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Dit document bevat het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de
monitor Sport en corona II – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse
hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in de gevolgen van de coronamaatregelen voor
de ongeorganiseerde sport. Het hoofdstuk gaat in op de deelname aan de ongeorganiseerde sport en de
financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de ongeorganiseerde sport. Dit document is geen
zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona II, ter bevordering van de
leesbaarheid en het gebruiksgemak. De gehele rapportage is hier te vinden. De managementsamenvatting
van het rapport is hier te vinden.
Achtergrond monitor Sport en corona II
De monitor Sport en corona II bundelt de tot en met november 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in
de sportwereld. Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen
voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in
Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde
sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). De rapportage
is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met een
groot aantal partijen uit de sportsector.
Deze rapportage is de tweede in een reeks monitorrapportages en één van de eerste activiteiten van het
nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In het kennisconsortium Sport en corona hebben het
Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het
Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten
gebundeld. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de
beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.
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Sporten en bewegen in de buitenruimte wordt gestimuleerd nu er de laatste jaren meer aandacht is voor
het belang van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving. Individueel en ongeorganiseerd sporten,
al dan niet in de buitenruimte, is erg populair. In dit hoofdstuk zullen we stilstaan bij deelname aan de
ongeorganiseerde sport en de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de ongeorganiseerde
sport. De definitie van ongeorganiseerde sport in dit hoofdstuk is als volgt: zelf of in een (informele) groep
in de openbare ruimte sporten, zonder tussenkomst van een sportaanbieder.

In de eerste monitor Sport en corona1 concludeerden we dat de coronacrisis de opkomst van
ongeorganiseerd sporten wel eens kon versnellen. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat ongeorganiseerd sporten in de
septembermaand nog altijd iets populairder is dan in februari 2020 en dat er aanwijzingen zijn dat
bepaalde vormen van ongeorganiseerd sporten in coronatijd populairder zijn geworden.
Jongvolwassen hoogopgeleiden (young urban professionals) zijn meer gaan hardlopen, wandelen en aan
yoga gaan doen. Daarbij worden producten als een matje, weerstandsbanden, gewichten, sportkleding en
springtouw aangeschaft.2 Producten die zij zonder de coronamaatregelen niet gekocht zouden hebben.
Daarnaast gebruikte een kwart van hen een app zoals Runtastic en Strava als ondersteuning bij het sporten
en bewegen, terwijl ze deze in ‘normale’ omstandigheden niet zouden hebben gebruikt.
Onder volwassenen vertoonden de altijd al populaire sporten zoals wandelen, hardlopen en
wielrennen/toerfietsen pieken in april en mei 2020. In de maanden vanaf april waren ook buitenfitness,
skeeleren/skaten en mountainbiken populair. Uit een zomerpeiling van Stichting Wandelnet 3 blijkt dat 66
procent van de respondenten dit jaar meer gewandeld heeft dan in een ‘normaal’ jaar. Vier op de tien
respondenten wandelden voorheen niet of nauwelijks. Aan het begin van de coronacrisis liepen mensen
vooral in de eigen omgeving direct vanuit huis (59%), dat is in augustus en september afgenomen (27%).
Inmiddels wandelen zeven op de tien respondenten (69%) zowel in de omgeving als in andere gebieden. Dit
is bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorjaar (37%). De belangrijkste redenen om te wandelen
zijn om fit en gezond te worden of te blijven (81%), voor ontspanning (79%) en natuurbeleving (74%). De
groep die aangeeft voor de gezelligheid (als sociale activiteit) te gaan wandelen is gegroeid van 25
procent in het voorjaar naar 36 procent in de zomer.

Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen voor
de sportsector.
Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de
coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst
Onderzoek Wandelen in coronatijd, zomer 2020
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Voorjaar 2020 nam de verkoop van sportfietsen toe. Sindsdien is ook de verkoop en het gebruik van ebikes en elektrische snorfietsen gestegen.4 Volgens branchevereniging BOVAG zijn Nederlanders op zoek
gegaan voor alternatieven voor het gebruik van het openbaar vervoer en een andere invulling van de
vakantie(s) en vrije tijd. Dat Nederlanders een andere invulling voor hun vakantie hebben gezocht blijkt
ook uit de eerder genoemde peiling van Stichting Wandelnet. Voor 71 procent van de respondenten heeft
corona effect gehad op de vakantieplannen. Bijna de helft (47%) gaf aan voor een (wandel)vakantie in
Nederland te hebben gekozen in plaats van in het buitenland en 28 procent gaf aan vanwege de risico’s
liever thuis te blijven.

Vanuit verschillende hoeken wordt in de openbare ruimte geïnvesteerd ten behoeve van de
ongeorganiseerde sport. Gemeenten investeren jaarlijks in sportgeschikte faciliteiten in de openbare
ruimte (pijl 1; figuur 5.1). Deze stroom is veruit de belangrijkste geldstroom richting de ongeorganiseerde
sport. Volgens het Brancherapport sport van KPMG 5 was in 2018 97,8 procent van de totale uitgaven aan
de ongeorganiseerde sport deze financiering door gemeenten. De overige inkomsten komen vanuit
consumenten en fondsen en stichtingen.
Voor het gebruik van sportgeschikte faciliteiten in de openbare ruimte wordt doorgaans geen vergoeding
gevraagd. Een uitzondering hierop zijn de paden voor bijvoorbeeld miuntainbiken of paardrijden in
nationale parken zoals de Utrechtse Heuvelrug en Nationaal Park Veluwezoom. Voor het gebruik van deze
paden moeten consumenten vignetten en penningen kopen waarmee ze bijdragen aan de
ongeorganiseerde sport (pijl 2). Fondsen en stichtingen ondersteunen daarnaast jaarlijks de inrichting van
de openbare ruimte met sportgeschikte faciliteiten (pijl 3). Stichtingen als de Johan Cruijff Foundation en
de Krajicek Foundation leggen in stedelijke gebieden sportveldjes aan om de lokale jeugd te stimuleren
om te bewegen. Daarnaast leggen natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
sportfaciliteiten en paden aan in natuur- en recreatiegebieden en onderhouden deze.
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Om aan te geven wat het effect van de coronacrisis is op de financiële stromen naar de ongeorganiseerde
sport is in de eerste monitor Sport en Corona met kleuren aangegeven hoe de stromen beïnvloed worden
door de coronacrisis. In deze monitor herhalen we deze exercitie voor de situatie van eind oktober, de
wereld na de persconferentie van 13 oktober, waarin de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden
en het overgrote deel van de sport weer is stilgelegd. Sporten in de openbare ruimte, met een maximale
groepsgrootte van vier personen, is nog wel mogelijk. Deze situatie wordt in figuur 5.1 gevisualiseerd.
De financiële stromen binnen de ongeorganiseerde sport blijven naar verwachting redelijk intact ondanks
de coronacrisis. Drie kwart van de gemeenten voorziet extra bezuinigingen door de coronacrisis. De
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)6 merkt dat gemeenten sombere begrotingen maken met
nauwelijks nieuw beleid. Toch is de verwachting dat gemeenten de faciliteiten in de openbare ruimte
blijven onderhouden en uitgaven hiervoor grotendeels voortgezet zullen worden. Zoals later in hoofdstuk 8
wordt aangehaald geeft volgens een recente peiling van het Mulier Instituut en de VSG een groot deel van
de ondervraagde gemeenten (70%) aan extra aandacht te besteden aan het stimuleren van sporten en
bewegen in de openbare ruimte. Een groot deel van deze gemeenten is van plan om de stimulering van
sporten en bewegen in de openbare ruimte door te zetten.
In de eerste monitor Sport en corona verwachtten we dat vignetten en penningen mogelijk op de korte
termijn minder verkocht zouden worden, omdat mensen wat minder fietsten vanwege het motto ‘blijf
zoveel mogelijk thuis’. Maar aangezien mensen het vele thuiszitten compenseerden door vanaf juni weer
volop in de openbare ruimte te gaan sporten, zijn de verkopen van vignetten en penningen weer gaan
toenemen. Gedurende de zomerperiode zijn ongeorganiseerde buitensporten zoals mountainbiken meer
beoefend, wat zorgde voor een stabiele geldstroom. Nu het najaar is en gegeven het feit dat de
beoefening van buitensporten zoals mountainbiken en paardrijden weersafhankelijk is, is de vraag hoe
deze geldstroom zich zal ontwikkelen. De verwachting is niet dat deze als gevolg van corona zal
wegvallen.
De investeringen vanuit fondsen en stichtingen zijn mogelijk kort na het afkondigen van de intelligente
lockdown tijdelijk stopgezet. Voor de daaropvolgende periode is het de vraag of fondsen en stichtingen
alle beoogde activiteiten weer voort hebben kunnen zetten. Vandaar dat deze stroom vooralsnog als
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onzekere stroom gezien wordt. Het zal niet helemaal wegvallen, maar fondsen en stichtingen zullen in de
zomer toch enigszins beperkt zijn geweest in de mogelijkheden die ze hadden en dit zal na de
persconferentie van 13 oktober naar verwachting niet zijn veranderd.
Kortom, binnen de ongeorganiseerde sport blijven naar verwachting de financiële stromen vooralsnog
grotendeels intact. Als ze al tijdelijk afnemen zullen ze naar verwachting weer aantrekken tot het oude
niveau of zelfs verder toenemen.
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Fitnessondernemers
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Boutiques
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(SBIR 1e fase) Deze oplossing is: in het hele gebouw dusdanig gezonde luchtkwaliteit waarborgen, inclusief plaatsen
met weinig tot geen luchtstromingen, dat virussen direct worden vernietigd. Onderdeel van de
haalbaarheidsstudie is het detecteren van virussen.
(SBIR 1e fase) Innovatieve computersimulaties waarin besmettingsrisico's bepaald worden, combineren met unieke
meetapparatuur. Hiermee wordt een passend ventilatiesysteem voor binnensportaccommodaties
ontworpen.
(SBIR 1e fase) Dit onderzoek brengt de luchtkwaliteit in kaart. Zelfs de kleinste onzichtbare deeltjes in de lucht worden
gemeten en hieruit kan worden afgeleid of een virus of bacterie door de lucht kan zweven. Met een online
'dashboard' kunnen bezoekers zien of het veilig is om in de sportaccommodatie te zijn. Als oplossing is er
de mogelijkheid om de lucht met mogelijk schadelijke deeltjes te reinigen.
(SBIR 1e fase) Het sluiten van sportscholen tijdens de intelligente lockdown en de angsten van sporters en
sportinstructeurs om via aerosolen besmet te raken moet voorkomen respectievelijk weggenomen
worden. De i-VENION, een responsive luchtsysteem, ventileert, reinigt en koelt op basis van een
intelligent sensornetwerk en algoritmes.

(SBIR 1e fase) Dit project wil een beheerplatform opstellen die de technische ondersteuning is van
maatregelen/procedures die kunnen of moeten genomen worden om op een veilige manier
sportevenementen te laten doorgaan voor zowel de sporters als publiek.
(SBIR 1e fase) Het desinfecteren van de lucht in binnensportaccommodaties is van groot belang als het gaat om het
weer openstellen van wedstrijden voor publiek. Dit project richt zich op de haalbaarheid van een
luchtdesinfectiesysteem, bijvoorbeeld op basis van UV-C.
(SBIR 1e fase) Het Contact Buddy Crowd Management Systeem richt zich op het slimmer spreiden van grote groepen
mensen en het inperken van besmetting, met als doel om weer events te kunnen houden. Op een veilige
manier.
(SBIR 1e fase) Detact Diagnostics ontwikkelt een snelle, diagnostische test om besmetting met Corona aan te tonen.
Iedereen kan de test ter plekke uitvoeren. Hierdoor is de beoogde test ideaal in te zetten voor
grootschalige sportevenementen, omdat er per meter zo'n 3.600 personen per uur getest kunnen
worden.
(SBIR 1e fase) Een simpele en goedkope loT tracker in een polsbandje wordt uitgereikt aan bezoekers van evenementen.
Via deze tracker wordt bijgehouden wat de dichtheid van bezoekers op elke plek binnen een
evenementlocatie is.
(SBIR 1e fase) De beoogde uitkomst is een prototype van een real-time corona-testsysteem, speciaal ontworpen voor
maximale doorvoer van evenementtoeschouwers.
(SBIR 1e fase) De beoogde innovatie van het CrowdBand-project ontwikkelt een slim armbandje ontwikkeld dat met
andere armbandjes kan communiceren zodra deze dichtbij elkaar zijn. Blijkt de drager van een
armbandje later COVID-19 positief, dan wordt het unieke ID van dit bandje als een soort alarm via een
radiosignaal naar alle bandjes verzonden.
(SBIR 1e fase) SMART-Access is een B2B-platform in combinatie met een consumentenapp dat ondersteuning biedt bij de
beheersing van besmettingsrisico's bij evenementen met als doel maximale publiekstoegankelijkheid in
een gezonde sfeer.
(SBIR 1e fase) Dexels en SynchroniclT ontwikkelen een innovatieve COVID-19 wearable voor social distancing & contact
tracing bij binnen- en buitensportevenementen. De armband is volledig compatible met de Corona Melder
app en hanteert dezelfde privacy standaarden, maar is veel nauwkeuriger en bereikt ook doelgroepen
zonder smartphone zoals kinderen en ouderen.
(SBIR 1e fase) Pro Health Medical wil de methode Safe@ Event ontwikkelen om te voorkomen dat bezoekers besmet met
het COVID-19 virus binnentreden in een stadion, theater of andere publieke bijeenkomst. Dit willen zij
doen door het gebruik van een nieuwe sneltest, de ontwikkeling van een digitaal gezondheidspaspoort en
het gebruik van snelle digitale toegangscontrole.
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