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“Wie van sport houdt ...

   ... houdt van Arnhem!”
Zeg je sport, dan zeg je Arnhem. Als thuisbasis van het NOC*NSF heeft de Gelderse hoofdstad een unieke plek in Nederland. Met 

Vitesse heeft de stad een belangrijke voetbalclub binnen de stadsgrenzen. Grote internationale sportevenementen zoals de Giro 

en Nationale Sportweek hebben Arnhem aangedaan. Natuurlijk zijn er ook vele lokale evenementen, bijvoorbeeld Ome Joops Tour 

en de Arnhem Cup. Gelredome, Valkenhuizen en Papendal, zijn voorbeelden van gewaardeerde sportlocaties. Of het nu topsport 

of amateursport is, of je nu sportliefhebber en sportbeoefenaar bent, in Arnhem is sport voor iedereen. 

Zeg je sport, dan zeg je ook gezondheid. 
Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl 
en helpt mensen om tot op hoge leeftijd ac-
tief en gezond te blijven. Sport is daarnaast 
ook goed voor je sociale ontwikkeling en je 
zelfvertrouwen. Daarom zet de gemeente 
Arnhem in op het promoten van sport en 
bewegen. Dat doet de gemeente natuur-
lijk niet alleen. We werken nauw samen 
met inwoners, bedrijven, sportvere-
nigingen en andere sportpartners. 

European City of Sports Arnhem

In 2018 draagt Arnhem met trots de titel 
European City of Sports. Deze titel bestaat 
sinds 2011 en wordt ieder jaar uitgereikt 
door de onafhankelijke non-profit 

organisatie ACES. Deze organisatie is 
verbonden aan en wordt gecontroleerd 
door de Europese Commissie. De jury was 
onder de indruk van het grote aanbod van 
verschillende sporten in Arnhem, de stevige 
basis die sport in de Arnhemse wijken 
heeft, de innovatieve beweegoplossingen 
en de sportevenementen met impact voor 
iedereen in de stad. De titel is een erken-
ning voor iedereen, dus die duizenden 
mensen in Arnhem, die zich inzetten voor 
de sport en voor een betere samenleving.

Sportzomer

Op 27 februari begint tijdens het Sportgala 
de campagne voor European City of Sports 
2018. Het belooft in Arnhem een hele 

sportieve zomer te worden. Kom kijken 
naar de Worldcup BMX, het WK Inline en 
Freestyle, de Urban Sportsweek, het 
WK Zitvolleybal, de Boels Ladies Tour of de 
Bridge to Bridgeloop. Daarnaast worden 
er bijeenkomsten voor lokale, nationale 
en internationale partners georganiseerd 
waarin kennis wordt uitgewisseld over 
innovatie in de sport. Een Hackaton helpt 
bij de totstandkoming van business-
modellen voor sport in de openbare ruimte. 
Dit jaar zeggen we allemaal, vol over-
tuiging: European City of Sports Arnhem!

Gerrie Elfrink
wethouder voor sport 
januari 2018

Arnhem | Sportstad



4

Arnhem!



5

Index

 “Zeg je sport, dan zeg je Arnhem. 
Als de thuisbasis van het NOC*NSF

heeft de Gelderse hoofdstad
een unieke plek in Nederland.”

Voorwoord door de wethouder voor sport 3 

1 Over Arnhem 7
2 Arnhems visie voor sportbeleid 8
3 Faciliteiten 12
4 Verenigingen 19
5 Sportevenementen 22
6 Sport en gezondheid 27
7 Europese Sportstad 34

Colofon

Deze uitgave, Arnhem Sportstad, 
is een initiatief van de gemeente
Arnhem in samenwerking met 
Sportbedrijf Arnhem en is bedoeld 
om de lezer een indruk te geven van 
de manier waarop sport is 
georganiseerd in Arnhem.               
We geven in deze publicatie geen 
volledig beeld, maar een overzicht 
van wat de stad te bieden heeft op 
het gebied van sport.        

Coproductie van Gemeente Arnhem 
en Sportbedrijf Arnhem in samen-
werking met onze partners. 
          
Eindredactie en coördinatie 
Loek ten Cate en Harry Popken, 
Gemeente Arnhem. 

Grafisch ontwerp
Sportbedrijf Arnhem

Fotografie 
Sportbedrijf Arnhem, Gemeente 
Arnhem, Sportcentrum Papendal,  
NOC*NSF, Bridge to Bridge, Vitesse, 
Frank Myszka.

Gemeente Arnhem
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem
arnhem.nl

Sportbedrijf Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ  Arnhem
sportbedrijfarnhem.nl
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1. Over Arnhem

Nederland heeft een rijke historie en veel steden hebben hun eigen, boeiende verhaal. Zoals Arnhem, een van onze grotere 

steden, tegenwoordig bekend om haar grote, open ruimtes en prachtige parken. Voor het ontstaan van deze stad in het oosten 

van het land moeten we terug naar circa 700 v. Chr., toen de eerste bewoners zich langs de Sint Jansbeek vestigden, waardoor ze 

toegang hadden tot de rivier de Rijn. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
Arnhem het strijdtoneel van grote militaire 
operaties. De herinnering aan de Slag om 
Arnhem, die deel uitmaakte van operatie 
Market Garden, is nog altijd springlevend 
en onlosmakelijk verbonden met de 
identiteit van Arnhem.

Tegenwoordig is Arnhem een bruisende 
stad die haar 150.000 inwoners en talrijke 
bezoekers veel te bieden heeft. Ze kunnen 
het hele jaar door genieten van de vele 
culturele activiteiten en evenementen die 
de stad telt, zoals het Fashion & Design 
Festival Arnhem en tentoonstellingen op 
het gebied van beeldende kunst. 

Arnhem is ook de thuisbasis van top-
gezelschappen op het gebied van dans 
(Introdans), theater (Toneelgroep Oostpool) 
en muziek (Het Gelders Orkest) . Zij hebben 
Stadstheater Arnhem en het recent geheel 
vernieuwde Musis als prachtig podium. 

Ook kun je in Arnhem eindeloos winkelen in 
de binnenstad en het Modekwartier, of er 
genieten van het nachtleven.

 

Tot rust kom je er in de prachtige, natuur-
lijke omgeving van een van de stadsparken. 
Ook voor een dagje uit is Arnhem een goede 
keuze, met topattracties zoals Burgers’ Zoo 
en het Nederlands Openluchtmuseum.

De weelderig groene omgeving rond 
Arnhem, met aan de ene kant het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe en aan 
de andere kant de uiterwaarden, is een 
perfect gebied om te sporten. 

Van lange wandel- en fietstochten naar 
de Veluwe, bootcamps in een van de stads-
parken tot topsport op Papendal…  in 
Arnhem is het allemaal mogelijk.

Arnhem | Sportstad

“Tegenwoordig is Arnhem een 
bruisende stad die haar 150.000 
inwoners en talrijke bezoekers 

veel te bieden heeft.”
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Elke amateur- of topsporter heeft zijn of haar eigen doelen en ambities: een bepaalde wedstrijd winnen, een bepaalde afstand 

lopen, een persoonlijk record verbeteren of gewoon ontspannen en stoom afblazen. Doelen en ambities zijn ook een belang-

rijk onderdeel van Arnhems sportbeleid. Ons belangrijkste doel is simpel maar uitdagend: 75% van de Arnhemmers overtuigen 

om een actieve leefstijl na te streven en deel te nemen aan sportactiviteiten. Volgens de Nederlandse standaard voor gezonde 

lichaamsbeweging zouden drie van de vier inwoners van Arnhem minstens vijf dagen per week een half uur aan matig intensieve 

lichaamsbeweging moeten doen. Met dit doel voor ogen, richt ons sportbeleid zich op drie gebieden.

1. Specifieke groepen

Hoewel bepaalde bevolkingsgroepen in 
Arnhem actief sporten, zijn andere groepen 
veel minder actief. Dit betreft met name 
jongeren tussen twaalf en achttien jaar, 
65-plussers, gehandicapten en mensen uit 
een lagere sociaal-economische klasse. 
Onze uitdaging is om deze groepen te 
stimuleren actiever te worden en deel 
te nemen aan sport.

2. Gezonde sportverenigingen en 
fair play

Sportaanbieders moeten zich voortdurend 
aanpassen aan de veranderende behoeften 
van sporters en de sociale ontwikkelingen 
binnen onze samenleving. Als sportvereni-
gingen ook in de toekomst succesvol willen 
zijn, dan moeten ze tegemoetkomen aan 
deze veranderende behoeften. Momenteel 
richt een aantal sportverenigingen zich 
met passende activiteiten op specifieke 
bevolkingsgroepen in onze stad, terwijl 
andere zeer actief zijn op regionaal niveau 
en mensen stimuleren om te sporten. 
Onze gemeenteraad wil dergelijke initia-
tieven van verenigingen en organisaties 
die innoveren en sociaal betrokken zijn bij 
onze gemeenschap graag ondersteunen. 
Verder stelt de gemeenteraad zich ten doel 
om fair play en respect te stimuleren.

We bespreken dan ook actief de noodzaak 
om prioriteit te geven aan deze aspecten 
van de sport en vragen onze partners om 
hetzelfde te doen.

3. Uitstekende en gemakkelijk 
beschikbare accommodaties

Een uitstekende infrastructuur is absoluut 
noodzakelijk als we onze doelen op het 
gebied van sport willen realiseren. De afge-
lopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in 
kunstgrasvelden, nieuwe sportfaciliteiten 
en multifunctionele centra. Voor het 
beoefenen van sport zijn uitstekende 
sportfaciliteiten de belangrijkste voor-
waarde, zowel voor opleidingsinstituten, 
wijken, sportverenigingen als voor recrea-
tieve sporters en topsporters.

De belangrijkste verantwoordelijkheden 
van de gemeenteraad op sportgebied zijn: 
zorgen voor voldoende binnen- en buiten-
faciliteiten, handhaven van hoge kwaliteit 
en bevorderen van multifunctioneel en op-
timaal gebruik van sportaccommodaties.

We denken na over welke investeringen 
het meest waardevol zijn voor het bereiken 
van ons doel van 75% sportdeelname en we 
toetsen continu de behoeften van partners, 
wijken en individuen. We geven prioriteit 
aan stadsdelen met weinig sportdeelname 
en aan faciliteiten met de beste kansen om 
deelname te verhogen. Sportfaciliteiten 
moeten voor iedereen toegankelijk en vei-
lig zijn. Onze ambitie is om alle inwoners 
van Arnhem een compleet sportaanbod te 
geven binnen een straal van tien minuten.

We hebben ook geïnvesteerd in het ‘iSpace’ 
concept: de gymzaal van de toekomst. Het 
concept van de huidige gymzaal is bedacht 
in het begin van de vorige eeuw. Tegen-
woordig hebben ‘moderne sporters’ echter 
andere behoeften. Als gemeente hebben 
we gekeken hoe de ‘gymzaal van de toe-
komst’ eruit zou moeten zien. De ledvloer 
is de basis van het concept. Hierop worden 
met ledlampen lijnen geprojecteerd.
Met deze vloer als uitgangspunt is een 
uitgebreid beweegconcept ontwikkeld, 
waarbij je door middel van beeld, licht en 
geluid wordt gestimuleerd om te bewe-
gen. De huidige generatie is er met games, 
Facebook en Instagram aan gewend dat 
alles visueel is en ‘beleefd’ kan worden. 
Daarom hebben we de ouderwetse, don-
kere gymzaal vervangen door een unieke, 
moderne iSpace Sports bewegingsruimte!

2. Arnhems visie voor
sportbeleid

“Ons belangrijkste doel is simpel 
maar uitdagend: 75% van de 

Arnhemmers overtuigen om een 
actieve leefstijl na te streven en deel 

te nemen aan sportactiviteiten.”

Arnhem!
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Sportdeelname

In opdracht van de gemeente heeft een 
wetenschappelijk onderzoeksbureau 
onlangs een onderzoek uitgevoerd naar 
sportdeelname in Arnhem. 
De belangrijkste conclusies van het 
onderzoek zijn: 

• In Arnhem doet 64% van de inwoners 
aan lichaamsbeweging. 

• Ongeveer 30% hiervan sport in vereni-
gingsverband. Dit betekent dat circa 

Financieel overzicht, 
sportbudget van Arnhem

In 2018 bedraagt de totale begroting van de 
gemeente Arnhem € 715 miljoen. Per jaar 
wordt hiervan circa € 21 miljoen besteed 
aan sport (2,9% van het totale budget). 
Dit budget wordt elkaar jaar verhoogd 
op basis van de prijsindex. Hierop is de 
afgelopen jaren niet bezuinigd.

70% van de actieve inwoners buiten 
een vereniging aan sport of lichaams-
beweging doet. 

• De jeugd is actief: de totale sportdeel-
name in Arnhem is in de afgelopen tien 
jaar fors gestegen (naar 90%), mede 
dankzij het breedtesportbeleid. Er is 
ook een significante toename te zien 
onder jongeren met een migratie- 
achtergrond. 

• Het afgelopen jaar laat echter een 
afvlakking in de stijgende lijn zien.  

In de komende drie jaar wordt er in totaal 
nog eens € 20 miljoen geïnvesteerd in 
nieuwe accommodaties, waaronder een 

Dit toont het belang aan om het ge-
meentelijk beleid voort te zetten en te 
intensiveren. 

• Wat sportdeelname in de wijken  
betreft, scoren Schuytgraaf, Schaars-
bergen en Hoogkamp heel hoog. 

• In de komende jaren moet de gemeen-
te blijven investeren in sporten in de 
openbare ruimte. De Arnhemse parken 
zijn hiervoor zeer geschikt.

nieuw zwembad (€ 12 miljoen) en twee 
sporthallen (€ 7 miljoen). Dit komt groten-
deels bij de uitgaven van € 21 miljoen per 
jaar. Naast de circa € 20 miljoen die de 
gemeente Arnhem ontvangt, genereert 
Sportbedrijf Arnhem extra inkomsten van 
€ 10 miljoen. Dit komt neer op een totaal 
van ruim € 30 miljoen per jaar aan geza-
menlijke bestedingen door de gemeente 
Arnhem en Sportbedrijf Arnhem.

Sportbudget in Arnhem
Sportbedrijf Arnhem € 19.686.000
        Overdekte zwembaden € 3.657.000

        Binnensportfaciliteiten € 6.348.000

        Buitensportfaciliteiten € 4.213.000

        Sportbeleid en -ontwikkeling € 5.411.000

Openluchtzwembad Klarenbeek € 298.000
Rijkerswoerd € 100.000
Overige sportsubsidies (divers, ASF, Omars Gym, Leuke Linde) € 126.000
Overige kosten € 136.000
Subsidies voor sportevenementen € 426.500

Totaal € 20.772.500

“In de komende drie jaar wordt 
er in totaal nog eens € 20 miljoen 

geïnvesteerd in nieuwe 
accommodaties, waaronder 
een nieuw zwembad en twee 

sporthallen.”

Arnhem!
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Sportbedrijf Arnhem,
sport versterkt de stad!

Sportbedrijf Arnhem is expert in sport 
en bewegen en voert als zelfstandige 
organisatie het sportbeleid van de 
gemeente Arnhem uit. 

Het Sportbedrijf beheert en exploiteert 
al jaren de overdekte zwembaden, sport-
hallen, sportparken en playgrounds in 
Arnhem met een groot aanbod aan sport-
activiteiten en -mogelijkheden voor alle 

Arnhemmers. Sportbedrijf Arnhem is sterk 
verankerd in de buurten en wijken van de 
stad en is zeer gemotiveerd om inwoners in 
beweging te krijgen en te houden. 
Sport houdt mensen immers fit en vitaal, 
versterkt sociale binding, biedt mogelijk-
heden voor opleidingen en werkgelegen-
heid en draagt bij aan profilering van de 
stad.

Sport versterkt de stad! Dit is de missie 
waar Sportbedrijf Arnhem in opdracht van 
de gemeente Arnhem hard aan werkt.

“Sport versterkt de stad! 
Dit is de missie waar Sportbedrijf 

Arnhem in opdracht van 
de gemeente Arnhem hard 

aan werkt.”

Arnhem | Sportstad
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3. Faciliteiten

Sportbedrijf Arnhem:
19

gymzalen
5

spelzalen
6 

sporthallen
13

sportparken
2

overdekte zwembaden
2

squashbanen
11

playgrounds

Papendal:
1

topsportcentrum
(noordelijk van Arnhem)

GelreDome & Vitesse: 
1

voetbalstadion

Klarenbeek: 
1

openluchtzwembad

Sporthallen

Overdekte 
zwembaden

Openluchtwembad

Sportparken

Playgrounds

Stadion

Arnhem!
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Sportcentrum Papendal 

Sportcentrum Papendal is het grootste 
topsporttrainingscentrum van Neder-
land waar ongeveer vijfhonderdvijftig 
topsporters gebruikmaken van de uit-
stekende faciliteiten. 

Papendal biedt onderdak aan tal van 
sporten, van atletiek tot BMX-racen en van 
boogschieten tot snowboarden. Kenners 
beschouwen Papendal zelfs als een van de 

Arnhemhal

De moderne Arnhemhal op Papendal is 
gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente 
Arnhem en daarom vernoemd naar de stad 
waar Papendal is gevestigd. Dit sportcom-
plex bestaat uit twee grote balsporthallen, 
twee volledig uitgeruste krachttrainings-

vijf beste trainingscentra ter wereld. 
Kortom, een centrum om trots op te zijn.

ruimtes, waarvan één met herstelfaci-
liteiten, een technische atletiekhal, een 
sprinthal van honderddertig meter, een 
vechtsporthal en het topsportrestaurant.

Kenners beschouwen de Arnhemhal als een 
van de vijf beste trainingsaccommodaties 
ter wereld. Atleten beschikken er over de 

De beste jonge talenten en topsporters van 
Nederland volgen op Papendal fulltime 
trainingsprogramma’s. Dit houdt in dat ze 
trainen, leven en studeren op één locatie. 

Alle ondersteuning en faciliteiten die deze 
atleten nodig hebben, zijn te vinden binnen 
een straal van één vierkante kilometer: 
van onderwijs en krachttraining tot life-
skill coaching en van accommodatie tot 
de beste sportvoeding in het innovatieve 
topsportrestaurant.

nieuwste technologieën, zoals een modern 
camerasysteem voor bewegingsanalyse.
Bovendien is de vestiging van het 
Topsportrestaurant ook een belangrijke 
stap voorwaarts op het gebied van voeding.
Papendal is momenteel een wereldleider 
op het gebied van sportvoeding en 
voedselinnovatie.

“Kenners beschouwen Papendal 
zelfs als een van de vijf beste 
trainingscentra ter wereld.

Kortom, een centrum 
om trots op te zijn.”

Arnhem | Sportstad

“Samen kunnen we sportdeelname, 
lichaamsbeweging en een 

gezonde leefstijl bevorderen. 
Zeker in onze huidige samenleving 

is dit belangrijker dan ooit.”

Samenwerking tussen
Papendal en Arnhem

Papendal heeft een sterke band met de 
stad Arnhem. Niet alleen met de gemeente, 
maar ook met lokale organisaties op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en 
innovatie.
Het doel van de samenwerking is om de 
beste faciliteiten en diensten voor topsport 
te ontwikkelen. Nog belangrijker is het om 
deze ontwikkelingen te vertalen naar de 
samenleving. Samen kunnen we sportdeel-
name, lichaamsbeweging en een gezonde 
leefstijl bevorderen. Zeker in onze huidige 

samenleving is dit belangrijker dan ooit. 
De samenwerking tussen Papendal en de 
gemeente Arnhem is gericht op het delen 
van kennis. Papendal heeft veel technische, 
sportgerelateerde expertise en kennis over 
sportvoeding en talentontwikkeling. Lokale 
verenigingen, scholen en wijken in de stad 
maken daar graag gebruik van. 

De sportfaciliteiten op Papendal worden 
ook beschikbaar gesteld voor evenement-
en, projecten en workshops. Papendal 
ontvangt bijvoorbeeld elk jaar duizend 
leerlingen van drieëndertig Arnhemse 
basisscholen voor de Olympische sport-
dag. Voor één dag zijn de kinderen Olym-
pische atleten. De dag bestaat uit een 
openingsceremonie, het aansteken van de 
Olympische vlam, sportwedstrijden en een 
medaille-uitreiking. 

Zo inspireren en motiveren we kinderen om 
plezier te maken, actief te zijn en zo goed 
mogelijk te presteren.
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Internationale 
sportevenementen

Papendal en de gemeente Arnhem zetten 
zich samen met andere partners in voor de 
organisatie van internationale 
sportevenementen in Arnhem. Bijvoor-
beeld de UCI BMX Supercross World Cup, 
een kampioenschap dat sinds 2011 jaarlijks 
plaatsvindt op Papendal. Dit evenement 
speelt een belangrijke sociale rol, mede 
door de fantastische nevenactiviteiten 
die worden georganiseerd voor kinderen, 
wielrenners en mountainbikers.

In het kader van de World Cup geeft het 
nationale BMX-team een persconferen-
tie, lezingen en BMX-clinics op scholen in 
Arnhem.

Cruyff Foundation

Arnhem heeft twee Cruyff Courts. 
Dit zijn veilige ontmoetingsplekken waar 
kinderen kennismaken met het belang van 
teamgeest, waar ze vriendschappen sluit-
en, hun eigen talenten ontdekken en 

ervaren hoe het is om te winnen 
en te verliezen. Naast een regulier pro-
gramma verzorgt de Cruyff Foundation ook 
de halve finales van een van de grootste 
6 vs. 6 toernooien ter wereld: het Cruyff 
Courts 6 vs. 6 Kampioenschap.  

Arnhem!



15

“In 2017 werd het 125-jarig bestaan 
van de club groots gevierd en 

het jubileumjaar werd bekroond 
met het winnen van de KNVB Beker 

- voor de eerste keer 
in de clubgeschiedenis.”

GelreDome en Vitesse

GelreDome is de thuisbasis van onze 
voetbalclub Vitesse. Het stadion werd 
geopend op 25 maart 1998 en beschikt 
over een beweegbaar dak en een 
verplaatsbare grasmat. Als er geen 
wedstrijden worden gespeeld, dan 
kan de grasmat naar buiten worden 
geschoven zodat er concerten en andere 
evenementen kunnen plaatsvinden. 

Het GelreDome heeft ook een klimaat-
beheersingssysteem. Het was een van de 

Introdans beweegt je

Introdans geeft op een creatieve, ver-
rassende wijze een eigentijdse invulling 
aan ballet. Wervelend, de zwaartekracht 
tartend, neemt Introdans iedereen mee 
in de totaalbeleving van dans: vol passie 
en met internationale klasse. 

Introdans gelooft dat de taal van dans 
zó universeel is dat dit hele generaties 
bindt en in beweging brengt. Daarom gaat 
Introdans de verbinding aan met een breed 
publiek. De voorstellingen worden gedanst 
voor jong en oud en er zijn activiteiten en 
projecten voor heel veel verschillende doel-
groepen. Introdans vind je niet 
alleen in het theater maar ook midden 
in de maatschappij. Het modern ballet-

locaties voor het Euro 2000-toernooi in 
Nederland en België. Tijdens voetbalwed-
strijden kunnen er 25.000 toeschouwers in 
het stadion, tijdens evenementen 34.000.
Vitesse werd in 1892 opgericht en behoort 
hiermee tot de oudste voetbalclubs van 
Nederland.

In 2017 werd het 125-jarig bestaan van 
de club groots gevierd en het jubileum-
jaar werd bekroond met het winnen van 
de KNVB Beker - voor de eerste keer in 
de clubgeschiedenis. De club komt uit 
op het hoogste professionele niveau 
dat Nederland te bieden heeft, de 
Eredivisie.

Daarnaast kwalificeerde Vitesse zich de 
afgelopen jaren regelmatig voor Euro-
pees voetbal. In 2017 speelde Vitesse in 
de Europa League en in een poule met 
Nice, Lazio en Zulte-Waregem.

Arnhem | Sportstad

gezelschap heeft naast twee profes-
sionele ensembles (voor volwassenen 
en voor jong publiek) een interactieve 
afdeling educatie: Introdans Interactie. 
Van meet af aan staat het overbrengen 
van danskunst aan een zo breed mogelijk 
publiek centraal, met als motto: ‘Iedereen 
kan dansen!’ Introdans danst daarom met 
uiteenlopende doelgroepen: scholieren, 
senioren of mensen met een beperking. 

Alle voorstellingen en activiteiten worden 
gecreëerd in de studio’s van Introdans in 
Arnhem. Dat is tevens de broedplaats van 
samenwerkingen met partners als Het 
Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool, 
Musis & Stadstheater Arnhem, ArtEZ 
Hogeschool, SIZA en Team NL.
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Sportcentrum Valkenhuizen

Sportcentrum Valkenhuizen ligt in een 
bosrijke, heuvelachtige wijk van Arnhem 
en is een van de grootste sportcentra 
van Nederland met accommodaties voor 
allerlei sporten. In Valkenhuizen wordt 
gesport op elk niveau, van recreatief tot 
(semi-)professioneel. 
 
Voor buitensporten beschikt Valkenhuizen 
over een atletiekbaan, een honkbal- en 
softbalveld, sportvelden van gras en 

kunstgras en de grootste beachvolleybal 
accommodatie in Oost-Nederland. 

Voor binnensporten zijn er in totaal vijf ver-
schillende sporthallen, waarvan er drie te 
combineren zijn tot een ‘megahal’, en een 

zwembad met twee afzonderlijke zwem-
baden (gereed in 2019). Valkenhuizen is 
ook de thuisbasis van een aantal sport-
verenigingen.

Het centrum is niet alleen ideaal voor 
trainingen, maar ook voor wedstrijden en 
evenementen, zoals kampioenschappen en 
internationale toernooien. En dankzij de 
vestiging van sportopleiding CIOS Rijn-IJs-
sel is Valkenhuizen een zeer compleet sport
centrum en hét toonaangevende recrea-
tieve sportcentrum van Oost-Nederland.

“Sportcentrum Valkenhuizen ligt 
in een bosrijke, heuvelachtige 

wijk van Arnhem en is 
een van de grootste sportcentra 

van Nederland.”

Sportpark Cranevelt

Cranevelt is het oudste gemeentelijke 
sportpark van Arnhem. Het ligt in het 
noorden van Arnhem, naast een van de 
grote stadsparken. 

Het terrein heeft verschillende niveaus en 
wordt omgeven door veel groen. Cranevelt 
was het eerste sportpark dat volledig werd 

opengesteld voor individuele vrijetijds-
besteding en recreatie. Daarnaast maken 
sportverenigingen volop gebruik van het 
park. Er zijn faciliteiten voor verschillende 
sporten: voetbal (vijf velden), tennis (zes 
banen), American football, een fietscross-
baan, diverse attributen voor bootcamps 
en een vierhonderdmeterbaan voor 
schaatsen en skeeleren met een 
permanent tijdwaarnemingssysteem. 

En na alle inspanning kun je er uitrusten 
aan een van de picknicktafels.
Onlangs zijn verschillende delen van  
Cranevelt heringericht in samenwerking 
met het aangrenzende ziekenhuis Rijn-
state. Zo is er gezamenlijk een parkeer-
terrein en een kinderdagverblijf voor vijf 
kindergroepen gerealiseerd, evenals een 
nieuw combinatieveld voor voetbal en 
American football.

Arnhem!
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Geitenkamp

Geitenkamp is een wijk met een mooie 
ligging aan de rand van Arnhem, om-
geven door natuur. De meeste inwoners 
zijn laaggeschoold en velen hebben een 
werkloosheidsuitkering.
 
Er zijn gezinnen met enorme schulden en 
het echtscheidingspercentage is hoog. 
Deze wijk staat echter ook bekend om zijn 

Nieuw zwembad in Valkenhuizen 

Het huidige zwembad in Valkenhuizen is 
in technisch en economisch opzicht aan 
vervanging toe. Om nu en in de toekomst te 
kunnen voldoen aan de eisen van de groei-
ende groep gebruikers zijn er investeringen 
nodig. Daarom wordt in Valkenhuizen een 
heel nieuw zwembad gebouwd.

Het zwembad krijgt een beweegbare 
zwembadvloer, waardoor het bij uitstek 
geschikt is voor ouderen. Wat dit zwembad 
bovendien uniek maakt, is de manier waar-
op het is geïntegreerd in het sportcomplex 
Valkenhuizen. Het nieuwe Valkenhuizen 
krijgt één ingang voor zowel het zwembad 
als alle andere sportaccommodaties, zodat 
het karakter van een multifunctioneel, 
open sportcomplex beter tot uiting komt. 

Vanaf een centraal punt in het complex 
heb je een overzicht van alle verschillende 
sporten. Eind 2019 zal het nieuwe zwem-
bad klaar zijn voor gebruik. De gemeente 
Arnhem heeft € 12.000.000 uitgetrokken 
voor dit project.

“In Valkenhuizen komt 
alles samen: binnensport, 

buitensport en zwemmen.”

Arnhem | Sportstad

grote sociale cohesie. Iedereen kent en 
helpt elkaar in deze hechte gemeenschap, 
vooral in moeilijke periodes.

De gemeente Arnhem besteedt speciale 
aandacht aan deze wijk, waar sport een 
belangrijke factor voor verbetering kan 
zijn. Samen met onze sportpartners en de 
wijk zelf, organiseren we sociale (sport)
evenementen en programma’s. De focus 
van deze evenementen is divers, maar 

altijd met hetzelfde doel: de leefbaarheid 
verbeteren. Of het nu gaat om activi-
teiten voor ouderen om eenzaamheid 
tegen te gaan, het nastreven van een 
gezonde leefstijl en goede voeding of het 
onderwijzen van jongeren over respect 
en veiligheid ... sport speelt een grote rol 
in het bij elkaar brengen van mensen. Dit 
komt ook goed naar voor bij projecten van 
Vitesse Betrokken (elders in deze publicatie 
beschreven).
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4. Verenigingen
Overzicht van sportverenigingen in Arnhem
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Arnhem heeft 259 sportverenigingen en -organisaties, variërend van kleine jeu de boules verenigingen 

met slechts 17 leden tot en met voetbalclubs met maar liefst 1300 leden. Er is voor elk wat wils in 

bijna elk segment van een sport. De gemeente Arnhem helpt de verenigingen en organisaties op 

verschillende manieren, afhankelijk van hun behoeften. 

Verenigingsondersteuning 
gemeente Arnhem

Om de twee jaar voeren we een bench-
markonderzoek uit naar de kwaliteit 
en vitaliteit van onze ‘sportleveranciers’. 
We doen dit door een zogenaamde 
vitaliteitsindex op te stellen. Dit geeft 
ons inzicht in de kwaliteit van deze 
organisaties, hun maatschappelijke 
waarde en hun vitaliteit. 

Het benchmarkonderzoek is een handig 
instrument voor de gemeente om te 
bepalen waar en hoe te investeren om 
de maatschappelijke waarde van onze 
sportpartners te steunen.
Dit doen we door succesvolle partner-
schappen aan te gaan en samen te werken. 
Een voorbeeld van de manier waarop de 
gemeente lokale sportverenigingen helpt, 
is hen assisteren bij het verwerven van 

nationale financiering. Door onze kennis te 
delen en verenigingen te helpen met hun 
aanvragen, is het sportbudget van Arnhem 
met bijna twee miljoen euro verhoogd. Dit 
is het resultaat van achttien succesvolle 
aanvragen in de afgelopen vier jaar.

Een ander voorbeeld van hulp die we 
bieden aan lokale organisaties heeft 
betrekking op vechtsporten, die erg popu-
lair zijn in Arnhem. In het verleden had het 
merendeel van het publiek een negatieve 
mening over deze sporten. We hebben de 
verenigingen geholpen ervoor te zorgen 
dat ze zich houden aan de regelgeving voor 
‘verantwoorde en veilige vechtsporten’. 

Samen hebben we het didactische element 
van vechtsporten verbeterd en zijn we een 
campagne gestart om de positieve effecten 
van deze sporten zichtbaarder te maken. In 
de loop der jaren heeft deze campagne het 
imago van vechtsporten in Arnhem sterk 
verbeterd en dit heeft geleid tot een hoger 
ledenaantal en grotere maatschappelijke 
waarde voor onze gemeenschap.

We ondersteunen de verenigingen ook met 
zaken op organisatorisch vlak, bijvoorbeeld 
door vrijwilligers advies en workshops aan 
te bieden over het dagelijks beheer van een 
sportvereniging. En ten slotte proberen we 
altijd nauwe banden te onderhouden met 
de sportgemeenschap en de Arnhemmers.
De huidige wethouder voor sport, Gerrie 
Elfrink, heeft persoonlijk meer dan honderd 
verschillende sportlocaties bezocht en 
aan meer dan vijftig verschillende sporten 
deelgenomen.

“Door onze kennis te delen en 
verenigingen te helpen met hun 
aanvragen, is het sportbudget 

van Arnhem met bijna twee 
miljoen euro verhoogd.”

Arnhem!
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Samenwerking met bonden, inclusief verenigingsondersteuning en advies

Judo Bond Nederland (JBN) 
Samenwerking op het gebied van talentontwikkeling op Papendal.

Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) 
Overeenkomst met uiteenzetting van onze 

gemeenschappelijke doelen.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) 
Samenwerking voor een straathockeyproject 

in achterstandswijken. 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 
Samenwerking met het ‘Voetbalplan’, met als doel de 

vitaliteit van de Arnhemse voetbalclubs te verbeteren.

NOC*NSF 
Kennis delen.  

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) 
Samenwerking met als doel de vitaliteit  van de 

gymnastiekverenigingen in Arnhem te verbeteren.

Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU) 
Samenwerking bij talentontwikkeling, het project 
Gelderland Loopland en de Bridge to Bridge loop.

Koninklijke Nederlandse Wielren unie (KNWU) 
Samenwerking bij grote evenementen, 

zoals de Giro d’Italia.

Arnhem | Sportstad
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Bewoners en bezoekers van Arnhem kunnen op allerlei manieren genieten van sportevenementen: 

van zelf meedoen in de wijken tijdens kleinschalige wijkevenementen tot zich onderdompelen in 

grandioze spektakels als de start van de Giro in 2016. Jaarlijks zijn er tal van sportevenementen in de 

stad en op Sportcentrum Papendal. Wielerfans kunnen hun hart ophalen bij de BMX Supercross, 

de Giro d’Italia, Rush Hour, de Ronde van Arnhem en de Boels Ladies Tour. De omgeving van Arnhem 

leent zich fantastisch voor fietsen, vandaar dat wielerevenementen hier zo goed aanslaan. 

Ook voor liefhebbers van hardlopen is 
Arnhem een aanrader. Rondje Nederland, 
een hardloopwedstrijd in het prachtige 
Nederlands Openluchtmuseum en de 
beroemde Bridge to Bridge loop zijn 
slechts twee voorbeelden. 
Bovendien organiseert de stad nog veel 
meer sportevenementen, zoals kickboksga-
la’s, eredivisie beachvolleybal, team-

triathlons en het internationale paarden-
sportevenement Outdoor Gelderland. 

Als hoofdstad van de Gelderland is Arnhem 
natuurlijk ook een geschikte locatie voor 
grote internationale evenementen. 
In 2018 is zij een van de speelsteden voor 
het WK zitvolleybal. En als vervolg op het 
NK Inline Skaten in 2017, is de Arnhemse 
binnenstad dit jaar ook het decor van het 
WK Inline Skaten en het WK Freestyle 
Skaten. 

“Jaarlijks zijn er 
tal van sportevenementen 

in de stad en op 
Sportcentrum Papendal.”

5. Sportevenementen

Arnhem!
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2016 2017 2018
Giro d’ Italia EK volleybal Eredivisie Beach Volleybal

Eredivisie Beach Volleybal Eredivisie Beach Volleybal Ome Joop’s Tour

Ome Joops Tour Ome Joop’s Tour WK Zitvolleybal

Handbal, Arnhem Cup Outdoor Gelderland, Papendal WK Inline skate

Outdoor Gelderland, Papendal Handbal, Arnhem Cup Outdoor Gelderland, Papendal

Bridge to Bridge NK Inline skaten NK schiettotaal

NK Kempo NK schieten Holland Ladies Tour 

Battle of Arnhem NK Schiettotaal Rush Hour

King of the Ring kickboksgala Holland Ladies Tour Handbal, Arnhem Cup

WK BMX Bridge to Bridge Jaar van het aangepaste sporten

Arnhem - Veenendaal Classic September Hardloopmaand Bridge to Bridge

Team Triathlon Arnhem (VSG) Congres September Hardloopmaand

NK Kempo NK Kempo

Battle of Arnhem Battle of Arnhem

King of the Ring kickboksgala King of the Ring kickboksgala

Team Triathlon Arnhem Team Triathlon Arnhem

2021: European Company Games

Kalender

Arnhem | Sportstad
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Giro d’Italia

Op 26 juni 2015 werd wereldkundig 
gemaakt dat de 99ste editie van de Giro 
d’Italia in Gelderland zou starten. 
Het was een samenwerking tussen vier 
gemeenten, waaronder Arnhem, en RCS, 
de organisator van de Giro. Begin mei 
2016 koersten de wielrenners van de Giro 
d’Italia drie dagen lang over de Gelderse 
wegen. Op de eerste dag werd een tijdrit 
verreden in het centrum van Apeldoorn, 
op de tweede dag reed het peloton van 
Arnhem naar Nijmegen en op de derde 
dag ging de etappe van Nijmegen naar 
Arnhem. Met de finish van de derde 
etappe op 8 mei 2016 in Arnhem kwam 
er een einde aan The Big Start van de 
Giro d’Italia 2016 in Gelderland. 

De dynamiek die de start van Giro d’Ita-
lia 2016 heeft opgeleverd is indrukwek-
kend. Of het nu gaat om de vele piazza’s 
(buurtfeesten) en de mercato’s (Italiaanse 
markten), de goed bezochte fietslessen 
en -clinics of de ontwerpen van nieuwe 
fietsrekken: wij hebben dit evenement als 

succesvol ervaren. Naast het succes van 
het wielerevenement zelf, waar ongeveer 
500.000 mensen op af kwamen, werden er 
meer successen geboekt:

• Fietsveiligheid: 195 scholen in Gelder-
land hebben het Giro Scuola-lespak-
ket voor fietsveiligheid aangevraagd. 
2500 basisschoolleerlingen kregen een 
fietsvaardigheidstraining.

• Media-aandacht en PR-waarde van de 
eerste drie dagen van de Giro d’Italia 
2016: de totale uitzendtijd in Europa 

bedroeg 1250 uur, waarvan 31% live 
werd uitgezonden.

• Bestedingsimpuls: totaal € 11,7  
miljoen.

• Waardering: de bezoekers van Giro in 
Gelderland gaven het evenement een 
gemiddelde waardering van 8,1. 

• Toertochten: ruim 5500 fiets- 
liefhebbers reden op zondag 1 mei 
delen van het Giro-parcours tijdens 
de DroomParken Giro Gelderland 
Toertocht. Daarnaast waren er in de 
aanloop naar de Giro diverse andere 
toertochten in de regio.

• Toeristische legacy: ruim 80% van 
de bezoekers vond Gelderland een 
aantrekkelijke provincie om te  
verblijven.

• Maatschappelijke legacy: de Giro 
in Gelderland leverde een positieve 
bijdrage in  immateriële zin (trots, 
plezier). 

• Er zijn 1516 nevenevenementen  
gehouden met circa 77.000 deelnemers 
en 226.000 bezoekers.

“Begin mei 2016 
koersten de wielrenners 

van de Giro d’Italia 
drie dagen lang over de 

Gelderse wegen.”

Arnhem!
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Velo-city

In juni 2017 vond in Arnhem en Nijmegen 
’s werelds grootste fietscongres plaats: 
Velo-city: the Global Cycling Summit.
Het congres werd georganiseerd door 
beide gemeenten, in samenwerking met 
de provincie Gelderland en de European 
Cyclists’ Federation (ECF).

Als thema voor Velo-city werd dit jaar ge-
kozen voor ‘the freedom of cycling’. 
Het belang van fietsen voor de gezondheid, 
het gebruik van de fiets door iedereen en 
de verbindende kracht van samen fietsen 
kwamen onder dit thema allemaal aan bod. 

EK damesvolleybal U18 

In april 2017 hebben de Nevobo en 
Sportbedrijf Arnhem gezamenlijk het 
Europees Kampioenschap voor dames 
onder 18 jaar georganiseerd. Voor dit 
toernooi werd sportcentrum Valken-
huizen omgetoverd tot volleybalarena.
 
Door extra tribunes en aanpassingen van 
licht en geluid kreeg de megahal een eigen 

Zo’n 1500 bezoekers uit meer dan 80 
landen kwamen samen om de laatste inno-
vaties op fietsgebied te bespreken en meer 
te leren over het fietsvriendelijk inrichten 
van steden en regio’s. In 107 sessies gaven 
meer dan 260 sprekers hun visie op alle 
fietsgerelateerde thema’s. 
Het Velo-city-team en 230 vrijwilligers 
zorgden ervoor dat de conferentie soepel 
verliep. Naast de sessies was er ook een 

sfeer waarin de volleybalfans zich prima 
thuis voelden. Kinderen van de plaatselijke 
verenigingen mochten de belangrijke taak 

indrukwekkend evenementenprogramma 
voor het publiek, waaronder een filmpro-
gramma, een fietstentoonstelling en het 
Velo-fest-wielerfestival in park Sonsbeek. 
Op vrijdag vond de bijeenkomst van burge-
meesters plaats in Arnhem.  Dertig burge-
meesters van over de hele wereld kwamen 
samen om te bespreken hoe fietsen in hun 
steden kan worden gestimuleerd.

Het fietscongres en Arnhem en Nijmegen 
als fietsregio, kregen landelijk en interna-
tionaal veel aandacht. De opening door 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, 
de trip met 900 congresgangers in een spe-
ciale trein naar Amsterdam en de Fietspa-
rade met circa 3000 deelnemers droegen 
hier uiteraard aan bij.

van ballenkinderen op zich nemen, terwijl 
hun ouders op de tribunes genoten van de 
wedstrijden. Na overleg met de Nevobo 
werd er tijdens de Arnhemse volleybal-
activiteiten ook eredivisie beachvolleybal 
gespeeld als nevenevenement.

Talentteams spelen hun thuiswedstrijden 
in sportcentrum Valkenhuizen, waardoor 
er verbinding ontstaat tussen breedte- 
sport, opkomend talent en topsport.

“Het belang van fietsen voor 
de gezondheid, het gebruik van 

de fiets door iedereen en de 
verbindende kracht van samen 

fietsen kwamen allemaal 
aan bod onder dit thema.”

Arnhem | Sportstad

“Tijdens de Arnhemse 
volleybalactiviteiten 

werd ook 
eredivisie beachvolleybal 

gespeeld als nevenevenement.”
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Bridge to Bridge

Elke tweede zondag van september 
stroomt de stad vol met hardlooplief-
hebbers voor de Bridge to Bridge loop. 

Dit jaar was het startpunt voor het eerst op 
de wereldberoemde John Frostbrug, waar 
meer dan vijfduizend hardlopers genoten 
van een opgetogen feeststemming.
De Bridge to Bridge-loop heeft een 

Ome Joop’s Tour

De ambitie van de Stichting Ome Joop’s 
Tour is om jaarlijks een tiendaagse 
fietstocht te organiseren voor kansarme 
jongens en meisjes tussen de tien en 
twaalf jaar die weinig of geen mogelijk-
heid hebben om op vakantie te gaan. 
Ome Joop’s Tour is niet alleen een sport-
evenement, maar heeft ook een edu-
catief doel: het vestigen van aandacht op 
kwesties zoals discriminatie en racisme. 

connectie met de geschiedenis van de brug 
en de Slag om Arnhem. Er worden diverse 
nevenevenementen georganiseerd waar-
door de deelnemers en de vele duizenden 
bezoekers de historische connectie niet 

Ome Joop’s Tour is geen snelheids-
wedstrijd, zoals de Tour de France, maar 
vooral een gezelligheidstour.
Er zijn onderweg wel wedstrijdjes waar-
mee punten verdiend kunnen worden, 
zoals sprints, langzaam fietsen en behen-
digheidsritten. Ook kunnen deelnmers  
punten verdienen voor teamgeest, net-
heid, goed gedrag en sportiviteit. Verder 
worden er pretparken, musea, dierentuin-
en, bezienswaardigheden of her-
denkingsplaatsen bezocht.
.

over het hoofd zien, maar deze op een 
mooie en actieve manier ervaren.
De vijf stadsgebieden die zijn aangewezen 
als achterstandswijken hebben in septem-
ber hun eigen Run for Fun. In sommige 
wijken zijn meer dan duizend mensen als 
deelnemer of bezoeker bij deze evene-
menten betrokken. Zo zorgen wij er met 
elkaar voor dat de stad in september in 
het teken staat van hardlopen en sportief 
gebruik van de openbare ruimte.

“De Bridge to Bridge loop heeft 
een connectie met de geschiedenis 

van de brug en de 
Slag om Arnhem.”

Ome Joop’s Tour in cijfers

156 deelnemers
10 dagen

60 vrijwilligers

Iedere dag uitreiking van de gele, 
groene en bolletjestrui (punten-

klassement).

Ome Joop’s Tour wordt gesteund 
door veel (Arnhemse) sponsoren.

De karavaan bestaat uit zes 
motoragenten, veertien fiets-
begeleiders, drie jurywagens, 

een sluitwagen, een bezemwagen, 
een medische dienstwagen, 

een kinderopvangwagen, een tech-
nische dienstwagen, een 

vuilniswagen, een recreatiewagen, 
een fouragewagen en een 

sluitwagen met lichtkrant.

Arnhem!
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“Hier is nog een wereld te 
winnen, in termen van een 

flexibel sportaanbod, 
laagdrempeligheid en 

sport op maat.” 

Arnhem | Sportstad

6. Sport en gezondheid

die minder zichtbaar zijn, maar wel voor-
komen in de statistieken van sportdeel-
name: tweeverdieners met jonge kinderen 

Sport en gezondheidsbeleid

Doel van dit beleid is een stad waarin ieder-
een actief deelneemt en waar zelfredzaam-
heid wordt gestimuleerd en ondersteund. 

Voor kwetsbare burgers is participatie en 
zelfredzaamheid geen vanzelfsprekende 
zaak. Zoals gebleken in de krachtwijken, 
kan sportstimulering heel veel betekenen. 
Er zijn ook groepen ‘kwetsbare’ inwoners 

die stoppen met sporten, terwijl zij voor-
heen wel aan sport deden; 40-plussers met 
een druk sociaal leven; senioren vanwege 
onvoldoende voorzieningen bij sport-
verenigingen.

Hier is nog een wereld te winnen, in termen 
van een flexibel sportaanbod, laagdrem-
peligheid en ‘sport op maat’. We lichten 
een aantal projecten toe op de volgende 
pagina’s.

Het landelijke gezondheidsbeleid richt zich onder meer op het tegengaan van roken en overgewicht, 

maar het accent ligt vooral op bewegen. De overheid wil niet voorschrijven en beleren, maar gezond 

gedrag bevorderen en ongezond gedrag ontmoedigen. 

Speciale aandacht gaat uit naar mensen uit lagere sociaal-economische milieus en de samenhang 

tussen preventieve en curatieve maatregelen.
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“Voor dit project worden 
deelnemers gekoppeld aan een 
van de twee coaches en volgen 
ze een uitgebreid, individueel 

coachingsprogramma.”

Leefstijlcoaches

Dit project richt zich op Arnhemmers
met chronische ziekten en beperkte 
financiële middelen. We willen met 
deze kwetsbare burgers werken aan 
een actieve en gezonde leefstijl en 
hebben daarom het project 
‘leefstijlcoaches’ geïntroduceerd. 

Voor dit project worden deelnemers 
gekoppeld aan een van de twee coaches 

X-FITTT 2.0, een succesvol 
programma

De leefstijlcoaches werken altijd samen 
met sportverenigingen om hun deelnemers 
de beste programma’s te bezorgen. 
Een van deze programma’s heet X-FITTT, 
een in Arnhem ontwikkelde interventietool 
voor mensen met obesitas. 
Tot nu toe hebben tweeduizend mensen 
deelgenomen aan X-FITTT, dat bestaat uit 
een aantal verschillende programma’s, 
zoals X-FITTT Kids en X-FITTT Diabetes. 

en volgen ze een uitgebreid, individueel 
coachingsprogramma. Samen stellen ze 
een persoonlijk plan op voor de deelnemer 
dat gericht is op het bereiken en behouden 
van een actieve en gezonde leefstijl. 
Dit plan is gebaseerd op de persoonlijke 

Vanwege de goede resultaten doet de 
Nederlandse overheid onderzoek naar  
deze Arnhemse uitvinding met als doel 
om het programma ook in de rest van 
Nederland uit te rollen.

Resultaten
Het programma is vijf jaar geleden geïntro-
duceerd en sindsdien is 70% van de deel-
nemers actiever en gezonder dan voor-
heen. De actieve leefstijl is nu een on-
derdeel van hun dagelijkse leven. 

behoeften, motivatie en mogelijkheden van 
de deelnemer. De doelen kunnen variëren 
van conditieverbetering en afvallen tot het 
vinden van de juiste sport voor de juiste 
persoon. Soms vergezellen de coaches de 
deelnemers bij hun eerste deelname aan 
een activiteit. Het idee achter het leefstijl-
coachingsprogramma is om deelnemers 
morele ondersteuning te bieden en hen 
te helpen gemotiveerd en gedisciplineerd 
te blijven zodat zij hun doelen kunnen 
bereiken.

Vorig jaar hebben de coaches honderd-
tachtig mensen begeleid. Ze beschikken 
over een uitgebreid netwerk binnen de 
gezondheidssector van de stad en hebben 
contact met fysiotherapeuten, diëtisten, 
artsen en assistenten van gespecialiseerde 
praktijken. Het aantal deelnemers dat 
begeleiding krijgt van leefstijlcoaches is 
in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dit 
toont aan dat het programma een krachtig 
hulpmiddel is om mensen met een hoog 
risico en patiënten met chronische ziekten 
te helpen gezond en actief te leven.

Arnhem!
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“Vitesse Betrokken organiseert 
tal van projecten in de 

achterstandswijken 
van Arnhem.”

Arnhem | Sportstad

Vitesse Betrokken

Vitesse is een van de oudste professio-
nele voetbalverenigingen van Nederland 
en is diep geworteld in de stad Arnhem. 
De vereniging voelt een sterke verant-
woordelijkheid om meer te zijn dan 
alleen een voetbalclub en daarom is de 
stichting Vitesse Betrokken opgericht. 
Deze stichting is sociaal-maatschappe-
lijk actief in Arnhem en omgeving. 

Partnerschap met de 
gemeente Arnhem

In 2013 zijn de stichting Vitesse Betrok-
ken en de gemeente Arnhem een officieel 
samenwerkingsverband aangegaan. 
Het belangrijkste doel is om de reeds 
bestaande samenwerking te verstevigen 
en het sociale effect van gezamenlijke 
projecten voor de Arnhemmers te 
vergroten. Sinds de partijen de partner-
schapsovereenkomst hebben ondertekend, 
zijn er veel nieuwe initiatieven gelanceerd.

Het hoofddoel van de stichting is om indi-
viduen, groepen en wijken te ondersteunen 
bij het verbeteren van de leefsituatie. 
De kracht van voetbal wordt gebruikt om 
de maatschappelijke betrokkenheid met 
Arnhem en omgeving te vergroten. 
In alle sociale projecten wordt voetbal 
gebruikt als hulpmiddel bij het aanpak-
ken van sociale problemen, waaronder 
obesitas, werkloosheid, eenzaamheid en 
integratie. 

Vitesse Betrokken organiseert tal van 
projecten in de achterstandswijken van 
Arnhem. Als onderdeel van deze projecten 
worden kinderen aangemoedigd om zich 
op school, in hun wijk en thuis goed te 
gedragen, om zich bewust te zijn van een 
gezonde leefstijl en om te sporten. 

Met het imago dat Vitesse heeft als voet-
balclub, in combinatie met de kennis van 
de gemeente over de Arnhemse wijken, 
kunnen we mensen helpen hun leefsituatie 
te verbeteren.



Stichting Vitesse Foundaton 
in cijfers

28.911 
totaal aantal deelnemers (sinds de 

oprichting van de stichting)

251 
deelnemers aan reïntegratie-
projecten, waarbij 70% van de 

deelnemers betaald werk heeft 
of een opleiding volgt 

150 
speciale wensen van fans die 

elk jaar worden vervuld

410 
kg gewichtsverlies dankzij 

gezondheidsprojecten 
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Vitesse Hattrick

Het Vitesse Hattrick-project geeft jong-
eren (tussen 6 en 21 jaar) uit kansarme 
Arnhemse gezinnen de kans om samen 
met Vitesse te trainen. 

Als onderdeel van de voetbaltraining leren 
deelnemers hoe zich te gedragen en elkaar 
met respect te behandelen. 
Elke maand spelen de wijkteams toer-

nooien tegen elkaar. Naast de voetbal-
activiteiten moeten de teams ook een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
in hun wijk. Het team van Klarendal 
organiseerde bijvoorbeeld een loterij voor 
hun wijk. Met het ingezamelde geld kocht 
het team boodschappen voor de voedsel-
bank in hun wijk, die de boodschappen 
vervolgens verdeelde onder arme gezinnen 
in Klarendal.

Sinds het begin van het project Vitesse 
Hattrick hebben meer dan 600 kinderen 
(wekelijks) aan het programma deel-
genomen en zijn er meer dan 929 activi-
teiten georganiseerd.
30% van de kinderen die nog geen sport 
beoefenden, sloten zich aan bij een sport-
club en 80% gaf hun wijk na deelname een 
waardering van ‘8’ of hoger (vergeleken 
met een 6,8 voor deelname).

Vitesse Werkt! 

Een van de meest aantrekkelijke projecten 
heet ‘Vitesse Werkt!’. Het doel van dit 
project is om deelnemers voor te bereiden 
op studie of betaald werk, zodat ze niet 
langer afhankelijk zijn van een werkloos-
heidsuitkering.
Vitesse Werkt! biedt ondersteuning aan 
twee verschillende doelgroepen: jongeren 
met een werkloosheidsuitkering en jonge 
vluchtelingen uit Eritrea.
Als onderdeel van dit project trainen de 
deelnemers twee keer per week op de 
trainingsaccommodatie van Vitesse op 

Papendal. Elke training bestaat uit een 
voetbaltraining en een scholingssessie.
Deze scholingssessie behandelt onder-
werpen zoals solliciteren, een sollicitatie-

brief en cv schrijven, uitbreiden van 
professioneel netwerk en gedrag op het 
werk. Vitesse gebruikt zijn Business Club-
netwerk om banen te vinden voor 
de deelnemers.

Aan het einde van het programma krijgen 
alle deelnemers begeleiding op het werk. 
De coach van Vitesse onderhoudt contact 
met de deelnemers en de werkgevers om 
uitval te voorkomen. Het project Vitesse 
Werkt! werd in 2015 gelanceerd en tot nu 
toe hebben 41 mensen aan het programma 
deelgenomen, van wie 80% een betaalde 
baan heeft gevonden.

“Het Vitesse Hattrick-project 
geeft jongeren uit kansarme 
Arnhemse gezinnen de kans 

om samen met Vitesse te trainen. 
Als onderdeel van de 

voetbaltraining leren deelnemers 
hoe zich te gedragen en elkaar 

met respect te behandelen.”

Arnhem!
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“Het in Arnhem bedachte concept 
Uniek Sporten is in samenwerking 

met de gemeenteraad tot stand 
gekomen en inmiddels uitgegroeid 

tot een landelijk platform.” 

Arnhem | Sportstad

Uniek sporten

Uniek Sporten is een platform dat 
mensen met een handicap stimuleert om 
te sporten. Nederland heeft 1,6 miljoen 
mensen met een bepaalde vorm van 
beperking, waarvan naar schatting 
130.000 met een verstandelijke beper-
king. Slechts 29% van hen doet aan 
sport, tegenover 60% van de mensen 
zonder handicap. 

Uniek Sporten wil sportdeelname voor 
mensen met een handicap net zo vanzelf-
sprekend maken als voor mensen zonder 
handicap. Sport beoefenen wordt niet als 
een doel op zichzelf gezien, maar als een 
manier om deel te nemen aan de samen-
leving en om plezier te maken.
Het in Arnhem bedachte concept Uniek 
Sporten is in samenwerking met de 

gemeenteraad tot stand gekomen en in-
middels uitgegroeid tot een landelijk plat-
form. We zijn dit project gestart door ons af 
te vragen wat de wensen van gehandicapte 
sporters zijn en hoe we sportdeelname 
gemakkelijker voor hen kunnen maken. 

We moesten eerst de lokale en regionale 
versnippering van sportmogelijkheden 
voor gehandicapten en de daarbij behoren-
de informatievoorziening verbeteren.
Hiervoor hebben we één platform voor 
Uniek Sporten in het leven geroepen met 
alle informatie over het beschikbare 
sportaanbod.
Het unieke aan dit platform is dat Uniek 
Sporten mogelijk is gemaakt met beperkte 
fondsenwerving, dankzij de uitgebreide 
samenwerking tussen de lokale overheid 
en onderwijs-, zorg- en sportinstellingen. 
Het platform is bedoeld om het sport-
aanbod voor mensen met een handicap zo 
eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken. 
We hebben bijvoorbeeld een app gemaakt 
met een handig overzicht van het sport-
aanbod voor mensen met een handicap, 
zodat je gemakkelijk kunt zien welke sport 
in de omgeving beschikbaar is. 

Uniek Sporten regio Arnhem 
in cijfers

500
sportconsulten

202 
activiteiten

69 
verschillende sporten

16.500 
unieke websitebezoekers

250 
app-downloads

42
voetbalteams op 13 scholen

10% 
toename van sportdeelname

in 4 jaar
2010: 43 %
 2014: 53%

(volgende meting in 2018)
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“Er bestaat een direct verband 
tussen armoede en een ongezonde 

leefstijl. We willen het probleem 
van armoede aanpakken en streven 

naar een gezonde leefstijl van 
alle Arnhemmers.”

Allemaal Arnhem - een beweging 
om armoede aan te pakken

In Arnhem is het percentage kinderen 
dat in armoede opgroeit hoger dan het 
Nederlandse gemiddelde. 

Momenteel zijn er ongeveer 4.900 kinderen 
met gebrek aan basisbehoeften, zoals 
dagelijks een gezonde maaltijd of een veilig 
dak boven hun hoofd. Deze kinderen heb-
ben een onderwijsachterstand, 

Wat willen we?

Arnhem maakt deel uit van de beweging 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 
Obesitas is een van de grootste bedreigin-
gen voor de volksgezondheid. JOGG werkt 
momenteel aan het gebruik van vijftien 
watertappunten en het leveren van 
groente en fruit aan verschillende basis-
scholen in Arnhem. Er zijn ook specifieke 
bewegingsprogramma’s, zoals de Daily 
Mile, waarbij kinderen onder schooltijd 
een kwartier moeten rennen. Dergelijke 

programma’s helpen om het bewustzijn op 
het gebied van voeding, sport en bewegen 
te vergroten.

Dit is echter nog niet voldoende. 
We moeten meer doen door samen te 

weinig zelfvertrouwen, ondervinden 
sociale uitsluiting en vertonen vaak 
ongewenst gedrag. Bovendien bestaat 
er een direct verband tussen armoede en 
een ongezonde leefstijl. In veel gevallen 
leidt een gebrek aan kennis bij kinderen 
en hun ouders tot slechte eetgewoonten 
en onvoldoende lichaamsbeweging. De 
beweging Allemaal Arnhem is bedoeld om 
het probleem van armoede aan te pakken 
en te streven naar een gezonde leefstijl van 
alle Arnhemmers.

werken, niet alleen met diverse organisa-
ties, maar ook met scholen, gezondheids-
coaches en buurten. Een gezonde leefstijl 
en voldoende lichaamsbeweging zou de 
norm moeten zijn voor kinderen die 
opgroeien in Arnhem, want als kinderen 
een gezond leven leiden, zal dit hun 
zelfvertrouwen, schoolprestaties en 
deelname aan de samenleving ten goede 
komen.
Maar ze kunnen het niet alleen; ze hebben 
ons allemaal nodig om hen te helpen. 
Omdat we samen Arnhem zijn.

Arnhem!
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“Het gaat niet alleen om 
gezond eten, maar ook om 
bewegen en ontspannen. 

De GO!-aanpak gaat verder dan 
alleen hulp aan het kind.” 

“We denken dat het een kwestie 
van tijd is voordat de openbare 

ruimte in elke gemeente als 
de grootste sportfaciliteit 

wordt beschouwd.” 

Arnhem | Sportstad

Project GO!

Een uniek programma om kinderen met 
obesitas en hun families te helpen op 
hun weg naar een gezond gewicht en 
gezonde leefstijl. 

Deze wijkgerichte benadering is ontwik-
keld in Arnhem, waarbij zorgaanbieders, 
zoals jeugdartsen, huisartsen, paramedici 
en kinderartsen met elkaar samenwerken. 

Publieke ruimte en sport

De laatste jaren is er een groeiende 
trend om de openbare ruimte te gebrui-
ken voor sport. Recente onderzoeken 
tonen aan dat in Arnhem 70% van de 
mensen die aan sport doen, dit niet in 
verenigingsverband doen. 

Solosporters en vriendengroepen gebrui-
ken de openbare ruimte voor hardlopen, 
fietsen, bootcampen en allerlei andere 
sporten en activiteiten. Sociale media, 
zoals WhatsApp, maken het gemakkelijk 
om met elkaar af te spreken, naar buiten te 
gaan en in beweging te komen. We denken
dat het een kwestie van tijd is voordat de 
openbare ruimte in elke gemeente als de 

Ze zijn het eens geworden over de rol 
van elke persoon bij het identificeren, dia-
gnosticeren, adviseren en behandelen van 
kinderen die lijden aan (ernstige) obesitas.

grootste sportfaciliteit wordt beschouwd.
In Arnhem zien we een toename van zoge-
naamde ‘lifestyle sporten’ zoals freerun-
ning, skateboarden, capoeira en 
calisthenics.
Sport moet goed toegankelijk, eenvoudig 
inpasbaar in het dagelijks leven en leuk 
zijn. Sport, of op andere manieren actief 
zijn, wordt steeds meer onderdeel van een 
gezonde leefstijl. Als gemeente is het ons 
beleid om te investeren in de openbare 
ruimte om deze ontwikkeling mogelijk te 

De GO!-kindergezondheidscoach heeft een 
sleutelrol in het proces en begeleidt de 
kinderen en volwassen familieleden 
gedurende twee jaar om hen te helpen 
een gezonde leefstijl na te streven.
Het gaat niet alleen om gezond eten, maar 
ook om bewegen en ontspannen. 
De GO!-aanpak gaat verder dan alleen hulp 
aan het kind, want we proberen onze 
gezonde boodschap ook over te brengen 
aan scholen, winkels en sportzaken.

maken. Een voorbeeld is onze ambitie om 
een druk verkeersplein in de binnenstad 
van Arnhem te transformeren tot een open 
‘Urban Sports Park’.

Het is nieuw beleid in Arnhem om ‘buurt-
raden’ te laten beslissen waar en hoe te 
investeren in de openbare ruimte, want 
zij weten vaak het best welke behoeften 
er in hun omgeving zijn. Dit heeft geleid 
tot de realisatie van tien speeltuinen in 
achterstandswijken van Arnhem, die vooral 
worden gebruikt door jonge kinderen.
Verder zien we mogelijkheden om de 
openbare ruimte te verbeteren met relatief 
kleine aanpassingen, zoals het aanleggen 
van wandelroutes of buitenfaciliteiten voor 
fitness.
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“Arnhem en Europa (ACES) delen 
dezelfde sociale waarden: plezier 

in bewegen, de wil om doelen te 
bereiken, gevoel voor gemeen-

schapszin, fair play en verbeteren 
van de gezondheid.”

7. Europese Sportstad

De titel is een erkenning voor iedereen, dus 
die duizenden mensen in Arnhem, die zich 
inzetten voor de sport en voor een betere 
samenleving. 
We beschouwen de titel ook als een 
stimulans om samen te werken met Eu-

ropese partners en kennis te delen om onze 
gemeenschappelijke doelen te bereiken.
De titel biedt kansen om de sport en zijn 
waarden in de schijnwerpers te plaatsen, 
zowel op maatschappelijk als op politiek 
niveau. 

In deze publicatie hebben we laten zien dat zowel Arnhem als Europa dezelfde sociale waarden 

delen: plezier in bewegen, de wil om doelen te bereiken, gevoel voor gemeenschapszin, fair play en 

verbeteren van de gezondheid. Arnhem en haar partners beschouwen de titel van Europese Sportstad 

als erkenning en aanmoediging bij het nastreven van die waarden. Het geeft ons de mogelijkheid om de 

titel samen met onze partners en alle Arnhemmers te vieren. Ook al is er altijd werk aan de winkel, het 

is voor ons een mooi moment om terug te blikken op de gemeenschappelijk gestelde doelen en de resul-

taten van de afgelopen jaren.

Arnhem!
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