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Van: Giel van Strien [mailto:Giel@passionatebulkboek.nl] 
Verzonden: woensdag 14 januari 2015 21:33
Aan: +AW-Griffie Albrandswaard
CC: VPCBO Albrandswaard; Eveline Miltenburg
Onderwerp: Gymfaciliteiten basisonderwijs Albrandswaard

 

Aan: de gemeenteraad van Albrandswaard

 

Geacht raadslid,

 

Bij deze willen de drie schoolbesturen van het primair onderwijs in de gemeente 
Albrandswaard u op de hoogte brengen van het volgende. Naar aanleiding van het 
voornemen om een nieuwe sporthal op het Sportpark Albrandswaard in Poortugaal te
bouwen, delen wij u mede dat gezien de veel te grote afstand tot alle 
schoollocaties in Poortugaal en Rhoon deze nieuwe sporthal geen optie is voor 
het houden van gymnastieklessen van het basisonderwijs in de gemeente. Voor een 
inhoudelijke onderbouwing van deze conclusie verwijzen wij u naar bijgevoegde 
notitie.

 

De drie besturen gaan er dan ook vanuit dat de huidige afstanden tot gymlocaties
minimaal gelijk blijven en er door de gemeente Albrandswaard op korte termijn 
voldoende geïnvesteerd zal worden om aan de volledige capaciteitsvraag naar 
gymlocaties te voldoen. Onafhankelijk van elkaar zijn deze standpunten al eerder
rechtstreeks aan u of via het College van B en W medegedeeld. Maar aangezien u 
binnenkort over de toekomstige gymlocaties gaat besluiten, leek het ons goed om 
deze gezamenlijke verwachtingen via deze e-mail en onderbouwende notitie naar u 
uit te spreken.

 

Uiteraard staan wij er voor open om met u hierover in overleg te treden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eveline Miltenburg, bovenschools manager RVKO 

Giel van Strien, bestuursvoorzitter SOPOA

Geert Verschoor, algemeen directeur-bestuurder VPCBO
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INTERNE NOTITIE 
 
Poortugaal, 28 oktober 2014 
 
 
Betreft: faciliteiten bewegingsonderwijs basisscholen 
 
 
Aanleiding: 
In de raadsvergadering van 27 oktober 2014 is het besluit genomen om een sporthal op de locatie 
Sportpark Albrandswaard te realiseren. Dit was één onderdeel van drie plannen om voor de 
basisscholen gymfaciliteiten te creëren. De twee andere voorstellen zijn in de vergadering van 22 
september 2014 afgestemd. Met de brief van 24 oktober heeft het bestuur van VPCBO 
Albrandswaard gewezen op de beperkingen van het solitair vaststellen van één van de onderdelen 
met zich meebrengt. 
 
Kaders: 
De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor deze gymfaciliteiten. In de 
huisvestingsverordening staan de volgende criteria: 

- maximale afstand hemelsbreed 1 km bij minstens 20 uren bewegingsonderwijs. 
- maximale afstand hemelsbreed 3,5 km bij minstens 15 klokuren bewegingsonderwijs. 
- maximale afstand hemelsbreed 7,5 km bij minstens 5 klokuren bewegingsonderwijs. 

 
Alle scholen vallen onder de maximale afstand hemelsbreed van 3,5 km. 
 
De Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) adviseert de norm van 
maximaal 750 meter over de weg. Zij stelt dat gymzalen/sportzalen zo dicht mogelijk bij de school 
(in de wijk) dienen te worden gebouwd. De argumenten hiervoor zijn: weinig verlies onderwijstijd, 
mogelijkheid tot contact vakleerkrachten en collega’s en de veiligheid. Met name wordt hier 
genoemd de collega (BHV-er) die snel ter plekke kan zijn in geval van een ongeval. 
 
De schoolgebouwen: 
In Poortugaal staan 4 schoolgebouwen: 

- Parel Zuid, Sleedoorn 40 
- Valckesteyn Zuid, Emmastraat 46 
- Parel Noord, Jan van Almondestraat 91 
- Valckesteyn Noord, Jan van Almondestraat 89 

 
In Rhoon staan 4 schoolgebouwen: 

- Julianaschool, Julianastraat 6 
- Julianaschool dep, Sportlaan 1 
- Don Bosco, Havendam 4 
- De Overkant, Hovenier 2 

 
 
 
 
 



 

 

 

De snelheden, looproutes en reistijd: 
De leerlingen van groep 3 tot en met 6 gaan lopend naar de gym. De gemiddelde snelheid van 
lopen is 5 km per uur. Voor een groep leerlingen van 6 jaar tot en met 9 jaar gaan wij uit van een 
snelheid van 4,5 km per uur. Voor fietsen is de gemiddelde snelheid 15 km per uur. Bij het fietsen 
met een groep is uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 13 km per uur. 
Bij het bepalen van de route is uitgegaan van de kortste route, niet de veiligste. 
De tijden die genoemd worden in de tabellen zijn totale reistijd per gymles. Bij de fietstijden is de 
tijd genoemd inclusief het pakken en stallen van de fietsen. Daarbij is uitgegaan van 10 minuten 
voor de heen en terugreis samen. 
De groene kleur geeft aan reistijden tot 28 minuten. De oranje kleur geeft aan reistijden van 28 tot 
40 minuten. De rode kleur geeft aan reistijden langer dan 40 minuten. 
 
Capaciteit en capaciteitsbehoefte: 
Een gymzaal heeft in principe één sportvloer. De sporthal in Rhoon Noord heeft twee sportvloeren 
en de nieuwe sporthal Sportpark Albrandswaard heeft drie sportvloeren. 
Per groep is 2 maal 45 minuten bewegingsonderwijs ingepland. De capaciteit van een sportvloer is 
per week 37 lessen va 45 minuten. In de toekomst zou het aantal bewegingsonderwijslessen 2 
maal een uur kunnen worden. Hierdoor zou de capaciteit van een sportvloer afnemen naar 28 
lessen. 
 
Huidige situatie: 
Tabel 1 laat zien wat de huidige situatie is. Daarbij wordt aangegeven wat de afstanden zijn van de 
school tot de gymfaciliteit hemelsbreed, de looproute en de fietsroute. Daarnaast wordt de loop- en 
de fietstijd aangegeven. Ook wordt de behoefte aangegeven van het aantal gymlessen voor de 
groepen die lopend of met de fiets naar de gym gaan. 
 
Huidige situatie:

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Capaciteits-

behoefte

gr 3 t/m 6

Capaciteits-

behoefte

gr 7 t/m 8

Capaciteits-

behoefte

totaal

Parel Zuid 325 430 430 11 14 14 8 22

Vackesteijn Zuid 175 250 250 7 12 8 6 14

Parel/Valckesteijn Noord 775 1.000 1.000 27 19 8 0 8

Julianaschool 400 750 1.100 20 20 12 0 12

Julianaschool dep. 150 150 150 4 11 4 6 10

Don Bosco 550 700 700 19 16 10 6 16

De Overkant 500 650 650 17 16 4 2 6

60 28 88  
 
Kijkend naar de looptijden zijn alle groepen in staat om binnen een  totale reistijd van 27 minuten 
de gymlocatie te bereiken. Alle scholen, met uitzondering van de Parel Noord en Valckesteyn 
Noord, hebben een loopafstand die valt binnen de norm van de KVLO. De capaciteit van de 
gymzaal aan de Albrandswaardseweg is niet toereikend voor de behoefte van de scholen in 
Poortugaal.  
 



 

 

 

Sporthal Sportpark Albrandswaard: 
Tabel 2 laat zien wat de situatie is als de scholen gebruik zouden gaan maken van de sporthal 
Sportpark Albrandswaard. Daarbij wordt in de laatste twee kolommen aangegeven wat de 
verandering is ten opzichte van de huidige situatie. 
Sportpark Albrandswaard capaciteit per week: 111

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 800 1.100 1.100 29 20 -18 -6

Vackesteijn Zuid 1.200 1.600 1.600 43 25 -36 -13

Parel/Valckesteijn Noord 1.700 2.400 2.400 64 32 -37 -13

Julianaschool 1.500 2.300 2.300 61 31 -41 -11

Julianaschool dep. 1.700 2.200 2.200 59 30 -55 -19

Don Bosco 1.200 1.550 1.550 41 24 -22 -8

De Overkant 1.700 2.300 2.300 61 31 -44 -15  
Conclusie is dat voor alle scholen een verslechtering van de situatie ontstaat als zij gebruik gaan 
maken van de sporthal Sportpark Albrandswaard. De kinderen van groep 7 en 8 van de Parel Zuid, 
Valckesteyn Zuid en de Don Boscoschool zouden gebruik kunnen gaan maken van deze sporthal. 
Dit brengt wel een verslechtering van de huidige situatie met zich mee. 
Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 6 is deze sporthal geen optie. De sporthal Sportpark 
Albrandswaard zal voor 20 lessen per week gebruikt kunnen gaan worden, waar capaciteit is voor 
111 lessen. 
Indien de leerlingen van groep 3 tot en met 6 van de Parel Zuid gebruik zouden gaan maken deze 
locatie zou het gebruik kunnen toenemen tot 34 lessen. Dit heeft wel tot gevolg dat de looptijd per 
les zal toenemen met 20 minuten. Deze tijd zal moeten worden gehaald uit taal- of rekenlessen. 
 
Sporthal Rhoon Noord: 
Tabel 3 laat zien wat de situatie is als de scholen gebruik gaan maken van de bestaande sporthal 
in Rhoon Noord. 
Sporthal Rhoon Noord capaciteit per week: 74

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 2.000 2.650 2.650 71 34 -60 -20

Vackesteijn Zuid 2.000 2.350 2.350 63 32 -56 -20

Parel/Valckesteijn Noord 1.850 2.100 2.100 56 29 -29 -10

Julianaschool 400 750 1.100 20 20 0 0

Julianaschool dep. 850 1.500 1.700 40 26 -36 -15

Don Bosco 1.200 1.700 1.900 45 28 -26 -12

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0  
De huidige gebruikers, zijnde de Julianaschool (hoofdgebouw) en de Overkant kunnen gebruik 
blijven maken van deze sporthal. De leerlingen van groep 7 en 8 van de dependance van de 
Julianaschool en die van de Don Boscoschool zouden ook hier kunnen  gymmen. Dit zou echter 
een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie van respectievelijk 15 en 12 minuten per 
gymles met zich mee brengen. De sporthal Rhoon Noord zal voor 30 lessen per week gebruikt 
kunnen worden, waar capaciteit is voor 74 lessen. 
 



 

 

 

Gymzaal Emmastraat: 
Tijdens de raadsvergadering werd geopperd om een nieuwe gymzaal voor Poortugaal-Dorp aan 
de Emmastraat te bouwen. 
Tabel 4 laat zien hoe de scholen van Poortugaal daar gebruik van zouden kunnen maken.  
Gymzaal Emmastraat capaciteit per week: 37

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 450 550 550 15 15 -4 -1

Vackesteijn Zuid 200 250 250 7 12 0 0

Parel/Valckesteijn Noord 750 1.000 1.000 27 19 0 0  
Er zijn in deze optie geen significante verschillen ten opzichte van de huidige situatie. Wel blijft het 
probleem dat de capaciteit (37 lessen per week) niet voldoende is voor de huidige situatie (44 
lessen per week). De ontwikkelingen in het aantal leerlingen laat echter een daling zien in de 
komende jaren. Het gebruik van de groepen 7 en 8 van de Parel Zuid en de Valckesteyn Zuid van 
de sporthal Sportpark Albrandswaard zou een oplossing kunnen bieden. Dit heeft als gevolg dat er 
een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie van 13 minuten per gymles. 
 
Gymzaal Sportlaan: 
Tabel 5 laat zien hoe de scholen van Rhoon gebruik zouden kunnen maken van een 
nieuwe/gerenoveerde gymzaal aan de Sportlaan. 
Gymzaal Sportlaan capaciteit per week: 37

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Julianaschool 700 850 850 23 18 -3 2

Julianaschool dep. 150 150 150 4 11 0 0

Don Bosco 550 700 700 19 16 0 0

De Overkant 1.000 1.400 1.700 37 26 -20 -10  
De meeste scholen in Rhoon zouden gebruik kunnen maken van de gymzaal aan de Sportlaan 
met uitzondering van de leerlingen van groep 3 tot en met 6 van De Overkant. Zij zouden dan 
gebruik moeten maken van de sporthal Rhoon Noord. 
Daarnaast is de capaciteit (37 lessen per week) niet voldoende voor de Julianaschool (als geheel) 
en de Don Boscoschool (samen 38 lessen per week). Ook daarvan zal een deel moeten uitwijken 
naar de sporthal Rhoon Noord. Zeker als de hoeveelheid bewegingsonderwijs toe zal nemen. 
 
Gymzaal Julianadriehoek: 
In de gesprekken met de gemeente heeft het bestuur van de Julianaschool aangegeven één 
gebouw te willen realiseren op de Julianadriehoek. Daarbij zou dan ruimte kunnen zijn voor een 
gymzaal. 
Tabel 6 laat zien hoe het gebruik er uit zou gaan zien. 
Gymzaal Julianadriehoek capaciteit per week: 37

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Julianaschool 100 100 100 3 11 17 9

Julianaschool dep. 100 100 100 3 11 1 0

Don Bosco 900 1.000 1.000 27 19 -8 -3

De Overkant 500 1.200 1.500 32 24 -15 -8  
De meeste scholen in Rhoon zouden gebruik kunnen maken van de gymzaal in de Julianadriehoek 
met uitzondering van de leerlingen van de leerlingen van groep 3 tot en met 6 van de Overkant. Zij 
zouden dan gebruik moeten maken van de sporthal Rhoon Noord. 
Daarnaast is de capaciteit (37 lessen per week) niet voldoende voor de Julianaschool (als geheel) 
en de Don Boscoschool (samen 38 lessen per week). Ook daarvan zal een deel moeten uitwijken 
naar de sporthal Rhoon Noord of de sporthal Sportpark Albrandswaard. Zeker als de hoeveelheid 
bewegingsonderwijs toe zal nemen. 
 
 



 

 

 

Scenario’s: 
Met het vaststellen van de sporthal op de locatie Sportpark Albrandswaard heeft de raad de 
verschillende onderzoeksmogelijkheden beperkt. Om te komen tot een zo optimaal mogelijke 
verdeling van gymfaciliteiten is een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze variëren in resultaat voor 
wat betreft loop- en fietsafstanden en op het vlak van de financiële gevolgen. 
 

Twee sporthallen: 
Naast de nieuw te bouwen sporthal Sportpark Albrandswaard kan de huidige sporthal worden 
gerenoveerd. Als wordt uitgegaan van dit minimum scenario, komt het volgende beeld naar boven: 
 
Situatie: twee sporthallen

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 800 1.100 1.100 29 20 -18 -6 Sportpark AW

Vackesteijn Zuid 1.200 1.600 1.600 43 25 -36 -13 Sportpark AW

Parel/Valckesteijn Noord 1.850 2.100 2.100 56 29 -29 -10 Rhoon Noord

Julianaschool 400 750 1.100 20 20 0 0 Rhoon Noord

Julianaschool dep. 850 1.500 1.700 40 26 -36 -15 Rhoon Noord

Don Bosco 1.200 1.550 1.550 41 24 -22 -8 Sportpark AW

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0 Rhoon Noord  
 
Knelpunten hierbij zijn de leerlingen die zich lopend moeten verplaatsen naar de gymlocatie. De 
wandeltijd voor de leerlingen van de roodgekleurde vlakken zijn onaanvaardbaar. 
 
 Twee sporthallen en één gymzaal: 
Als gekozen wordt om in één van de dorpen een gymzaal te plaatsen, naast de twee sporthallen, 
moet een keuze worden gemaakt voor Rhoon of Poortugaal. De mogelijke locaties zijn de 
Sportlaan of de Julianadriehoek in Rhoon of de Emmastraat in Poortugaal. 
 
Situatie: twee sporthallen en gymzaal Sportlaan Rhoon

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 800 1.100 1.100 29 20 -18 -6 Sportpark AW

Vackesteijn Zuid 1.200 1.600 1.600 43 25 -36 -13 Sportpark AW

Parel/Valckesteijn Noord 1.850 2.100 2.100 56 29 -29 -10 Rhoon Noord

Julianaschool 400 750 1.100 20 20 0 0 Rhoon Noord

Julianaschool dep. 150 150 150 4 11 0 0 Sportlaan

Don Bosco 550 700 700 19 16 0 0 Sportlaan

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0 Rhoon Noord  
 
Situatie: twee sporthallen en gymzaal Julianadriehoek Rhoon

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 800 1.100 1.100 29 20 -18 -6 Sportpark AW

Vackesteijn Zuid 1.200 1.600 1.600 43 25 -36 -13 Sportpark AW

Parel/Valckesteijn Noord 1.850 2.100 2.100 56 29 -29 -10 Rhoon Noord

Julianaschool 100 100 100 3 11 17 9 Julianadriehoek

Julianaschool dep. 100 100 100 3 11 1 0 Julianadriehoek

Don Bosco 900 1.000 1.000 27 19 -8 -3 Julianadriehoek

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0 Rhoon Noord  
 
Bij de keuze voor een gymzaal in Rhoon blijft het voor de leerlingen van groep 3 t/m 6 van de 
Valckesteyn als geheel en de Parel Noord onmogelijk om te gymmen op een bereikbare locatie. 
 



 

 

 

Situatie: twee sporthallen en gymzaal Emmastraat Poortugaal

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 450 550 550 15 15 -4 -1 Emmastraat*

Vackesteijn Zuid 200 250 250 7 12 0 0 Emmastraat

Parel/Valckesteijn Noord 750 1.000 1.000 27 19 0 0 Emmastraat

Julianaschool 400 750 1.100 20 20 0 0 Rhoon Noord

Julianaschool dep. 850 1.500 1.700 40 26 -36 -15 Rhoon Noord

Don Bosco 1.200 1.550 1.550 41 24 -22 -8 Sportpark AW

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0 Rhoon Noord  
 
Bij de keuze voor de gymzaal in Poortugaal geldt voor de Don Boscoschool en de Julianaschool 
locatie Sportlaan een looptijd die praktisch niet haalbaar is. Zeker als gekeken wordt naar de 
huidige situatie die enorm verslechtert. 
In deze situatie is de capaciteit van de gymzaal van Poortugaal ook niet toereikend. De leerlingen 
van groep 7 en 8 van de Parel Zuid zullen moeten gymmen in de Sporthal Sportpark 
Albrandswaard. Dit betekent een verslechtering van 11 minuten. Zij gaan namelijk van een looptijd 
van 11 minuten per gymles naar een fietstijd van 20 minuten. Het praktische probleem daarbij is 
dat de vakleerkracht van de ene locatie naar de andere moet reizen en daar alles moet gaan 
opbouwen. 
 
 Sporthal Sportpark Albrandswaard en twee gymzalen: 
Gekozen kan worden om naast de vastgestelde sporthal in iedere dorpskern een gymzaal te 
bouwen. Er zijn dan twee mogelijkheden: een optie met de gymzaal in Rhoon aan de Sportlaan of 
op de Julianadriehoek. 
 
Situatie: sporthal Sportpark Albrandswaard en gymzaal Emmastraat Poortugaal en gymzaal Sportlaan

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 450 550 550 15 15 -4 -1 Emmastraat*

Vackesteijn Zuid 200 250 250 7 12 0 0 Emmastraat

Parel/Valckesteijn Noord 750 1.000 1.000 27 19 0 0 Emmastraat

Julianaschool 700 850 850 23 18 -3 2 Sportlaan

Julianaschool dep. 150 150 150 4 11 0 0 Sportlaan*

Don Bosco 550 700 700 19 16 0 0 Sportlaan*

De Overkant 1.000 1.400 1.700 37 26 -20 -10 Sportlaan  
 
Situatie: sporthal Sportpark Albrandswaard en gymzaal Emmastraat Poortugaal en gymzaal Julianadriehoek

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 450 550 550 15 15 -4 -1 Emmastraat*

Vackesteijn Zuid 200 250 250 7 12 0 0 Emmastraat

Parel/Valckesteijn Noord 750 1.000 1.000 27 19 0 0 Emmastraat

Julianaschool 100 100 100 3 11 17 9 Julianadriehoek*

Julianaschool dep. 100 100 100 3 11 1 0 Julianadriehoek

Don Bosco 900 1.000 1.000 27 19 -8 -3 Julianadriehoek*

De Overkant 500 1.200 1.500 32 24 -15 -8 Julianadriehoek  
 
In beide scenario’s heeft de Overkant voor de leerlingen van groep 3 tot en met 6 een looptijd die 
meer is dan een half uur. In deze situatie is de capaciteit van de gymzaal van Poortugaal ook niet 
toereikend. De leerlingen van groep 7 en 8 van de Parel Zuid zullen moeten gymmen in de 
Sporthal Sportpark Albrandswaard. Dit betekent een verslechtering van 11 minuten. Zij gaan 
namelijk van een looptijd van 11 minuten per gymles naar een fietstijd van 20 minuten. 
Het praktische probleem daarbij is dat de vakleerkracht van de ene locatie naar de andere moet 
reizen en daar alles moet gaan opbouwen. Het gaat hier om 8 lessen per week. Dit zelfde geldt 
voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Don Boscoschool en Julianaschool. Voor hen betekent 
dit een verslechtering van respectievelijk 19 en 8 minuten. 
De nieuwe sporthal zal in dit scenario maximaal 16 lessen per week huisvesten, waarbij een 
capaciteit van 111 lessen mogelijk is. 



 

 

 

 
Twee sporthallen en twee gymzalen 

 
Om echt een dekkend aanbod te krijgen, zoals dat in de huidige situatie het geval is, moet 
gekozen worden voor de optie om naast de bouw van de nieuwe sporthal, de oude sporthal te 
renoveren en door te exploiteren en de twee gymzalen te vervangen door nieuwbouw. 
Er zijn dan twee mogelijkheden die hieronder worden weergegeven. 
 
Situatie: twee sporthallen en gymzaal Emmastraat Poortugaal en gymzaal Sportlaan

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 450 550 550 15 15 -4 -1 Emmastraat*

Vackesteijn Zuid 200 250 250 7 12 0 0 Emmastraat

Parel/Valckesteijn Noord 750 1.000 1.000 27 19 0 0 Emmastraat

Julianaschool 400 750 1.100 20 20 0 0 Rhoon Noord

Julianaschool dep. 150 150 150 4 11 0 0 Sportlaan

Don Bosco 550 700 700 19 16 0 0 Sportlaan

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0 Rhoon Noord  
 
Situatie: twee sporthallen en gymzaal Emmastraat Poortugaal en gymzaal Julianadriehoek

School

Afstand 

hemelsbreed

(in meters)

Afstand 

looproute

(in meters)

Afstand 

fietsroute

(in meters)

Looptijd 

(in minuten)

Fietstijd 

(in minuten)

Verandering 

t.o.v. huidige  

looptijd

Verandering 

t.o.v. huidige  

fietstijd

Parel Zuid 450 550 550 15 15 -4 -1 Emmastraat*

Vackesteijn Zuid 200 250 250 7 12 0 0 Emmastraat

Parel/Valckesteijn Noord 750 1.000 1.000 27 19 0 0 Emmastraat

Julianaschool 100 100 100 3 11 17 9 Julianadriehoek

Julianaschool dep. 100 100 100 3 11 1 0 Julianadriehoek

Don Bosco 900 1.000 1.000 27 19 -8 -3 Julianadriehoek*

De Overkant 500 650 650 17 16 0 0 Rhoon Noord  
 
De capaciteit van de beide gymzalen is niet voldoende om alle groepen te laten gymmen. De 
leerlingen van groep 7 en 8 van de Parel zullen naar de Sporthal Sportpark Albrandswaard moeten 
fietsen. Het gaat hier om 8 lessen per week. De leerlingen van de Don Boscoschool moeten dat 
ook, het gaat hier om 6 lessen per week.  
De sporthal Sportpark Albrandswaard wordt per week 14 lessen gebruikt voor schoolgym. De 
sporthal Rhoon Noord voor 6 lessen. 
 
Conclusie: 
Het  bouwen van een sporthal op het sportpark Albrandswaard heeft voor de scholen van 
Albrandswaard geen meerwaarde. De locatie die is gekozen heeft een te decentrale ligging t.o.v. 
de scholen. Om een goede dekking te hebben met betrekking tot de faciliteiten voor 
bewegingsonderwijs zullen de huidige gymzalen moeten worden herbouwd. Voor de school van 
Rhoon Noord geeft dit een probleem. Om die school te bedienen zal ook de sporthal daar open 
moeten blijven. 
 
De bezettingsgraad van de nieuw te bouwen sporthal is erg laag. De conclusie kan dus worden 
getrokken dat deze niet ten behoeve van het onderwijs is neergezet. 
 
Bij een uitbreiding van de hoeveelheid gymtijd, zullen meer groepen gebruik moeten gaan maken 
van de sporthal. Hierdoor zal de gemiddelde looptijd toenemen. Zie Nieuwsbrief Ministerie OCW 
 
 
G.A. Verschoor 
Algemeen directeur-bestuurder 
 
 

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/artikel/voorbeeld/nap-previews-pid68144/77f4c1f6-8678-4084-bbb3-5d95115f98a4?securityKey=xib7KF2t1S3K6NXupsoQ7DXkEPKqUHS3K_mZ6te9LY41&utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Primair+onderwijs
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