Nederland’s snelstgroeiende sport in Muggenburg
Recreatief sporten, sociale interactie en behoud van de gezonde leefomgeving
Achtergrond
Het sportlandschap in Nederland verandert; terwijl participatie al jaren toeneemt, nemen de
ledenaantallen per club af. Deze daling wordt ingezet vanaf de pubertijd en stabiliseert pas tussen de
leeftijden 35 en 39 jaar1. Voor de steeds groter wordende groep recreatieve sporters, is sporten
buiten verenigingsverband inmiddels eerder regel dan uitzondering. Sport wordt steeds meer een
sociale aangelegenheid, die vrijblijvend, laagdrempelig en bovenal leuk moet zijn. Een stad met
regiofunctie zoals Schagen moet daarom met zijn tijd meegaan en kan hierin niet achterblijven. Op
dit moment wordt deze doelgroep recreatieve sporters echter onvoldoende bediend. De locatie in
Muggenburg ten zuiden van de Spartahal, biedt dankzij de centrale ligging, aanwezige faciliteiten en
diversiteit in mogelijkheden, dé perfecte combinatie om dit te realiseren.
De wijk Muggenburg zit bij ons in het hart. We zijn er opgegroeid en hebben er beiden meer dan 25
jaar gewoond. Daardoor hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe het gebied waar we
opgroeiden en dagelijks voetbalden nooit de ontwikkeling heeft gekregen die het verdient. De
aangekondigde woningbouw, aan weerszijden van de Spartahal, is vanuit het perspectief van
woningnood uiteraard hoognodig, maar draagt niet direct bij aan de “Gezonde Groene
Leefomgeving” binnen de wijk. De bouw van een mogelijke extra sporthal evenmin. Daarom hebben
we, inmiddels bijna een half jaar geleden, contact opgenomen met de gemeente Schagen.
Met ons plan maken we van de omgeving Muggenburg de mooiste recreatieve sportomgeving van de
Noordkop. Een sociale plek die uitnodigt tot bewegen en bijdraagt aan het stimuleren van een vitale
samenleving in Schagen. Hierin is sport en bewegen het nieuwe normaal, volledig in lijn met het
Beleidsadvies Bewegen 2021-20402.
Dit willen we realiseren met Padel, kano- en SUP-verhuur, minigolf en wisselende recreatieve
sportmogelijkheden geschikt voor jong en oud. Al deze activiteiten zijn op dit moment niet of
nauwelijks te beoefenen en zullen een absolute aanwinst zijn voor de regio. Met Padel als
uithangbord, momenteel de snelst groeiende sport van Nederland, zullen we direct veel nieuwe
mensen aantrekken. De laagdrempeligheid en het recreatieve aspect hiervan passen perfect binnen
het veranderende sportlandschap. In combinatie met een sfeervolle kantine is dit een kans om
nieuwe mensen aan het sporten te krijgen en senioren aan het bewegen te houden. Daarnaast
draagt het bij aan de ontwikkeling van toerisme in Schagen, terwijl de leefbaarheid en groene
omgeving van de wijk gewaarborgd blijven.

Faciliteiten
Met het oog op de aangekondigde woningbouw op het handbalveld, het terrein van Oudshoorn en
maximaal 800 woningen in Muggenburg zuid, is het belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed
aan sport en recreatie. Door een combinatie van verschillende recreatieve sportmogelijkheden, de
centrale locatie en een sociale ontmoetingsplek, kunnen we het gebied een nieuwe sportieve impuls
geven en bijdragen aan de duurzaamheid van de omgeving.
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https://nocnsf.nl/media/1392/zo-sport-nederland_nocnsf-sportonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/20/beleidsadvies-bewegen-2021-2040
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Handbalkantine
In onze jeugd werden hier wekelijks activiteiten georganiseerd door de wijkvereniging Muggenburg
en in het weekend was het de thuisbasis van de handbalvereniging Schagen. Wat echter ooit het
gezelligste buurthuis van Schagen was, is op dit moment een verlaten kantine. Door een gebrek aan
vrijwilligers, structuur en veranderende interesses heeft de wijkvereniging zichzelf niet in stand
kunnen houden. Met ons plan willen we deze kantine weer nieuw leven inblazen; een groene oase
tussen al het nieuwbouwgeweld in de wijk Muggenburg. De bestaande faciliteiten van de Spartahal
worden op deze manier herbestemd ten bate van sport, recreatie en plezier. Een hippe plek met
commerciële uitbating waar men na het sporten kan genieten van een drankje op het groene terras,
maar waar ook de “gewone” Muggenburger terecht kan voor sociaal contact en ontspanning (zie
bijlage 1).

Padel
De snelst groeiende sport van Nederland is bezig aan een explosieve ontwikkeling. Door de
laagdrempeligheid, de lage fysieke vereisten en het grote sociale aspect is Padel populair onder jong
en oud. Dankzij de enorme vraag zijn er in de afgelopen jaren al honderden banen bijgekomen en de
verwachting is dat dit de komende tijd alleen maar toe zal nemen. De gemiddelde padelspeler is
ongeveer 35, maar sinds Corona weten ook steeds meer jongeren de sport te vinden. Het zijn
voornamelijk recreatieve sporters die niet vast willen zitten aan een lidmaatschap of andere
verplichting. De regio Noordkop is op dit moment de enige in heel Nederland waar nog geen
mogelijkheid is om Padel te spelen. Dit zou een absolute publiekstrekker zijn voor Muggenburg en
een verrijking voor het sportaanbod in Schagen. Afhankelijk van de mogelijkheden en de
samenwerking met het Regius college en TAS, willen we op het gebied 3 tot 5 banen realiseren
(bijlage 2). Dankzij de relatief lage bouw en glazen wanden van de padelvelden behoudt de omgeving
zijn groene uitstraling, in lijn met de Gezonde Groene Leefomgeving.

SUP- en kanoroutes
Naast de mogelijkheid om Padel te spelen, ontbreekt het in Schagen ook aan de mogelijkheid om
kano´s en SUP-borden (Stand-Up-Paddle) te huren. De staat waarin het merendeel van de
overstapplaatsen op dit moment verkeert toont aan dat hier daardoor nauwelijks gebruik van wordt
gemaakt. Daardoor zijn de reeds aangelegde kanoroutes in en rondom Schagen enkele van de best
bewaarde geheimen van de regio (bijlage 3). De centrale waterweg, grenzend aan de Spartahal, is de
perfecte plek om de mooiste landelijke routes te maken in de richting van alle windstreken; via
Muggenburg en Waldervaart naar de Wiel, via Muggenburg zuid naar Tolke en het Dirkshorner meer,
via de Witte Paal naar Barsingerhorn en Haringhuizen, via de oostkant van de provinciale weg naar
het Kanaal en de haven en nog veel meer. Een prachtige manier om inwoners en bezoekers vanaf het
water kennis te laten maken met onze polderregio, samen met alle cultuurhistorische kenmerken en
biodiversiteit die het te bieden heeft.

Minigolf en overige recreatie-sporten en spellen
De groenstrook aan de oostzijde van de Spartahal wordt op dit moment niet gebruikt en is in de loop
der tijd uitgegroeid tot onbegaanbaar gebied. Dit bosrijke stuk grond heeft echter de perfecte
afmetingen om een zeer complete minigolfbaan te realiseren. Een baan waar je tijdens warme
zomerdagen entertainment en wat verkoeling kunt zoeken, en waarbij je je in de avonduren in een
waar sprookjesbos zult wanen (bijlage 4). Ecologie en sport zullen samenkomen.
Daarnaast denken we de overige ruimte, zowel bij de Spartahal als bij TAS, veel beter te kunnen
gebruiken dan op dit moment gebeurt. Hierop willen we wisselende recreatieve sportmogelijkheden
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faciliteren die gratis toegankelijk zullen zijn voor iedereen, in samenwerking met lokale instanties
zoals het Regius, Schagen Actief en TAS. Denk bijvoorbeeld aan volleybal, softbal, jeu de boules of
tafeltennis.

Ontwikkelingsgericht
Sport onder de aandacht brengen
Het ontbreken van een commerciële insteek heeft ervoor gezorgd dat de omgeving rondom de
Spartahal, sinds de 30 jaar dat wij er nu komen, sterk verouderd en achtergesteld is geraakt. Door
een gebrek aan financiële middelen, aan vrijwilligers of simpelweg aan toekomstvisie is men niet in
staat gebleken om het gebied met de tijd mee te laten ontwikkelen. Als commerciële partij zullen wij
gedwongen zijn om continue te blijven vernieuwen, om ervoor te zorgen dat de locatie aantrekkelijk
blijft en bijdraagt aan de leefbaarheid van de omgeving. Doordat we geen vereniging willen oprichten
zullen we daarnaast niet afhankelijk zijn van financiële steun van de gemeente en zal alles zoveel
mogelijk particulier gefinancierd worden. Daarnaast zal iedereen, zonder lidmaatschap, gebruik
kunnen maken van de faciliteiten. Met behulp van digitale marketingcampagnes en een online
platform zullen we deze onder de aandacht brengen. Hierdoor zullen mensen zich meer bewust
worden van het belang van sport en dragen we door middel van zichtbaarheid bij aan het creëren
van een vitale samenleving.

Samenwerken
Om sportparticipatie in de omgeving Schagen te stimuleren zullen we nauw samenwerken met
verschillende partijen binnen de regio. Via ons eigen netwerk hebben we veel contacten binnen de
sportwereld in Schagen en kunnen we zorgen voor verbinding tussen verenigingen en instanties. Zo
hebben we gesproken met het Regius en kunnen we samen met hen, naast via reguliere
marketingcampagnes, meer mensen op jonge leeftijd al bewust maken van het belang van sport.
Jong geleerd is immers oud gedaan. Zij geven aan dat het steeds lastiger wordt om voldoende
buitenruimte voor sportrecreatie te vinden, iets waar de gemeente in principe zorg voor moet
dragen. In overleg zullen we de faciliteiten daarom ook voor het Regius zoveel mogelijk beschikbaar
stellen. Via het kano-netwerk kunnen we ze bovendien op een leerzame en sportieve manier kennis
laten maken met de omgeving in de polder vanaf het water.
Daarnaast kunnen we met ons plan het terrein van TAS veel efficiënter inrichten en gebruiken. Met
extra padelbanen, een volleybalveld en overige wisselende activiteiten kan het enorme gebied, dat
nu slechts een kleine groep leden dient, van veel grotere waarde worden voor Muggenburg en de
rest van Schagen.
Ook Schagen Actief zou een eventuele samenwerking wel zien zitten. Zij benadrukken dat Schagen
het van initiatieven zoals de onze moet hebben, wil men ervoor zorgen dat er genoeg gesport blijft
worden binnen de regio. Door financiële keuzes en het veranderende sportlandschap is het niet
langer duurzaam om alles binnen verenigingsverband te blijven doen. Er zijn simpelweg private
investeringen nodig.
Tot slot kunnen we in overleg met de wijkvereniging Muggenburg onderzoeken wat we samen
kunnen doen om de wijk op sociaal en sportief gebied te versterken. Door een gebrek aan
initiatiefnemers en vrijwilligers zijn ze al een aantal jaren inactief, ondanks dat er een aanzienlijk
budget beschikbaar is. Een gemiste kans.
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Traject
Begin 2021 hebben we voor het eerst onze plannen aan de gemeente gepresenteerd. Vanaf dat
moment zijn we druk bezig geweest met het uitzoeken en wegnemen van mogelijke blokkades en het
betrekken van stakeholders. We hebben meerdere scenario’s opgesteld om ervoor te zorgen dat er
aan alle richtlijnen wordt voldaan, ook met betrekking tot de nieuw te bouwen woningen.
Wij denken dat dit een unieke kans is voor Schagen om mee te gaan met haar tijd. Als tegenwicht
voor alle nieuwbouwplannen kan de wijk Muggenburg een initiatief dat de leefbaarheid vergroot
goed gebruiken. Met alle genoemde activiteiten kunnen we daarnaast een ware regiofunctie
vervullen en zullen inwoners gestimuleerd worden om meer naar buiten te gaan en te blijven
bewegen.
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Bijlage 1: Sfeerimpressie terras
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Bijlage 2: Impressie padelbanen.
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Bijlage 3: Kanoroutes + overstapplaatsen
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Bijlage 4: Sfeerimpressie minigolf

Bijlage 5: Krantenartikel Noord Hollands dagblad
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210528_3874540?utm_source=google&utm_medi
um=organic
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