haag en het duurzaam exploiteren en het optimaliseren 

van de mogelijkheden van Sportcampus Zuiderpark voor Den Haag 

Zuidwest. Dit kan door intensieve samenwerking van de organisaties 

in het sport-onderwijs-innovatie cluster6.

2.  Besluit B&W, Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen, januari 2021

3.  Mulier Instituut: Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag; Een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040), mei 2020

4.  Besluit B&W, Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen, januari 2021

5.  Adviesraad voor Sport, Adviesbrief ADO terug naar het Zuiderpark, april 2021

6.  Adviesraad voor Sport, Adviesbrief ADO terug naar het Zuiderpark, april 2021
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6  Professionaliseer sportverenigingen door het aanwijzen 

van 10 sporthubs in 2025.

Het onderscheid tussen grote bloeiende verenigingen en kleine 

stagnerende verenigingen in onze stad wordt steeds groter. Om dit 

zoveel mogelijk tegen te gaan is investeren in het professionaliseren 

van de sportverenigingen onontkoombaar. Aspecten van sportclubs 

komen steeds meer onder druk te staan door o.a. de afname van de 

bereidheid tot vrijwilligerswerk, toe name van complexe vraagstukken 

en eisen van de omgeving (o.a. leden). De Adviesraad voor Sport ziet 

kansen om te investeren in zogenoemde sporthubs. In een sporthub 

stelt een sterke club de kennis en ervaring beschikbaar aan 6 tot 

8 kleinere sportverenigingen door hen pro-actief te faciliteren en te 

ondersteunen. Uitgangspunt is dat alle Haagse sportclubs een plan 

opstellen met hun rol (hub of deelnemer) en hun toekomstvisie voor 

2026 en verder. Op basis daarvan kan gezocht worden naar logische  

samenwerkingen (per sport, per locatie). Social hubs worden onder-

steund door professionals – in samenhang met het optimaliseren van 

sportclusters (advies 5).

7  Ondersteun en stimuleer samenwerking met  

markt en verenigingsinitiatieven vanaf 2022. 

Omarm initiatieven zoals Beachcity (inclusief beachstadion), 

sportvoor zieningen Stokroosveld, Sportpark Laan van Poot, De 

Uithof, Alliantie Vlietzoom, turnhal Loosduinen. Luister naar, koester 

en benut het enthousiasme, de ondernemersgeest en de maatschap-

pelijke betrokkenheid van clubbestuurders en ondernemers als zij 

initiatieven aandragen. Trek gezamenlijk op als het gaat om sociaal 

maatschappelijke activiteiten en verken de (on)mogelijkheden voor 

publiek-private samenwerkingen. Verleen financieel support als het 

bijdraagt aan een uniek en maat schappelijk relevant sportaanbod. 

Ook in het streven naar 100% sportparticipatie is samenwerking met 

anders georganiseerde sportaanbieders7 in Den Haag onontkoom-

baar. Benut de kennis en aanpak van deze sportaanbieders om 

specifieke doelgroepen te bereiken. Biedt hen de mogelijkheid om te 

participeren in (gemeentelijke) programma’s voor sportstimulering.

8  Versterk de dienstverlening aan sport en  

beweegaanbieders in 2022. 

Te vaak ervaren inwoners, organisaties, clubs dat zij verdwaald raken  

in de ambtelijke organisatie. Om de klant centraal te stellen pleit de  

adviesraad voor het inrichten van een Haags sportloket met praktische  

vragen omtrent regelgeving, accommodaties en subsidies. Dit sport loket 

– analoog aan het ondernemersloket met één telefoonnummer en één  

emailadres - is er voor sporters, verenig ingen, evenementen organi sa-

toren en sportaanbieders. Dit loket, in aanvulling op de huidige onder-

steuning, geeft ook inzicht waar vraag en aanbod van sportinitia tieven 

per wijk beschikbaar zijn. Faciliteer dit met ict-mogelijk heden en beschik-

baarheid van digitale informatie. Met deze aanpak stelt de gemeente de 

klant centraal en verkrijgt de gemeente meer inzicht in de sportvragen 

die actueel zijn, om zodoende sneller in te spelen op veranderingen.  

En ook: een sport loket geeft gezicht aan de sport in de stad.

9  Stel een convenant op tussen 150 sportclubs en 150 

Haagse bedrijven in 2024. 

Dit convenant is gericht op het stimuleren en faciliteren van de 

samen werking tussen clubs en het Haagse bedrijfsleven. Na de 

corona-pandemie kunnen bedrijven er niet meer omheen: er is 

urgentie om werknemers vit en fitaal te houden. Hier ligt een kans 

voor de Haagse sportverenigingen. Denk aan ontmoetingsruimtes 

(leegstaande kantoorplekken als gevolg van thuiswerken) bij bedrijven 

waar beweeg- en sportactiviteiten worden aangeboden door sport-

clubs in ruil voor sponsoring. Andersom zijn bedrijven op zoek naar 

samenwerkingen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld energiebedrijven in het helpen 

realiseren van klimaat neutrale clubgebouwen of lokale supermarkten 

of voedingsbedrijven om te faciliteren in een gezonde sportkantine 

(op specifieke dagen). Sportclubs bieden hiervoor een podium met 

impact voor bewoners, sportclubs en wijken. 

10  Stimuleer talentontwikkeling  

 met voorkeur op school vanaf 2026. 

Versterk de topsport in de stad door de samenwerking te continueren 

met Team NL Centrum Metropool (beachvolleybal, zeilen en skaten)  

en ondersteun de kennisoverdracht tussen Team NL Centrum 

Metropool, de talentontwikkelingsprogramma’s van sportbonden 

en de Haagse jeugdopleidingen bij sportverenigingen – analoog aan 

Bosan turnacademie en Waterpolo Den Haag - om de topsport op 

niveau te krijgen en te houden die past bij de 3e grootste stad van 

Nederland. Verken de mogelijkheden om vechtsporten (martial arts, 

boksen, etc) toe te voegen aan het talent ontwikkelingsprogramma 

en samen te brengen op één locatie in de stad. 

Start met talentontwikkeling door jonge kinderen vaardig te maken in  

bewegen. Dit betekent breed inzetten van het meten en monitoren 

van de motorische vaardigheden op alle Haagse basisscholen,  

voldoende kwalitatief en kwantitatief bewegingsonderwijs verzorgen 

en een gevarieerd sportaanbod in de wijk aanbieden. Kinderen en 

jongeren die zich competent voelen in de sport, bewegen beter, 

vaker en langer. Op termijn geeft dit positieve effecten op sociaal, 

sportief en gezondheidsgebied. Het zal ook tot meer topsport-

prestaties leiden. Dit vraagt om een revolutionaire aanpak in de hele 

keten. Organiseer hiervoor ook stads brede talentdagen.

11  Organiseer jaarlijks één groot topsportevenement  

inclusief een breed sideprogramma. 

Blijf inzetten op het organiseren van internationale en aansprekende 

top evenementen, waar ook mensen met een beperking inclusief 

aan kunnen deelnemen. Deze topevenementen promoten de 

sportieve stad aan zee en maken gebruik van de vele topsport-

accommodaties: Sportcampus Zuiderpark, Hofbad, Beachstadion, 

Zeezeilcentrum, RAC-hallen in Den Haag. Denk hierbij aan de  

volgende evenementen: Olympic Festival 2024 in het Zuiderpark,  

WK basketbal 3x3 en EK Handbal in Sportcampus Zuiderpark en 

World Cup kitesurfen rond het Beachstadion. 

Met het perspectief is een stip op de horizon geplaatst. Dit 

start met een 7tal fundamentele investeringen en een 11tal 

onvermijdelijke adviezen. Hoewel de toekomst lastig in te 

schatten is, wil de adviesraad een aantal denkrichtingen 

meegeven voor de periode vanaf 2026:

•  Stel een innovatieteam samen. Combineer kennis uit  

verschillende domeinen (jeugd, economie, onderwijs, openbare 

ruimte) in een samenwerking dat aandacht heeft voor trends en 

technologische ontwikkelingen en die voorbereidingen treft om  

de sport voor te bereiden op de beweegrevolutie.

•  Reserveer budget en start met de herinrichting en uitbreiding 

van sportparken Vlietzoom en Madestein/Vroondaal. Het her-

inrichten en aanpassen van deze sportparken is noodzakelijk om 

de groei als gevolg van de reeds ingezette gebiedsontwikkelingen 

in de Binckhorst/CID en Vroondaal/Uithof op te vangen.

•  Reserveer budget en start met de bouw van 2 extra sport

hallen: in Den Haag Zuidwest en Scheveningen. Noodzakelijke 

investering om de vraag naar indoor sport faciliteiten op te vangen. 

Dit is ook conform de maatschappelijk referentienorm.

•  Reserveer budget en start met de renovatie en/of vervanging 

van minimaal één zwembad (Overbosch/De Blinkerd).  

Noodzakelijke investering om de vraag naar zwemwater op te 

vangen. Start met de voorbereidingen.

•  Continueer het onderhoud, de renovatie en het klimaat

neutraal maken van de Haagse sport, kleed en club

accommodaties. Een deel van de Haagse sportaccom modaties 

is gedateerd en aan vervanging toe. Continueer de renovatie van 

het verduurzamen van de club- en kleed accommodaties. Stel 

een plan op hoe om te gaan met clubs die ondanks de subsidie-

mogelijkheden onvoldoende financiële middelen hebben. 

•  Bouw verder aan het professionaliseren van sport

verenigingen door het aanwijzen van 10 nieuwe sporthubs 

voor de periode 20262030. Maak gebruik van de ervaringen in 

het vormen van sporthubs - advies 6  - voor de periode na 2026.

•  Investeer in de aanleg van 2 nieuwe Athletic Skills Garden. Dit 

is in aanvulling op de bestaande voorzieningen, zoals playgrounds 

en outdoor fitness parken, en ter onder steuning van de ingezette  

vernieuwde aanpak voor beweeg stimulering van kinderen en 

talentontwikkeling.

•  Uitbreiden van de aanpak om de bezetting van 6  

sportparken te optimaliseren. In aanvulling op advies 5 . Maak 

gebruik van de leerervaringen met de pilotprojecten om het gebruik 

van sportparken nog meer te benutten door clubs en andere 

(maatschappelijke) organisaties.

•  Esports, urban sports en vechtsporten maken volwaardig  

onderdeel uit van het sportaanbod. E-sports maken onderdeel 

uit van het verenigingsaanbod. Urban Sports worden gefaciliteerd 

in het samenbrengen van aanbieders en gebruikers, met name bij  

het inrichten van de openbare ruimte, parkjes en pleintjes. Den 

Haag is één van de koplopers als het gaat om vechtsportclubs. 

Om dit als zodanig in komende jaren te bevorderen is het belangrijk 

dat de clubs samenwerken, vechtsportgala’s veilig kunnen plaats-

vinden en er een constructieve samenwerking plaatsvindt om het 

imago van vechtsport te verbeteren. 

•  Evenementen. Blijf inzetten op het organiseren van internationale 

en aansprekende topevenementen die de sportieve stad aan zee 

promoten en de vele topsportaccommodaties in Den Haag in  

de kijker zetten.

06
Aanbevelingen voor de periode vanaf 2026

7.  Alle sport buiten een sportvereniging om: stichtingen, zzp’ers, commerciële aanbieders, ongebonden: alleen of met anderen.
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Het Sportmanifest is samengesteld aan de hand van interviews en gesprekken, voorgaande adviezen van de adviesraad  

en gebruik van literatuur:

•  Sportverenigingen o.a. Haag Atletiek (Pierre Heijnen, voorzitter), Stuurgroep Sportpark Laan van Poot (Anne van der Kooi, voorzitter), 

SV Dunas (Bart Klijn, voorzitter), The Hague Royals (Mart Waterval, voorzitter), Bosan Turnacademie, BSV De Mussen, HFC ADO 

Den Haag, Stichting ADO Vrouwen, NV ADO Den Haag, Exploitant Lindobeach, KV Achilles, SV Die Haghe. 

•  Gemeente Den Haag, in gesprek met: Peter van Veen (directeur Sport), Rene Baron (directeur regiodeal ZuidWest), Theun van  

Balveren, Pjotr Behrtel, Tom van Dijk, Mei Lan Chung, Jan-Willem Meppelink, Rikkert Suijkerland, Wim Scholtmeijer, Edgar Vermaas.

•  Haagse Hogeschool, in gesprek met: Frank van Eekeren (lector Impact of Sport), Sanne de Vries (lector Leefstijl in een Stimulerende 

Omgeving), Monique Berger (lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport), Helmien Rambaldo (senior onderzoeker), Joris 

Hoeboer (senior onderzoeker), Guy van der Meulen (opleidingsmanager HALO).

•  Nederlandse Sportraad, in gesprek met Mariëtte van der Voet (algemeen secretaris)

•  Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH), in gesprek met Job Schenau (directeur)

•  Vlietzoom Alliantie, in gesprek met Chong Choy (voorzitter) en Wouter van IJzeren (bestuurslid)

•  Adviesraad voor Sport, diverse adviezen:

•  Haags Sportmanifest 2018-2022

•  Advies Toekomst Haags Sporttalent, juni 2017

•  Ruimte voor Sport, Spel en Bewegen. Bouwen aan een sportief en gezond Den Haag, maart 2019 

•  Oog voor de anders georganiseerde sporten, november 2020

•  Adviesraad voor Sport, Adviesbrief ADO terug naar het Zuiderpark, april 2021

•  Nederlandse Sportraad, diverse adviezen:

•  Bron: Advies NL Sportraad: De opstelling op het speelveld; naar een sterke sportbranche voor een vitale samenleving,  

november 2020

•  Bron: Wettelijk en financieel addendum, bijlage bij het advies Opstelling op het speelveld, juni 2021

•  Bron: Adviesbrief Nederland vitaal in bewegen, maatregelen tegen bewegingsarmoede, mei 2021

•  Bron: Adviesbrief ‘Plezier in bewegen’. Een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs’, 

januari 2018

•  Gemeente Den Haag

•  Bron: Ontwerp Haags Sportakkoord 2020-2022, september 2020

•  Bron: Selectie 2e tranche projecten Regiodeal Den Haag Zuidwest

•  Bron: vraag en aanbodanalyse zwembaden, gemeente den haag, februari 2018  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6402613/1/RIS299542_bijlage

•  Bron: Besluit B&W, Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen, januari 2021

•  Bron: Locatiestudie sporthallen Den Haag, 12 november 2020

07
Bronvermelding

•  Haagse Hogeschool

•  https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten

•  Mulier Instituut, Rebel

•  Bron: De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen 

https://www.mulierinstituut.nl/actueel/geschatte-sroi-van-sport-en-bewegen-in-nederland-1-op-251/

•  Bron: Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag;  

Een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensport accommodaties (2019-2040), mei 2020 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen/kennisbank/publicaties

•  Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

•  Bron: Inventarisatie Haags Sportkwartier Vechtsporten, juni 2020

•  Bron: Waarde vechtsporten voor kwetsbare jongeren, september 2018

•  De Waarde(n)volle Club; Frank van Eekeren, 2e druk, 2019

•  Nationaal manifest ‘Bewegen, het nieuwe normaal’, mei 2020

•  Nationale gezondheidsraad; samenvatting beweegrichtlijnen, augustus 2017 

•  Samenwerkende Gezondheidsfondsen (GSF), Plan van Aanpak Gezonde Generatie, mei 2018

•  Stuurgroep Sportpark Laan van Poot; Structuurontwerp, april 2021

•  Praatplaat, pagina 12-13, Studio Limón

•  Foto 2018 The Hague Offshore Sailing World Championship, pagina 18-19, Sander van der Borch
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08
Samenstelling  
Adviesraad voor Sport

John van den Berg (voorzitter)

Oud-directeur Academie voor Sportstudies (HALO/Sportmanagement), 

bestuurslid Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Holland, lid van de Raad van 

Toezicht bij de Sportparken Willem Alexander en Harga Noord (gemeente 

Schiedam), voormalig fysiotherapeut, voormalig- bestuurslid Stichting Werk-

gever Sportclubs Den Haag, oud-docent fysiotherapie.

Catharina Abels

Voormalig gemeenteraadslid in Den Haag voor de VVD met onder andere sport 

in haar portefeuille, lid Ledenraad van de Rabobank regio Den Haag, secretaris 

Stichting Het Buitenmuseum, bestuurslid Stichting Jeugdwerk Den Haag.

Rob van Bokhoven

Afdelingshoofd Beleid & Strategie parket Noord-Holland en Landelijk  

Officier van Justitie; aanklager bij het Instituut voor Sport rechtspraak,  

lid raad van toezicht Veilig Thuis Brabant; lid raad van toezicht Jeugd-

bescherming Brabant; voormalig beoefenaar van judo/karate/kickboxing, 

voormalig lid van Haag Atletiek.

Wimar Bolhuis

Universitair docent economie aan de Universiteit Leiden / Campus Den 

Haag, voormalig adjunct-directeur Sociale Zaken bij Sociaal Economische 

Raad, voormalig fractievertegenwoordiger voor de PvdA (2014-2018), 

oud-voorzitter korfbalvereniging Futura, voor malig lid van o.a. HBS, Quick, 

SV Scheveningen, korfbalvereniging ALO. 

Karen Bosch

Lid Directieteam bij HTM Personenvervoer (eindverantwoordelijk voor  

Operatie), voormalig- Human Resource directeur diverse organi saties in  

bedrijfsleven, trainer & hoofdleider LCKV jeugd vakantie, voormalig top-

judoka (A-selectie Nederlandse Judo Bond).

Troy Douglas

Performance coach bij de BVO Ajax, trainer-coach bij atletiek ver eniging 

Sparta, voormalig docent Internationaal Sport Management (Haagse 

Hogeschool), oud- technisch directeur Atletiekbond Bermuda, deelnemer 

Olympische Spelen (1988, 1992, 1996 en 2004). 

Lisette van den Heuvel

Directeur-bestuurder Stichting Onder Een Dak; Voormalig directeur Trans-

murale Zorg Den Haag, oud-directeur bij Stichting Buddy Netwerk, manager 

Stichting MOOI, actief in ongebonden sporten (fitness, hardlopen).

Ron Jansen (bestuurslid)

Directeur Accountantskantoor Baker Tilly (Netherlands) - Interim Financials, 

voorzitter voetbalvereniging H.V.V. Laakkwartier, bestuurslid Stichting H.V.V. 

Laakkwartier in de Maatschappij, ambassadeur Buurthuis van de Toekomst, 

oud- lid Comité Haags Jeugdlintje.

Nynke Lely – Straatsma

Belangenbehartiger Sportvisserij Nederland, voorzitter van Skate board 

Federatie Nederland, voormalig projectleider bij diverse sportbonden  

waaronder Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, Nederlandse Handboog 

Bond, Badminton Nederland, NOC*NSF, PR en marketingmanager bij  

sport gerelateerde organisaties (o.a. Lotto).

Kees Mol (bestuurslid)

Voormalig- studentendecaan en topsportcoördinator bij de Haagse Hogeschool, 

voormalig sportdocent, oud voetbalcoach van VUC, HBS, HVV en Graaf Willem 

II-VAC.

Rachid Najib

Arbeidsdeskundige UWV voor mensen met een beperking, bestuurder en trainer 

taekwondo vereniging LaHaye, ambassadeur van het Haags Sportkwartier.

Soraya Samuels

Beweegcoach in Den Haag, Sportintermediair voor Hagenaars met een  

beperking, voormalig consulent bij de stichting Vrijetijdsbesteding, Thuis-

hulp en Vormingsactiviteiten (VTV) in Den Haag.

Elvira Stinissen

Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS (directie Sport) in het  

domein inclusief sporten en bewegen, voormalig lid Nederlands Zitvolleybal  

team, medaillewinnares Europese en Wereldkampioenschappen en 

Paralympische Spelen, deelneemster Paralympische Spelen (2008, 2012, 

2016), voormalig vice voorzitter International Paralympic Committee (IPC) en 

voormalig bestuurslid Europees Paralympisch Committee (EPC). 

Carola Uilenhoed

Locatiemanager DC Klinieken Breda en Den Haag, bestuurslid Stichting Werk-

gever Sportclubs Den Haag, voormalig topjudoka, medaillewinnares op Europese  

& Wereldkampioenschappen judo, deelneemster Olympische Spelen 2008.

Bart Volkerijk

Voormalig Interim-directeur Nederlandse Basketbal Bond; voormalig directeur 

Nederlandse Baseball- en softbal Bond, oud- directeur Sportservice Zuid- 

Holland, voormalig tophonkballer, voormalig bestuurder/training/lid sv ADO.

Wendy van der Meijs (secretaris)

Secretaris Adviesraad voor Sport, voormalig beleidsadviseur topsport  

Gemeente Den Haag, lid Haagse roeivereniging De Laak, (voormalig) lid SV 

Verburch (turnen, tennis), actief in ongebonden sporten (bootcamp, hardlopen).
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Adviesraad voor Sport

Sportcampus Zuiderpark

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22

2533 SR Den Haag

sportadviesraad@denhaag.nl

www.adviesraadvoorsport.nl


