


De omgeving, kwaliteit van het wegdek en de hoeveelheid 
verkeer zijn van invloed op de beleving van de sportieve 
fietsers.

Onveilig gedrag van andere weggebruikers leidt tot een gevoel 
van onveiligheid, een slecht wegdek alsmede een beperkte 
zichtbaarheid draagt hier ook aan bij.

De sportieve fietser is gemiddeld 46 jaar oud, de helft is hoger 
opgeleid en vier op de vijf fietst individueel. Ongeveer driekwart 
is man en één op de tien sportieve fietsers is lid van een 
fietsvereniging.

WIST JE DAT…

De fietssport wordt volgens het NOCNSF (2019) bedreven 
door 1.174.000 Nederlanders, een stijging van ruim 180.000 
Nederlanders ten opzichte van eerdere jaren. Tijdens de periode 
van intelligente lockdown in maart 2020 (Covid-19) is het aandeel 
Nederlanders dat de fietssport beoefent van 7 procent in mei 2019 
gestegen naar 11 procent in mei 2020 (NOCNSF/IPSOS, 2020)

In 2016 heeft het GFK de Nederlandse wielersportmonitor 
uitgebracht waarin informatie staat over de omvang van de 
wielersportmarkt en toertochten. Daarnaast worden verschillende 
type sportieve fietsers onderscheiden zoals de genietende 
wielersporter en vrije wielersporter en wordt dieper ingegaan op 
de ergernissen van sportieve fietsers. Deze ergernissen hebben 
regelmatig te maken met de fysieke omgeving.

Wil je meer weten over de wielersportmonitor en de sportieve 
fietsers? Klik hier

Sportieve fietsers

TIPS wanneer je routes gaat promoten
• Maak de routes overzichtelijk
• Onderscheid op knooppunten routes voor de 

sportieve en recreatieve fietser
• De omgeving is natuurlijk
• Er is een bepaalde mate van uitdaging op de 

route
• Vanuit huis is men snel op de route
• Er is behoorlijk wat diversiteit in de route
• De mate waarin verschillende 

verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen is 
beperkt

“Ik vind het heerlijk om recreatief te wielrennen.
Alleen is ons imago niet al te goed, hier word
ik zelfs op aangekeken. Ik focus me alleen op
de sport, maar het is wel begrijpelijk…sommige
kijken gewoon niet uit”

Peter
48 jaar oud, 2x p.w. recreatief wielrennen

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/wielersportmonitor


Iets meer dan de helft van de fietsers vertrekt vanuit huis en 
nauwelijks in de avond. Een slechte kwaliteit van fietsroutes 
doet fietsers afhaken.

Denk hierbij aan het wegdek, verkeershinder, drukte op 
de paden en hindernissen op de routes. Een goede regio 
overstijgende synchronisatie tussen routes, paden en wegen is 
van belang.

Ruim een derde van de recreatieve fietsers is 55 plusser en is 
verantwoordelijk voor bijna de helft van de fietstochten. Een derde 
van de fietser fietst 1x tot 3x per per maand, één op de vijf doet 
dat elke week. Bijna de helft fietst in duo’s en bijna een derde fietst 
individueel.

WIST JE DAT…

Uit cijfer van het Continu Vrijetijdsonderzoek (mei 2017-  mei 2018) 
blijkt dat bijna 8,1 miljoen Nederlanders een fietstocht in deze 
periode hebben gemaakt. Gemiddeld duren de fietstochten 2,2 
uur, in 2018 werden maar liefst 191 miljoen van deze recreatieve 
fietstochten gemaakt. De belangrijkste motivatie om deze 
fietstochten te ondernemen is ontspanning.

Stichting landelijk fietsplatform deed in 2020 onder 580 
respondenten een onderzoek naar fietsen onder corona. Uit dit 
onderzoek blijkt dat er zelf iets meer dan gemiddeld werd gefietst in 
de periode maart t/m medio juli 2020 ten opzichte van voorgaande 
jaren. Voor bijna tweederde van de respondenten was het mooie 
weer was een belangrijke reden voor deze toename. 58 procent van 
de respondenten geeft aan dat de afname van andere activiteiten 
voor meer tijd en zin zorgt om te gaan fietsen. Meer dan de helft 
van de respondenten gaat omwille van de gezondheid meer fietsen.

De gemiddeld aanschafprijs van een fiets tussen 214 en 2019 
is gestegen met 47 procent. Wat goed toe te schrijven is aan de 
opkomst van de elektrische fiets.

Wil je meer weten over de recreatieve fietsers? Klik hier

Recreatieve fietsers

TIPS wanneer je routes gaat faciliteren
• Investeer in knooppuntroutes (goed voor 

dagtochtjes)
• Zorg voor verbinding met natuur, verblijf en 

gastronomie
• Blijvend investeren in recreatief fietsen loont
• De mate waarin verschillende 

verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen is 
beperkt

• Blijvend de fietsroutes promoten om de 
mogelijkheden op de radar van de doelgroep 
te houden

“een fietstocht bereid ik telkens opnieuw voor, wat 
kan ik zien en hoe uniek is de route. Ik probeer 
de mooie plekjes te ontdekken en kan ervan 
genieten om ergens helemaal alleen te fietsen en 
te genieten van alles wat ik tegenkom”

Frans
62 jaar oud, 2x p.m. recreatieve fietstocht

https://www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor


Urban sports zijn disciplines die getoond worden in de 
bebouwde omgeving.

Bijna de helft van de urban sporters beoefent de discipline in 
de straat of buurt waar ze wonen en een kwart op pleintjes 
in de buurt. Verplaatst wordt zeker naar uitdagende urban 
settings, urban sports parken, events en andere steden.

Gezien het ongebonden karakter van de sport is het moeilijk om na 
te gaan hoeveel urban sporters er zijn in nederland. Een schatting 
van 250.000 urban sportbeoefenaars in noord-brabant voor het 
jaar 2017 wordt gegeven in het ambitieplan urban sports & culture 
brabant 2018-2020 (2018).

WIST JE DAT…

Urban sports die naast freerunning, bmx en skateboarden tot 
de discipline worden gerekend zijn inline skating, urban climbing 
en klimmen/boulderen, street basketball, stuntstep, longboard, 
tricking, calesthenics en slackline slackline (Ambitieplan Urban 
Sports & Culture Brabant 2018-2020, 2018). De aansprekende 
urban sport parkour kan misschien wel meer gezien worden als een 
discipline, een ‘art of movement’ waarin de beoefenaars de term 
sport juist afkeuren vanwege het competitieve gehalte met formele 
competities (Gilchrist & Wheaton, 2011). Een afgeleide van parkour 
is freerunning waar de nadruk ligt op esthetiek en expressiviteit 
in de beweging waar parkour draait om efficiëntie en veiligheid 
(Derakhshan & Machejefski, 2015).

BMX freestyle en skateboarden (park en street) debuteren als 
Olympische sport op de Olympische spelen van Tokyo 2020. Lees 
vooral verder op www.Tokyo2020.org om meer te leren over deze 
sporten en kennis te maken met de venues waar deze sporten 
plaatsvinden.

Wil je meer weten over Urban sporters? Klik hier

Urban sporters

TIPS 
• Wanneer je faciliteert kies voor een juiste 

locatie, passend bij de identiteit van de urban 
sport en streef een duurzame oplossing na

• Zorg voor verbinding en begrip tussen de 
urban sporters en andere gebruikers van de 
openbare ruimte

• Een nieuwe generatie urban sporters heeft 
een intrede gedaan, de sport wordt meer 
gemeengoed

• Luister vooral wat er speelt en waarmee 
geholpen kan worden

• Velen zien urban sport als een discipline 
zonder de elementen van competitie en sport

“vroeger had ik skeelers maar sinds ik het board 
van mijn neef kreeg ben ik nooit meer geswitcht. 
Ik ga altijd naar het urban park bij de stad, daar 
zijn mijn vrienden en ook klasgenootjes. Veel 
gaat om de gezelligheid, een beetje hangen en 
bijpraten”

Alisa
17 jaar oud, skateboarder

http://www.Tokyo2020.org
https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/urban-sport-is-cool-en-hot/


De helft van de wandelaars vertrekt vanuit huis (nso, 2017). Er is 
nagenoeg geen vertrek van buiten de eigen gemeente en één op 
de twee wandelaars volgt vaste eigen en niet beschreven route(s).

De bereikbaarheid en aanduiding van de route I.C.M. De 
natuurlijke en/of culturele route is van belang. Met de 
hoeveelheid verkeer dient rekening te worden gehouden.

Wanneer gesport wordt doet in januari 2021 één op de vier 
aan wandelsport (noc*nsf, 2021). Er wordt gewandeld door 
een breed publiek. Onderscheid kan gemaakt worden middels 
wandelleefstijlen zoals een avontuurlijke of georganiseerde 
wandelaar (wandelnet & samr, z.D.)

WIST JE DAT…

De wandelsport is de meest gegroeide sport in de laatste jaren. 
Van 1.675.000 Nederlanders in 2013 naar 2.450.000 Nederlanders 
in 2018 (Korbee et al., 2018) en 2.530.000 Nederlanders in 2019 
(NOC*NSF, 2019). Tijdens de periode van intelligente lockdown in 
2020 is het aandeel Nederlanders dat de wandelsport beoefent van 
19% in mei 2019 gestegen naar 26% in mei 2020 (NOC*NSF/IPSOS, 
2020). Maar liefst 96% wandelt regelmatig tot dagelijks tijdens de 
(thuis)werkdag (Wandelnet, 2021). Wandelen wordt al langere tijd 
gezien als sport waarbij wandelaars gemotiveerd worden omdat 
ze zelf kunnen bepalen wanneer ze gaan wandelen en omdat het 
wandelen in de buitenlucht plaats vindt (NSO, 2017).

De interventie NEW.ROADS richt zich op ouderen die in lage SES 
buurten wonen, het wandelgedrag wordt bevordert door het 
beweegvriendelijker maken van de fysieke en sociale omgeving. 
Lees hier meer over de interventie NEW.ROADS.

Wil je meer weten over wandelen en de verschillende type 
sportieve wandelaars? Klik hier

Sportieve wandelaars

TIPS 
• Wanneer je de wandelaar wilt faciliteren 

middels bv. Routes ga dan uit van zeer 
verschillende motieven en drijfveren (zie de 
wandelleefstijlen)

• Zorg op de routes dat de wandelaar iets 
nieuws kan ontdekken

• Ga voor een combinatie tussen zien en tot 
rust komen

• De routes zijn makkelijk te vinden, rustpunten 
zijn ingebouwd en de bereikbaarheid is goed

• Overlast van andere weggebruikers of 
geluidsoverlast is beperkt

“Na jarenlang teamsport te hebben gedaan ben 
ik door blessures gestopt en gaan wandelen. Dit 
bevalt me uitstekend, ik stap stevig door en probeer 
in ongeveer 2 uur een flink aan kilometers te 
maken. Dit is voor mij ook echt sport, naar de route 
kijk ik niet zo maar ik moet wel door kunnen ”

Theo
53 jaar oud, 2x p.w prestatief wandelen 
ongeveer 2 uur

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/new-roads/
https://www.wandelnet.nl/feiten-cijfers
https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/urban-sport-is-cool-en-hot/


Een levendige route wordt door beginnende lopers als 
aantrekkelijk gezien maar niet door ervaren lopers.

Loslopende honden en slechte verlichting zijn hekele punten voor 
hardlopers.

Groene looproutes en comfortabele ondergronden kennen een 
positieve relatie tot het gevoel van rust voor lopers.

In 2002 was de harloopdeelname onder mannen 2x hoger dan bij 
vrouwen, nu ligt dit cijfer dichter bij elkaar. De hoogste deelname 
cijfers zijn te vinden tussen 12 en 49-jarigen (hover, van eldert & 
oprins, 2020). Verder onderscheid van hardlopers kan gemaakt 
worden middels typologieën (zie o.A. Walravens et al. 2018; deelen 
et al., 2019)

WIST JE DAT…

Belangrijke motieven om te hardlopen zijn sportief bezig zijn, het 
bevorderen van de gezondheid en zelf kunnen bepalen wanneer je 
gaat hardlopen (NSO, 2017).

Maar liefst 1.422.000 Nederlanders liepen hard in 2018 (Korbee 
et al., 2018), daarmee was hardlopen in 2018 de drie na meest 
beoefende sport. In 2019 is het aandeel gedaald naar 1.401.000 
Nederlanders, een lager aandeel dan in 2013 (1.413.000) (NOC*NSF, 
2019).  Overall is de wekelijkse hardloopdeelname tussen 2001 en 
2018 veel harder gegroeid dan de wekelijkse sportdeelname in deze 
periode (Hover, van Eldert & Oprins, 2020).

Maar tijdens de periode van intelligente lockdown (Covid-19) in 2020 
is het aandeel sportende Nederlands dat hardlopen beoefent van 
10% in mei 2019 gestegen naar 13% in mei 2020 (NOC*NSF/IPSOS, 
2020). Deze toename lijkt iets minder in de winterse maanden waar 
in januari 2019 en jan 2020 9% werd gemeten en in januari 2021 
10%.

Wil je meer weten over de hardlopers? Klik hier

Hardlopers

TIPS 
• Verlichte routes verhogen het gevoel van 

veiligheid op donkere tijdstippen
• Minder of meer ervaren lopers stellen andere 

eisen aan de looproutes
• Auto’s op de route werken niet als rustgevend, 

wandelaars worden als beperkt hinderlijk 
gezien

• Ontwerp routes die makkelijk te vinden zijn en 
waar op de route een waterpunt is voorzien

• Ontwerp een route met een startpunt met 
lockers, afstandsmeting en een wisselende 
omgeving

• Focus op levendigheid en sociale veiligheidin 
de routes

“Nu tijdens de lockdown de loopevenementen zijn 
afgelast is het moeilijk om me te motiveren. Ik loop 
nu minder frequent. Als ik ga zoek ik een rustige 
groene omgeving, alhoewel ik daar in de donkere 
maanden minder graag kom”

Magda
38 jaar oud | ervaren hardloper | traint voor 
evenementen | focus op halve marathon

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9874&m=1580985254&action=file.download


Kinderen hebben een voorkeur voor het spelen in het bos of de 
natuur, vervolgens op een schoolplein of grasveld. Fietsen doen 
kinderen het liefst, daarna klimmen, klauteren en zelf verzonnen 
spelletjes (Timmermans, Meinema & Snel, 2013).

Alle kinderen zijn vooral op zoek naar meer spannende plekken 
om te spelen en oudere kinderen willen mogelijkheden die bij hun 
leeftijd passen.

Volgens jantje beton (2019) spelen kinderen gemiddeld 8,4 uur 
per week buiten, 58% speelt minder buiten. Bijna tweederde van 
de kinderen speelt in de eigen tuin, de helft in de buurt en 45% in 
een speeltuin. Naarmate kinderen ouder worden spelen jongens 
iets minder buiten. Maar over het algemeen spelen jongens vaker 
buiten dan meisjes ((dellas, van den dool & collard, 2018).

WIST JE DAT…

Jonge jongens spelen het meest buiten en jonge meisjes het minst, 
daarnaast spelen jonge kinderen evenveel buiten als oudere 
kinderen  (Dellas, van den Dool & Collard, 2018). Kinderen uit niet 
stedelijke gebieden spelen 2u per week meer buiten dan kinderen 
uit sterk stedelijke gebieden. 1 op de 5 kinderen uit die stedelijke 
gebieden zou wel meer buiten willen spelen (Timmermans, 
Meinema & Snel, 2013).

Uit onderzoek Jantje Beton (2019) blijkt dat 15% van de kinderen 
nooit buiten speelt. Redenen waarom de kinderen niet buitenspelen 
ligt in de helft van de gevallen aan de digitale speelmogelijkheden.

Ouders geven vooral aan dat buitenspelen belangrijk is omdat 
de kinderen in de buitenlucht zijn, bezig zijn met hun fysieke 
ontwikkeling en actief bezig zijn (Jant Beton, 2019). Buitenspelen 
maakt kinderen vrolijk en blij en oudere kinderen geven aan dat 
buitenspelen sterk en gezond maakt (Timmermans, Meinema & 
Snel, 2013).

Het investeren in speeltuinen betaalt zich uit, de jaarlijkse kosten 
bedragen ongeveer 25 miljoen maar de sociaal maatschappelijke 
baten lopen op tot 52 miljoen euro voor heel Nederland (Ecorys/
Jantje Beton, 2020).

Buitenspelers

Wil je meer weten over de buitenspelers? Klik hier

TIPS 
• Faciliteer buitenspeel afspraakjes
• Ga in gesprek met de gemeente om de 

speelplaatsen te behouden en meer af te 
stemmen op de wensen van de kinderen

• In onderhoud van speeltuinen kan de buurt 
ook participeren

• Zorg er met buurtgenoten voor dat de buurt 
een veilige omgeving is om in te spelen.

• Stimuleer ouders om met de kinderen buiten 
te spelen en laat ze niet verleiden door het 
gemak van de digitale speelmogelijkheden.

• Geef aan dat een regenjas en laarzen spelen 
in minder goed weer prima mogelijk maken

“ik ben telkens voornemens als ik Luc uit school haal 
om buiten te gaan spelen. Helaas vraagt hij telkens 
om de computerspelletjes en kan ik hem niet meer 
meekrijgen. Vervolgens ga ik ook zelf maar weer 
aan het werk”

Wendy
33 jaar oud, Moeder van Luc 6 jaar

https://jantjebeton.nl/pers
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