Het sportonderzoek van het Mulier instituut is driedelig:
1. Onderzoek naar de sportdeelname in Heerhugowaard;
2. Onderzoek naar de ruimtelijke behoefte voor de binnen- en buitensport op korte, midden- en
lange termijn;
3. Onderzoek naar sport en bewegen in de openbare ruimte;
Puntsgewijs zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de rapportages als volgt
samengevat.
Onderzoek naar de sportdeelname in Heerhugowaard.
Conclusie
 De inwoners van Heerhugowaard vinden het belangrijk dat ze in de buurt kunnen sporten en
bewegen;
 Voor 40% van de gebruikers van sportaccommodaties is de accommodatie in de buurt;
 De sportende inwoners van Heerhugowaard beoefenen hun belangrijkste sport voor een groot
deel bij de sportvereniging (43%);
 De inwoners van Heerhugowaard beoefenen vooral sporten op de openbare weg (43%) en
fitness thuis of in een sportschool (43%);
 Een groot deel van de inwoners wandelt (86%) en fietst (76%) in de openbare ruimte.
Aanbevelingen:
 Mogelijkheden verkennen om het sporten op de openbare weg en het recreatief
wandelen/fietsen meer te faciliteren;
 De verbetermogelijkheden bestaan uit ‘ommetjes/routes aanleggen’, ‘toestellen plaatsen (bijv.
voor buitenfitness, bootcamp) ’en ‘de verlichting verbeteren’. Het plaatsen van toestellen zou
bijvoorbeeld bij een multifunctionele sportaccommodaties mogelijk zijn.
 Verbeteren van communicatie over sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte.
Onderzoek naar de ruimtelijke behoefte voor de binnen- en buitensport op korte, midden- en
lange termijn.
Conclusie
 Over de gehele lijn (binnen-en buitensport) heeft Heerhugowaard het aanbod aan
sportaccommodaties goed op orde;
 Ten opzichte van het landelijke cijfer is het totale aanbod aan binnensportruimte in
Heerhugowaard laag;
 Bezetting van de gemeentelijke sporthallen is hoog (wintermaanden) en loopt tegen een
organisatorische grens aan;
 Verenigingen en onderwijs verwachten in de toekomst meer gebruik te maken van
binnensportruimte;
 Trends: populariteit zaalhandbal, veldsporten in de winter naar binnen, mogelijk meer uren
bewegingsonderwijs, aandacht voor ‘leven lang sporten’.
 Weinig aantal kunstgrasvelden tov landelijk gemiddelde;

Aandachtspunten voor de komende periode liggen voor binnensport bij:
 Het vergroten van het aanbod van sporthallen door spreiding trainingsuren (zaalsporten),
verbinding met commerciële sporthallen en verkenning sporthallen in nieuwe gemeente Dijk
en Waard vanaf 2022;
 Verbeteren van de bezetting van de gymzalen door multifunctioneel gebruik.
Aandachtspunten voor de komende periode liggen voor buitensport bij:
 Trainingscapaciteit voetbal (KSV en Reiger Boys);
 Groei van de handbalsport onder invloed van de groeiende populariteit van zaalhandbal (KSV,
Tornado, Hugo Girls);
 Overschot aan tennisbanen (voornamelijk bij TVHHW);
 Veldverlichting en en niveauvereisten bij de honk- en softbalvelden (BC Herons).

Onderzoek naar sport en bewegen in de openbare ruimte.
Conclusie
 Uit de analyses en de werksessie blijkt dat in elk gebied of wijk wel winst te behalen is op het
gebied van beweegvriendelijkheid.
De aandachtspunten voor Heerhugowaard zijn:
 (Beweeg)routes en speelplekken in en rondom De Noord;
 Groene verbindingen tussen (binnen)stad en parken/buitengebied;
 Verbinding creëren door open sportparken;
 Watertappunten, beweegtoestellen en betere verlichting in de openbare ruimte. Creëren van
nieuwe ontmoetingsplekken, aansluitend op het in kaart gebrachte aanbod (presentatie van
fase 1 onderzoek ontmoetingsplekken aan de Raad op 8-12-2020).

