
 

 

 

 
Sport en Bewegen

Almel  

 

 

Ongeorganiseerd

48%

 

De ongeorganiseerde sporter is in opkomst. Velen van 
hen maken gebruik van de openbare ruimte om 
bijvoorbeeld te gaan hardlopen, wandelen of fietsen.
Sporten zonder abonnement of lidmaatschap sluit aan bij 
de groeiende wens naar meer flexibiliteit en keuzevrijheid 
bij sporten en recreatief bewegen.
 
Deze factsheet geeft een weergave van de inventarisatie 
die onder de inwoners van Almelo is gehouden.

1.166
Inwoners hebben de 
vragenlijst ingevuld

sociale contacten

Ongeorganiseerd & 
Georganiseerd

32%

43%

Hoe vaak sport u in de openbare ruimte?

59% sport in de openbare ruimte

van de inwoners doet aan sport en bewegen90%

Georganiseerd

10%

Buiten fitness
bootcamp

14%

mijn conditie

71%
lekker buiten te 

sporten

55%

  

 

Van de inwoners wil meer sporten om*:56%

 

  

fit te blijven

93%

Wandelen Fietsen (incl. e-bike) 
en wielrennen

Hardlopen/joggen

83% 50% 38%

 

Soort sport in de openbare ruimte (top 4) *

In welk verband doe je aan sport en/of beweging in de openbare ruimte?

Groepsverband met begeleiding
(top 3)

Individueel zonder begeleiding 
(top 3)

- Wandelen, 
- Fietsen, 
- Hardlopen

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31% 58% 6% 4%

Dagelijks Wekelijks Maandelijks < 12x per jaar Anders

 

 

- Buiten fitness/bootcamp, 
- Mountainbiken/BMX
- Voetbal 

*Meerdere antwoorden mogelijk

2%



 

 

 

 

 

 

Geen

Speeltoestellen

Voetbalkooi

Sporttoestellen

Trimbaan

Skatebaan

Half-pipe

Anders

77%

7%

6%

5%

2%

1%

1%

8%

Welke sport- of beweegvoorzieningen in de openbare ruimte worden
gebruikt?

vindt dat er (ruim) voldoende informatie is over waar sport
en bewegen in de openbare ruimte van Almelo mogelijk is

Wandelen

30%

 

Goed toegankelijk 
groen en parken

54%

Buiten fitness
bootcamp

42%

 

wil (misschien) meer sport of beweegactiviteiten 
in de openbare ruimte beoefenen door: *76%

is (zeer) tevreden over sport- en beweeg- 
mogelijkheden in de openbare ruimte32%

 

Fietsen (incl. e-bike) 
en wielrennen

20%

 

Aanwezigheid van 
routes

62%

 

Goede verlichting

24%

In mijn buurt zijn voldoende
mogelijkheden

De mogelijkheden in de buurt zijn
goed te bereiken

De mogelijkheden in de buurt zien er
netjes uit

De mogelijkheden in de buurt zijn
veilig bij het gebruik

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11% 34% 18% 18% 9% 10%

12% 42% 15% 10% 6% 14%

7% 34% 21% 13% 8% 16%

7% 32% 24% 9% 7% 21%

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens Weet niet/geen mening

Belangrijke aspecten bij sporten en bewegen 
in de openbare ruimte (top 3) *

Colofon

Onderzoek: Sport & Bewegen Almelo
Opdrachtgever: Gemeente Almelo
Samenstelling: Kennispunt Twente
Maart 2021
 
E: info@kennispunttwente.nl
W: www.kennispunttwente.nl
 
Een onderzoek uitgevoerd onder het 
AlmeloPanel. Ga naar www.AlmeloPanel.nl 
om ook lid te worden van het AlmeloPanel

Stellingen mogelijkheden sport en/of bewegen openbare ruimte

55%

*Meerdere antwoorden mogelijk

 

http://www.kennispunttwente.nl/
http://www.almelopanel.nl/

