
Sporten gebeurt in daarvoor bestemde

accommodaties. Het Centraal Bureau voor de

Statistiek onderscheidt drie soorten accom-

modaties: zwembaden, overdekte sport-

accommodaties en openluchtsportaccommo-

daties. Deze accommodaties worden beheerd

door de gemeente of door een particuliere

exploitant. Vooral zwembaden en overdekte

sportaccommodaties worden steeds meer

door particulieren beheerd.

Wildwaterbaan
In 1997 telde Nederland 730 zwembaden. Dit

zijn openlucht zwembaden, overdekte zwem-

baden, combibaden en natuurbaden. De

recreatieve zwemmer gaat inmiddels niet

meer naar het zwembad om alleen wat baan-

tjes te trekken. Hij wil ook naar de sauna,

bruin worden op de zonnebank, gillend van

de glijbaan af en meegevoerd worden door

een wildwaterbaan. Drie van de vier over-

dekte zwembaden en combibaden hebben

één of meer van deze voorzieningen. Voor de

hele jonge zwemliefhebbertjes is in bijna alle

zwembaden een peuter- of kleuterbad.

In 1997 zijn Nederlanders 91 miljoen keer in

een zwembad gaan zwemmen. Ongeveer twaalf

miljoen van deze bezoeken vonden plaats in

het kader van schoolzwemmen en ongeveer

dertien miljoen in verband met verenigings-

zwemmen. In de meeste overdekte zwembaden

en de combibaden zijn speciale uren gereser-

veerd waarop bijzondere groepen – senioren,

gehandicapten, allochtonen – terecht kunnen.

Squash en biljart
Er zijn in 1997 2,1 duizend overdekte sport-

accommodaties waarin vijfhonderd sportza-

len en negenhonderd sporthallen zijn gele-

gen. In deze zalen en hallen worden diverse

takken van sport beoefend. Er zijn ook sport-

ruimten waar maar één soort sport beoefend

kan worden zoals tennishallen, squashbanen,

kegel- en bowlingbanen en biljartcentra.

De mogelijkheid om te squashen en biljarten

is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aan-

tal squashbanen en biljarttafels is sinds 1994

met eenderde gestegen. Een partijtje kegelen of

bowlen is iets lastiger geworden. Het aantal

kegel- en bowlingbanen in overdekte accom-

modaties is met circa tien procent afgenomen.

Wie overdekt wil tennissen, heeft nog net zo

veel keuze als in 1994. Het aantal overdekte

tennisbanen is sinds 1994 stabiel.

Balletje slaan
Het aantal openluchtsportaccommodaties is

licht teruggelopen ten opzichte van 1994 tot

4,1 duizend. Openluchtsportaccommodaties

blijven, in tegenstelling tot de zwembaden en

de overdekte sportaccommodaties, hoofdza-

kelijk in beheer van de gemeenten.

Van elke drie openluchtsportaccommodaties

is er één ingericht met alleen maar voetbal-

velden. Er is ook genoeg gelegenheid om een

balletje te slaan op een openluchttennisbaan.

Van het totaal aantal buitenaccommodaties

is veertien procent helemaal gericht op ten-

nis. In totaal zijn er 7,3 duizend voetbalvel-

den en 6,5 duizend tennisbanen.

Er zijn zo’n 1,4 duizend accommodaties waar

naast voetbalvelden en tennisbanen nog

andere sportvelden liggen. Hier moet dan

vooral gedacht worden aan hockey-, korfbal-

en handbalvelden. Deze sporten worden

uiteraard ook beoefend op accommodaties

die speciaal ingericht zijn voor dit soort spor-

ten. Andere sporten die op de diverse open-

luchsportaccommodaties beoefend worden,

zijn onder andere golf, jeu de boules en auto-

of motorsport. In totaal zijn er 3,3 duizend

velden en banen bestemd voor de overige

sporten. §

Wim Peters

Waar sporten wij?

De plaats van de sport

Zwemmen doen we in een zwembad, voetballen op een voetbalveld en biljarten in het café. 
Hoeveel sportaccommodaties zijn er eigenlijk in Nederland?
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Zwembaden naar soort

1997 1994
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