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Onderzoek optimalisatie binnensportvoorzieningen Wijk bij Duurstede (2008)

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede heeft 

ICSadviseurs onderzocht wat de meest optimale 

configuratie van sportvoorzieningen is vanuit 

het perspectief van de gebruikersgroepen, te 

weten: primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

en de sportverenigingen. Hierbij is onder 

andere rekening gehouden met aspecten als: 

ruimtebehoefte, capaciteit, reisafstanden en 

financiën. 

 

De gemeente Wijk bij Duurstede wil een impuls geven 

aan zowel het onderwijs als de sport en bekijkt beide 

activiteiten nadrukkelijk in samenhang met elkaar. De 

gemeente werkt aan de realisatie van een 

multifunctionele accommodatie voor het primair 

onderwijs en de nieuwbouw van het Revius Lyceum. 

Deze beide onderwijsinstellingen kennen een 

aanzienlijke vraag naar binnensportvoorzieningen. 

Parallel aan deze ontwikkeling heeft de Sportraad 

(namens de sportverenigingen) de wens uitgesproken 

voor een nieuwe en ruimte sportaccommodatie. De 

gemeente heeft vervolgens ICSadviseurs gevraagd de 

meest optimale configuratie te onderzoeken op basis 

van de gestelde randvoorwaarden. 

 

Om een optimale configuratie te vinden dient met het 

perspectief van elke gebruikersgroep rekening te 

worden gehouden. Hiertoe zijn alle stappen in het 

onderzoek vanuit de 3 perspectieven uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste stap is geïnventariseerd wat de 

beschikbare capaciteit aan binnensportvoorzieningen 

is, wat het huidige gebruik is per gebruikersgroep en 

welke wensen er bij de gebruikersgroepen leven. 

Vervolgens is vanuit elk perspectief aangegeven aan 

welke voorwaarde de nieuwe configuratie van 

binnensportaccommodaties zou moeten voldoen.  

 

In de volgende stap heeft de gemeente 3 scenario’s 

geformuleerd, waarvan de consequenties per 

gebruikersgroep zijn weergegeven.  

 

Ten slotte zijn ook de financiële consequenties voor 

de gemeente per scenario doorgerekend. Hierbij is 

aangesloten bij het reeds vastgestelde budgettaire 

kader, dat reeds voor de nieuwe voorziening door de 

raad was vastgesteld.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de 

gemeente Wijk bij Duurstede gekozen voor een van de 

scenario’s en dat vervolgens voorgelegd aan de 

gemeenteraad. In dit scenario neemt een aparte 

stichting de realisatie en beheer van de nieuwe 

sportaccommodatie op eigen terrein voor haar 

rekening.  

 

 

  

 


