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De gemeente Amsterdam wil de vitaliteit en de gezond-
heid van haar inwoners bevorderen en van Amsterdam 
een ‘bewegende’ stad maken. De visie is: Amsterdam 
nodigt als sportstad uit tot bewegen en bevordert zo de 
gezondheid en het welzijn van de burgers. Om dit te be-
reiken wil de gemeente Amsterdam sport meer integreren 
in de leefomgeving en goede faciliteiten daarvoor bieden. 
 
FEITEN
• Uit de sportmonitor van 2017 blijkt dat meer Amster-

dammers sporten dan in vorige jaren. (72% ten opzichte 
van 64% in 2013.) 

• Het merendeel van de Amsterdammers vindt dat er vol-
doende sportaccommodaties zijn in de openbare ruimte. 

• Stadsdeel Zuid scoort als één van de hoogste als het 
gaat om mensen die regelmatig sporten. (80% van de 
bewoners.) 

• Fitness is de meest beoefende sport in Zuid, gevolgd 
door wandelen en joggen. 

• Bewoners van het stadsdeel Zuid beoordelen de 
hoeveelheid sport- en beweegaccommodaties en de 
toegankelijkheid ervan als relatief goed.

 
DE SPORTAS EN HET ONDERZOEK
PROBLEEMSTELLING
De Sportas moet worden ontwikkeld tot een unieke plek 
om te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten: vitaal 
en zichtbaar in de stad én daarbuiten. Er worden veel 
uiteenlopende mogelijkheden geboden om te bewegen 
en te sporten (onder andere buitensporttoestellen en 
sportvelden). De gemeente Amsterdam heeft echter 
geen inzicht in de mate waarin deze faciliteiten worden 
gebruikt, waarom sporttoestellen wel of juist niet worden 
gebruikt en wat kan worden verbeterd. 

HET ONDERZOEK
Om dat inzicht te verkrijgen is door verschillende lectoraten 
van de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek  
uitgevoerd naar antwoorden op de volgende vragen:
• Weet men de sportfaciliteiten aan de Sportas te vinden?
• Hoe vaak worden ze gebruikt?
• Wordt met fysieke observaties dezelfde mate van  

gebruik gemeten als met sensoren? 
• Hoe worden de faciliteiten gebruikt? (Worden ze  

gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn?)
• Door wie worden de faciliteiten gebruikt?
• Weten (potentiële) gebruikers hoe ze de toestellen  

kunnen gebruiken? Waarom wel/niet?
• Hoe beleven gebruikers het gebruik van de toestellen?
• Wat belemmert het gebruik van de toestellen?
• Wat zijn de wensen met betrekking tot het gebruik? 

(Zowel kwalitatief als kwantitatief.)
• Hoe kan het gebruik van de toestellen worden  

bevorderd/verbeterd?

INLEIDING

Daarnaast is onderzocht welke systemen het meest  
geschikt zijn om het gebruik van de toestellen te meten.

In samenspraak met de verantwoordelijken voor de 
Sportas zijn vier onderzoekslocaties gekozen, waarop 
het onderzoek naar antwoorden op de vragen van de 
gemeente Amsterdam zich richt.
Deze locaties zijn: 
• Jachthavenweg.
• Hoek Jachthavenweg/parkeerplaats Amsterdamse Bos.
• Het Amsterdamse Bos. 
• Het Johan Cruijff Court.

De locaties onderscheiden zich van elkaar qua uiterlijk en 
type sport- en beweegactiviteiten die er kunnen worden 
uitgevoerd. De toestellen in het Jachthavengebied hebben 
een heel andere uitstraling dan die in het Amsterdamse 
Bos. In het Jachthavengebied zijn ze gemaakt van  
natuurlijke materialen en ‘weggewerkt’ in de omgeving, 
terwijl de toestellen in het Amsterdamse Bos opvallende 
fitnesstoestellen zijn, vergelijkbaar met toestellen in een 
sportschool. Een sportruimte hoeft ook niet per definitie 
gevuld te zijn met sporttoestellen: op het Johan Cruijff 
Court naast het Olympisch Stadion zijn een basketbal- en 
een voetbalveld aanwezig. 

OUDEREN
Naast onderzoek naar het huidige gebruik en de wensen 
van gebruikers met betrekking tot bewegen/sporten op de 
Sportas is ook ingezoomd op een specifieke doelgroep. In 
de wijk Buitenveldert, het Amsterdamse Bos en het  
Zuiderhof wonen namelijk naar verhouding veel ouderen: 
24% 65+’ers t.o.v 12% in heel Amsterdam. (Feiten en 
cijfers gemeente Amsterdam, 2017.) 
Om deze reden is speciale aandacht besteed aan  
specifieke factoren die voor ouderen van belang zijn, 
als het gaat om bewegen in de openbare ruimte. 
In hoofdstuk 4 wordt antwoord gegeven op de volgende 
vragen en een aantal aanbevelingen gedaan.
• Wat doen ouderen nu om te bewegen?
• Wat kan hen motiveren om méér te bewegen?
• Welke behoeften hebben ze met betrekking tot een 

sport-/beweegruimte in de openbare ruimte? (Hoe ziet 
voor hun een ideale sport-/beweegruimte eruit?)

Door verschillende metingen en observaties te doen en 
bijeenkomsten te houden is meer inzicht verkregen met 
betrekking tot bovenstaande punten. De uitkomsten 
daarvan zijn vertaald in aanbevelingen voor de gemeente 
Amsterdam (zie hoofdstuk 6). Deze zijn direct toepasbaar 
bij de inrichting en aanpassing van de openbare sport-/
beweegruimte.
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Op alle vier de gekozen locaties zijn bij de sportfaciliteiten 
sensoren aangebracht die het gebruik continu kunnen 
monitoren. Daarnaast is er een observationeel onder-
zoek opgezet. Met behulp van een hiervoor ontwikkelde 
checklist is op verschillende tijdstippen geobserveerd hoe 
en door wie de faciliteiten werden gebruikt. 

Daarnaast zijn veldnotities gemaakt over opvallende 
zaken en gebeurtenissen op de locaties. 
Dit observationele onderzoek is aangevuld met 
kwalitatieve interviews van gebruikers.
Bovendien zijn aanvullende, interactieve sessies gehouden 
met Amsterdamse ouderen om inzicht te krijgen in de 
speciale behoeften die ouderen hebben met betrekking 
tot een sportruimte.

OPZET EN METHODE 
Het onderzoek bestond uit de volgende vier fasen:

Fase 1 – Observaties met behulp van sensoren
In deze fase zijn eerst verschillende sensoren en  
communicatiekanalen bestudeerd. 
Op basis van de vereisten voor de metingen is 
geconcludeerd dat niet alle sensoren adequaat zijn. 
Ultrasoonsensoren hebben een beperking in afstand en 
kijkhoek en infraroodsensoren zijn niet geschikt vanwege 
zonlicht in de buitenomgeving. Daarom is besloten om 
vibratiesensoren op de buitensporttoestellen te monteren. 
Het nadeel van deze sensoren is echter dat in principe 
geen onderscheid kan worden gemaakt tussen trillingen 
die worden veroorzaakt door gebruik van het toestel en 
trillingen die een andere oorzaak hebben. De sensoren 
gaven de informatie door via een processor die door 
middel van een 3G-verbinding was verbonden met de 
server van de Hogeschool van Amsterdam. Twee hard-
ware-opstellingen zijn op locatie getest: een sensor-
module met ingebouwde internetverbinding en een com-
binatie van sensormodules die draadloos communiceerden 
met een internetconnectiemodule. Beide sensormodules 
maakten gebruik van commercieel verkrijgbare hardware-
onderdelen, waardoor de modules snel konden worden 
samengesteld en aangepast aan andere omstandigheden. 
Iedere sensormodule was voorzien van een oplaadbare 
accu en hadd een stof- en waterdichte behuizing (volgens 
de norm IP65).
De data zijn verzameld op de server. Door middel van een 
speciaal voor deze data gemaakte visualisatietool zijn de 
tijdstippen van gebruik van de toestellen en de relatie met 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het weer) inzichtelijk 
gemaakt. 

AANPAK VAN HET ONDERZOEK

Fase 2 – Fysieke observaties
In fase 2 zijn ter aanvulling van de observaties met de 
sensoren fysieke observaties uitgevoerd. 
De fysieke observaties boden aanvullende, meer  
specifieke, informatie met betrekking tot: 
• Het aantal unieke gebruikers per toestel per locatie  

per uur.
• De leeftijdscategorie van de gebruikers (kind,  

volwassene, oudere 65+).
• Het geslacht van de gebruikers.
• Het type activiteit van de gebruikers (voor fysieke  

activiteit, als bedoeld) versus overige activiteiten,  
(niet bedoeld).

De observaties (via sensors zowel als fysiek) hebben 
plaatsgevonden in verschillende weken in de zomer 
van 2017. 

Fase 3 – Interviews met (potentiële) gebruikers
In deze fase van het onderzoek zijn interviews gehouden 
met vier groepen (potentiële) gebruikers van de toestellen. 
Deze groepen waren: 
• Gebruikers van de toestellen.
• Passanten.
• Omwonenden. 
• Medewerkers van bedrijven in de omgeving van de 

Sportas. 

Binnen elke groep zijn tien interviews gehouden.  
Aan de hand van een topiclijst (zie bijlage 2) is ingegaan 
op onderwerpen als motivatie en barrières om te  
sporten, wensen en behoeften met betrekking tot buiten-
sportlocaties en succesfactoren en verbeterpunten van de 
vier locaties.
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Fase 4 – Interviews met ouderen
Om inzicht te krijgen in de specifieke behoeften die  
ouderen hebben met betrekking tot een sport-/beweeg-
ruimte zijn aanvullende interviews gehouden met  
Amsterdamse ouderen (65+). Daarbij is ook informatie 
verzameld van ouderen buiten de directe omgeving van 
de Sportas. De uitkomsten kunnen namelijk in het kader 
van ‘Amsterdam als leeftijdsvriendelijke stad’ toepasbaar 
worden gemaakt voor de gehele stad.

Er zijn twee interactieve sessies gehouden met Amster-
damse ouderen, waarbij zoveel mogelijk is geprobeerd 
rekening te houden met de culturele diversiteit in de stad: 
ook ouderen met een migratie-achtergrond zijn hierbij 
betrokken. Tijdens de sessies werden de ouderen  
uitgenodigd om zelf input (ideeën) te leveren door het 
plakken van post-its op flip-overvellen die betrekking  
hadden op thema’s die over de openbare sportruimte  
gingen. Hierbij fungeerden onderzoekers en studenten 
van de Hogeschool van Amsterdam als facilitators.  
Zij stelden vragen aan de ouderen, vertaalden antwoorden 
in ideeën en begeleidden de sessies. 

De thema’s die tijdens deze sessies werden belicht, zijn:
• Motivatie om te bewegen.
• De huidige sportruimte (toestellen en omgeving).
• De ideale sportruimte voor ouderen.
• Cultuur en sport in de wijk.

De sessies zijn met audio-opnameapparatuur vastgelegd 
en woordelijk getranscribeerd. Vervolgens is het software 
programma MaxQDA gebruikt om de interviewdata te 
analyseren en per thema te bekijken welke factoren naar 
voren kwamen.
 
Op basis van literatuur en de resultaten van de interactieve 
sessies is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de 
inrichting van sport-/beweegruimtes gericht op de oudere 
doelgroep. 
(Zie hoofdstuk 6.)
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Grafiek 2 – Activiteitweergave Johan Cruijff Court, vrijdag 06-07-2017: 

SENSOREN 
De sensoren zijn aangebracht op drie locaties: 
bij het Johan Cruijff Court, bij de ingang van het 
Amsterdamse Bos en op de hoek van de Jachthavenweg. 
Een overzicht van de installaties wordt gegeven in 
onderstaande tabel.

Om vandalisme te voorkomen werden de systemen zo 
onopvallend mogelijk geplaatst (zoveel mogelijk buiten 
bereik en buiten het zicht) en voorzien van de kleur van de 
sportfaciliteit. 

OBSERVATIES MET BEHULP VAN SENSOREN

Daarnaast werd gebruikgemaakt van water- en stofdichte 
behuizingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen  
bleken verschillende systemen toch te zijn getroffen door 
vandalisme en regen. Hierdoor zijn van de locatie hoek 
Jachthavenweg/parkeerplaats Amsterdamse Bos in de 
meetweek geen data verzameld.

Zoals beschreven in ‘Aanpak van het onderzoek’ zijn twee 
verschillende opstellingen getest. 
De opstelling die gebruikmaakte van een ingebouwde 
internetverbinding, was qua energieverbruik het zuinigst 
en hierdoor ongeveer een week operationeel. 

ACTIVITEIT OP DE LOCATIES
Met behulp van de geplaatste sensoren is de activiteit op 
de verschillende locaties gemeten. 
Het ging hierbij dus alleen om het Johan Cruijff Court en 
(de Ingang van) het Amsterdamse Bos. 
Op beide locaties is één week lang gemeten. De grafieken 
1 en 2 (hieronder) geven van beide locaties een typerende 
dag uit de meetweek weer. Te zien is hoeveel minuten per 
uur op beide locaties activiteit plaatsvond. De grafieken 
met de activiteit voor de andere dagen uit de meetweek 
zijn toegevoegd in Bijlage 2. 

ID Sensor Locatie Meetdata

3 Amsterdamse Bos 05-07-2017 

  t/m 11-07-2017

13 Hoek Jachthavenweg/ -

 parkeerplaats 

 Amsterdamse Bos 

77 Johan Cruijff Court 05-07-2017 

  t/m 11-07-2017

Grafiek 1 – Activiteitweergave Amsterdamse Bos, vrijdag 06-07-2017:
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In beide grafieken geeft de x-as de tijd weer en de y-as 
het aantal minuten per uur dat de sensoren activiteit 
hebben gemeten. De zwarte blokjes op de x-as staan voor 
de nacht (geen daglicht) en de blauwe blokjes geven weer 
dat het in dat uur heeft geregend.

De sensormetingen geven aan dat op beide locaties elke 
dag activiteit plaatsvond; overdag het meest. Om te  
bepalen of er een relatie is tussen het weer en de  
activiteit, is in elke grafiek weergeven of het heeft  
geregend. Te zien is dat de activiteit meestal afneemt bij 
regen. In het Amsterdamse Bos werd echter tijdens de 
regen tussen 20.00 en 22.00 uur wél veel activiteit  
gemeten. Dit kan zijn veroorzaakt door de regen zelf. 
Mogelijk heeft het zo hard geregend dat dit trillingen gaf 
op de behuizing, waardoor de sensoren activiteit hebben 
gemeten. 

Grafiek 2 – Activiteitweergave Johan Cruijff Court, vrijdag 06-07-2017:

De grafieken 3 en 4 (hieronder) geven de cumulatieve 
activiteit (totaal aantal minuten gedurende de gehele 
meetweek) per locatie weer. Voor beide locaties geldt dat 
er pieken in activiteit waren rond acht uur ’s ochtends en 
drie uur ’s middags. Het Johan Cruijff Court is ’s avonds 
weinig gebruikt. 
In het Amsterdamse Bos werd ’s avonds wel veel activiteit 
waargenomen. Bij beide locaties werd ook erg vroeg in de 
ochtend activiteit gemeten. Mogelijk werd dit veroorzaakt 
door dieren of door harde regen.

Daarnaast is te zien dat er in de gehele meetweek meer 
activiteit was op het Johan Cruijff Court dan in het  
Amsterdamse Bos. Dit kan betekenen dat het Johan Cruijff 
Court meer is gebruikt, maar het kan ook zijn dat de 
activiteiten op het Johan Cruijff Court intensiever waren, 
waardoor meer activiteit werd waargenomen.
 

2 

 
 
In beide grafieken geeft de x-as de tijd weer en de y-as het aantal minuten per uur dat de sensoren 
activiteit hebben gemeten. De zwarte blokjes op de x-as staan voor de nacht (geen daglicht) en de 
blauwe blokjes geven weer dat het in dat uur heeft geregend. 
 
De sensormetingen geven aan dat op beide locaties elke dag activiteit plaatsvond; overdag het 
meest. Om te bepalen of er een relatie is tussen het weer en de activiteit, is in elke grafiek weergeven 
of het heeft geregend. Te zien is dat de activiteit meestal afneemt bij regen. In het Amsterdamse Bos 
werd echter tijdens de regen tussen 20.00 en 22.00 uur wél veel activiteit gemeten. Dit kan zijn 
veroorzaakt door de regen zelf. Mogelijk heeft het zo hard geregend dat dit trillingen gaf op de 
behuizing, waardoor de sensoren activiteit hebben gemeten.  
 
De grafieken 3 en 4 (hieronder) geven de cumulatieve activiteit (totaal aantal minuten gedurende de 
gehele meetweek) per locatie weer. Voor beide locaties geldt dat er pieken in activiteit waren rond 
acht uur ’s ochtends en drie uur ’s middags. Het Johan Cruijff Court is ’s avonds weinig gebruikt.  
In het Amsterdamse Bos werd ’s avonds wel veel activiteit waargenomen. Bij beide locaties werd ook 
erg vroeg in de ochtend activiteit gemeten. Mogelijk werd dit veroorzaakt door dieren of door harde 
regen. 
 
Daarnaast is te zien dat er in de gehele meetweek meer activiteit was op het Johan Cruijff Court dan 
in het Amsterdamse Bos. Dit kan betekenen dat het Johan Cruijff Court meer is gebruikt, maar het 
kan ook zijn dat de activiteiten op het Johan Cruijff Court intensiever waren, waardoor meer activiteit 
werd waargenomen. 
 
  
Grafiek 3 – Cumulatieve weergave van activiteit in het Amsterdamse Bos gedurende de meetweek: 



VITAAL EN ZICHTBAAR

13

Grafiek 3 – Cumulatieve weergave van activiteit in het Amsterdamse Bos gedurende de meetweek:

Grafiek 4 – Cumulatieve weergave van activiteit op het Johan Cruijff Court gedurende de meetweek:

3 

 
 
Grafiek 4 – Cumulatieve weergave van activiteit op het Johan Cruijff Court gedurende de meetweek: 

4 
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Als aanvulling op de sensorobservaties zijn ook fysieke 
observaties verricht. Aan de hand daarvan is onderzocht 
in welke mate gebruikgemaakt wordt van de verschillende 
buitensportlocaties, of de locaties worden gebruikt  
waarvoor ze bedoeld zijn (bewegingsdoeleinden) en wie 
ervan gebruikmaken (leeftijd en geslacht). 
De locaties zijn zowel op een doordeweekse ochtend 
(van 11.00 tot 12.00 uur) als op een doordeweekse avond 
(van 19.00 tot 20.00 uur) en in het weekend (van 10.00 
tot 11.00 uur) geobserveerd. De aantallen gebruikers zijn 
weergegeven in unieke gebruikers per locatie.

MATE VAN GEBRUIK PER LOCATIE
In Figuur 2.1 is, in lijn met de sensoranalyses, te zien dat 
de locatie in het Amsterdamse bos (totaal 22 gebruikers) 
en de Cruijff court (totaal 21 gebruikers) het meest 
intensief gebruikt werden. Op de locatie op de hoek van 
de Jachthavenweg en het Amsterdamse Bos is in totaal 
negen keer een activiteit gemeten. Op de locatie aan de 
Jachthavenweg werd, met een totaal van vier gebruikers, 
nauwelijks activiteit gemeten. Daarnaast is te zien dat het 
gebruik op de doordeweekse avond (26 gebruikers) hoger 
was dan in het weekend (16 gebruikers) en op een door-
deweekse ochtend (14 gebruikers). De uitschieter 
in activiteit gemeten op het Cruijff Court op de 

FYSIEKE OBSERVATIES

doordeweekse avond sluit niet volledig aan bij de data van 
de sensoren waarmee ’s avonds geen activiteit gemeten 
werd op de Cruijff court. Dit komt doordat deze metingen 
wegens technische belemmeringen die gepaard gingen 
met de ontwikkeling van de sensoren (o.a. vandalisme en 
waterschade) niet op dezelfde dag hebben plaatsgevonden.  
Deze uitschieter in activiteit in de fysieke observaties is een 
momentopname. De sensoren geven met een continue 
meting van een week een vollediger beeld van het gebruik 
van deze locatie. 

SPORTGERELATEERD GEBRUIK VERSUS 
NIET-SPORTGERELATEERD GEBRUIK
De locaties werden het meest gebruikt voor sport-
gerelateerde activiteiten. In afbeelding 2.1 is dan ook 
uitsluitend het sportgerelateerd gebruik van de 
toestellen weergegeven. In enkele gevallen was er sprake 
van niet-sportgerelateerd gebruik. Zo speelden – zowel op 
de doordeweekse ochtend als op de doordeweekse avond 
– af en toe kinderen op de fitnesstoestellen in het  
Amsterdamse Bos (in totaal negen kinderen). Op het 
Johan Cruijff Court zijn op de doordeweekse avond 
kinderen geobserveerd die het veldje niet gebruikten om 
te sporten, maar er een beetje rondhingen (in totaal acht 
kinderen).

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Locatie 1: Jachthavenweg

Locatie 2: Hoek Jachthavenweg-A'damse Bos

Locatie 3: Amsterdamse Bos

Locatie 4: Cruijff Court

Mate van gebruik per locatie

Weekend Doordeweekse avond Doordeweekse ochtend

Afbeelding 2.1 – Mate van gebruik op doordeweekse dagen, per uur en per locatie.
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KARAKTERISTIEKEN GEBRUIKERS
In afbeelding 2.2 worden de leeftijdscategorieën en het 
geslacht van de gebruikers per locatie weergegeven. 
Hieruit is op te maken dat het type gebruiker per locatie 
verschilt. Op locatie 1 en 2 ligt de verdeling man/vrouw(/
kind) dicht bij elkaar. Locatie 3 lijkt echter vooral te 
worden gebruikt door mannen (bijna drie keer zoveel 

als door vrouwen). En locatie 4 is (met negen jeugdige 
gebruikers) van de vier locaties duidelijk populair bij 
kinderen. Hierbij moet wél worden vermeld dat het hier 
gaat om een relatief kleine dataset. De resultaten geven 
een indicatie van het type gebruiker. Voor meer betrouw-
bare conclusies is aan te raden de meting te herhalen op 
een groter aantal dagen en tijdstippen.

Afbeelding 2.2 – Leetijdscategorieën en geslacht van de gebruikers per locatie.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Locatie 1: Jachthavenweg

Locatie 2: Hoek Jachthavenweg-A'damse Bos

Locatie 3: Amsterdamse Bos

Locatie 4: Cruijff Court

Leeftijd & geslacht gebruikers

Kind Vrouw Man
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Er zijn in totaal 46 semigestructureerde interviews 
gehouden met:
• gebruikers van de toestellen op de Sportasroute  

(N=15) en 
• potentiële gebruikers:

- omwonenden (N = 11), 
- passanten (N = 10) en
- medewerkers van bedrijven in de omgeving van de 

Sportasroute (N = 10). 

INTERVIEWS MET (POTENTIËLE) GEBRUIKERS

 Karakteristieken van (potentiële) gebruikers.

In de afbeelding hieronder zijn de karakteristieken van 
de verschillende groepen (potentiële) gebruikers 
weergegeven.

 Gebruikers Bewoners Passanten Bedrijven

Bekend met Sportasroute 36% 55% 50% 60%

Leeftijd    

range 24-69 jaar 37 - 70 jaar 8 - 70 jaar 20 - 40 jaar

gemiddeld 35 jaar 53 jaar 28 jaar 35 jaar

Geslacht    

Man 9 5 6 4

Vrouw 6 6 4 6

BMI    

ondergewicht (< 18,5) 0 0 2 1

gezond gewicht (18,5 - 24,9) 13 6 5 8

overgewicht (> 24,9) 2 5 3 1

Woonomgeving    

Oud zuid  10  

De Pijp  1  

Locatie bedrijf    

Jachthavenweg nvt nvt nvt 6

Olympisch stadion nvt nvt nvt 4

Locatie van passeren    

Jachthavenweg nvt nvt 3 nvt

Amsterdamse Bos nvt nvt 5 nvt

Cruijff court nvt nvt 2 nvt
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GEBRUIKERS
Met ‘gebruikers’ wordt de groep mensen bedoeld die 
momenteel gebruikmaken van de toestellen op de 
Sportasroute. Ongeveer tweederde van de groep geeft 
aan hier met name doordeweeks te sporten. Er wordt 
net zo vaak in de ochtend, middag als avond gesport en 
meestal één tot drie keer per week. Ongeveer eenderde 
van de gebruikers komt met de fiets naar de betreffende 
locaties, eenderde met de auto en eenderde (hard)lopend, 
met het openbaar vervoer of met de scooter. 
Veel gebruikers geven aan dat ze de locaties per toeval 
hebben ontdekt (al wandelend of fietsend) en dat ze er 
daarna zijn gaan sporten. Eén persoon geeft aan via de 
website van de gemeente op zoek te zijn gegaan naar een 
geschikte sportlocatie (het Johan Cruijff Court) en enkelen 
zijn via een bootcamptraining in contact gekomen met 
een specifieke locatie (het Amsterdamse Bos). 

SPORTMOTIVATIE
In afbeelding 3.1 zijn de belangrijkste redenen om te 
sporten voor de mensen die op dit moment al gebruik 
maken van de toestellen weergegeven.
De motieven die door gebruikers het meest worden 
genoemd, vallen in de categorieën ‘trainen naar 
sportdoelen’ en ‘conditie en kracht’. Beide categorieen 
werden door bijna alle geïnterviewde gebruikers 
genoemd. Wat betreft ‘trainen naar sportdoelen’ gaven 
mensen aan te trainen voor een (halve) marathon of om 
extra basketbalvaardigheden voor een komende wedstrijd 
te ontwikkelen. Wat betreft ‘conditie en kracht’ gaven 
gebruikers aan spierkracht voor het zeilen te willen 
opbouwen, ‘hun lichaam’ en ‘alle spiergroepen’ te willen 
trainen. Motieven die te maken hadden met gezondheid, 
waren onder andere ‘afvallen’ en ‘gezond blijven’ in het 
algemeen. 

Ongeveer een derde van de mensen gaf aan gebruik 
te maken van de toestellen voor ‘een goede gemoeds-
toestand’. In dit kader werden o.a. ‘ontstressen’ en ‘zich 
gelukkiger voelen’ genoemd als redenen om te sporten.
 
AANTREKKELIJKE ASPECTEN VAN BESTAANDE 
LOCATIES
Een aantal factoren maakt volgens de gebruikers de 
bestaande locaties aantrekkelijk. 
Deze zijn hieronder per locatie weergegeven. Vanwege 
de grote overeenkomst in antwoorden zijn locatie 1 en 2 
samengevoegd.

LOCATIES 1 EN 2 – JACHTHAVENWEG EN HOEK 
JACHTHAVENWEG/PARKEERPLAATS 
AMSTERDAMSE BOS
Iets meer dan de helft van de geïnterviewden gaf aan dat 
ze sporten in de buitenlucht een aantrekkelijk aspect van 
deze buitensportlocaties vinden (zie afbeelding 3.2). Ook 
gaf ongeveer de helft van de geïnterviewden aan dat de 
toestellen zo verspreid staan dat ze goed te combineren 
zijn met hun hardlooproute. 
Zo geeft één gebruiker bijvoorbeeld aan het prettig te 
vinden dat de toestellen aan de tien kilometer route liggen 
en dat zij zo het hardlopen kan combineren met 
oefeningen. 
Enkele gebruikers gaven dat ze de locaties goed bereik-
baar vinden vanwege de nabijgelegen parkeerplaats. 
Ook werd het natuurlijke materiaal, waaruit de toestellen 
zijn opgebouwd (hout), als positief beoordeeld.

 

Gezondheid Conditie en kracht Goede gemoedstoestand Trainen naar sportdoelen

Sportmotivatie 

Afbeelding 3.1 – Sportmotivatie
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Bereikbaarheid
Spreiding 

ivm hardlooproute
Aantrekkelijk materiaal 

(hout)
Buitenlucht

locaties Jachthavenweg 

Afbeelding 3.2 – Aantrekkelijke aspecten van de sporttoestellen op de Jachthavenweg en hoek Jachthavenweg/parkeerplaats Amster-
damse Bos.

              

Locatie 2 – Hoek jachthavenweg/parkeerplaats Amsterdamse Bos

Toestel 5 Toestel 6

Locatie 1 – Jachthavenweg

Toestel 1 Toestel 2 Toestel 3 Toestel 4



SPORTAS

20

LOCATIE 3 – HET AMSTERDAMSE BOS
Er zijn drie mensen geïnterviewd die gebruikmaakten van 
de toestellen in het Amsterdams Bos. Zij gaven alle drie 
aan dat ze het prettig vinden om te sporten in een rustige, 
natuurlijke omgeving (zie afbeelding 3.3). Daarnaast 
vinden ze de op deze locatie geplaatste toestellen veilig 
en gemakkelijk te gebruiken vanwege de gelijkenis met 
indoor fitnessapparaten. Een derde aantrekkelijk aspect 
is dat men geen fitnessabonnement hoeft te hebben om 
hier te kunnen sporten. Sporten is hier gratis en er zijn 

geen wachtrijen. Ook werd aangegeven dat de 
verschillende toestellen in het bos een goede afwisseling 
tussen hardlopen en krachtoefeningen mogelijk maken. 
(Onder de noemer: ‘spreiding in verband met hard-
looproutine’). 
Als laatste werden ook de mogelijkheden om met één 
enkel toestel verschillende oefeningen te doen als positief 
aspect benoemd. Zo zegt een gebruiker: ”Met dit toestel 
(toestel 11 –red.) kun je alles doen. Ik vind het leuk om 
met mijn eigen lichaamsgewicht te trainen.”

Afbeelding 3.3 – Aantrekkelijke aspecten van locatie het Amsterdamse Bos.

Rustige en natuurlijke 
omgeving

Veilig en makkelijk in 
gebruik

Geen fitness 
abbonnement nodig

Spreiding ivm 
hardlooproutine

Veel 
mogelijkheden 

locatie Amsterdamse Bos 

Toestel 7 Toestel 8 Toestel 9

Toestel 10 Toestel 11
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LOCATIE 4 – JOHAN CRUIJFF COURT
Er zijn vier mensen geïnterviewd die op het Johan Cruijff 
Court aan het sporten waren. De aspecten die volgens 
deze gebruikers deze plek aantrekkelijk maken, zijn 
weergegeven in afbeelding 3.4.
Als eerste werd ‘goede kwaliteit’ genoemd. De gebruikers 
zijn allen daarover zeer te spreken. Het wordt als prettig 
ervaren dat er een net in de ring zit, dat er een ‘goede 
grond’ is, dat het er altijd schoon is, dat de afmetingen 

gelijk zijn aan die van een professioneel veld en dat er een 
hek omheen staat om de ballen tegen te houden. 
Daarnaast geven gebruikers aan dat er zelden hang-
jongeren op het veld te vinden zijn en dat zij dat als prettig 
ervaren. Ook is het een veilige plek (overdag). 
En het is er prettig rustig. Dat komt door de ligging: niet 
midden in een woonwijk, maar aan de rand ervan en 
vlakbij de natuur.

 

Afbeelding 3.4 – Factoren die het Johan Cruijff Court aantrekkelijk maken.

Goede kwailiteit

Net in ring

Goede grond

Schoon

Juiste afmetingen

Hek

Afwezigheid 
hangjongeren

Rustig Veilig

locatie 4. 
Cruijff Court 

Toestel 12
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BELEMMERENDE ASPECTEN VAN BESTAANDE 
LOCATIES
Een aantal factoren belemmert volgens de geïnterviewden 
het gebruik van de bestaande locaties. Deze zijn hieronder 
per locatie weergegeven. Vanwege de grote overeen-
komsten in de antwoorden zijn locatie 1 en 2 
samengevoegd. 

LOCATIES 1 EN 2 – JACHTHAVENWEG 
EN HOEK JACHTHAVENWEG/PARKEERPLAATS 
AMSTERDAMSE BOS
Verscheidene gebruikers van de toestellen op deze locatie 
geven aan dat een gebrek aan kennis over hoe ze de 

verschillende toestellen zouden kunnen gebruiken, het 
sporten hier belemmert (zie afbeelding 3.5). 
Ook wordt aangegeven aan dat de locatie te open is. 
(Gebrek aan privacy.) Zo zegt een gebruiker: 
“Ik vind het vervelend als mensen echt kunnen kijken hoe 
je aan het sporten bent. In een bos is dat minder erg”. 
Gebrek aan onderhoud staat eveneens het gebruik van de 
toestellen aan de Jachthavenweg in de weg. Eén gebruiker 
meldt dat aan toestel 6 onderdelen los zitten. 
Ook het weer is een belemmerende factor. Zo geeft een 
gebruiker aan dat vooral de losse blokken (onder andere 
toestel 1) erg glad kunnen worden als ze nat zijn.
       

Kennis Privacy Onderhoud Weer

locaties Jachthavenweg 

Figuur 3.5 – Belemmerende aspecten gebruik locaties Jachthavenweg

Toestel 1 Toestel 6
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LOCATIE 3 – HET AMSTERDAMSE BOS
Ongeveer de helft van de gebruikers geeft aan dat ze de 
blessuregevoeligheid van de toestellen ervaren als een 
belemmering. Daarbij gaat het vooral om toestel 9. 
Men vindt het bankje te kort en de stand van de stang ten 
opzichte van het bankje zou moeten worden aangepast. 
Ook loopt dit toestel vaak stroef en er plassen honden 
over de gewichten heen.
Ook geeft ongeveer de helft van de gebruikers aan (te 
overwegen om) hier niet meer in het weekend te gaan 
sporten, omdat er dan te druk is. 
Een enkeling zegt dat er dan ook vaak honden lopen, 
waardoor de trainingsroutine wordt verstoord. Iemand 

anders meldt dat er in het weekend wordt meegespeeld: 
“Dan kun je niet lekker trainen en er ook zijn ook veel 
kinderen aanwezig.” 
Enkele gebruikers geven aan niet genoeg kennis te hebben 
over hoe ze de toestellen horen te gebruiken. Sommige 
toestellen missen stickers met uitleg en van andere 
toestellen is het gebruik ondanks de sticker niet helemaal 
helder. Als laatste wordt het Nederlandse weer als een 
belemmering ervaren. Meerdere gebruikers geven aan dat 
ze niet gaan sporten als het regent.

 

Figuur 3.6. Belemmerende aspecten gebruik locatie Amsterdamse Bos.

Geen kennis Blessuregevoelig Honden Te druk Weer

locatie Amsterdamse Bos 

Toestel 9
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LOCATIE 4 – JOHAN CRUIJFF COURT
Verscheidene gebruikers noemen het weer als belang-
rijkste belemmerende factor voor het gebruik van 
het Johan Cruijff Court. Ze geven aan minder dan 
gewenst van deze locatie gebruik te maken vanwege 
de weersomstandigheden en het feit dat er geen 
overdekking in de buurt is. 
Ook wordt ‘veiligheid’ genoemd. Waar enkele gebruikers 
dit overdag als een veilige plek beschrijven, komen ze er 
‘s avonds niet. Vanwege de afgelegen, stille locatie en de 
matige verlichting voelen ze zich hier na zonsondergang 
niet veilig. 

SUGGESTIES TER VERBETERING
Door de gebruikers is een aantal suggesties ter verbetering 
van de locaties gegeven. 
De belangrijkste suggesties staan hieronder vermeld. Hoe 
vaker een suggestie werd gegeven, hoe hoger die op de 
lijst staat. 

ALGEMENE SUGGESTIES
1. Meer informatie over hoe de toestellen te gebruiken.
2. Aangeven voor welke spiergroepen de verschillende  

toestellen geschikt zijn.
3. Meer toestellen en meer variatie in toestellen.
4. Duidelijk aangeven waar welke toestellen staan, zodat je 

een gerichte route kunt plannen.

SPECIFIEKE SUGGESTIES PER LOCATIE
Locatie 1 en 2 – Jachthavenweg en hoek Jachthavenweg/
Amsterdamse Bos:
- Rubberen matten onder/naast de toestellen, zodat je 

niet met je voeten in een plas staat als het heeft  
geregend.

Locatie 3 – Het Amsterdamse Bos:
1. Een fonteintje plaatsen. Het is een doorgaande route 

voor veel sporters in het bos.
2. Toestel 8 is moeilijk vast te pakken. Rubberen  

handvatten zouden helpen.
3. Meer gewichten voor toestel 9.

Locatie 4 - Johan Cruijff Court:
1. Een steviger basketbalbord. Een gebruiker geeft aan: 

“Het bord achter de basket zit een beetje los en geeft 
een harde knal als de bal ertegenaan komt.”

2. Een net over het veld. Een gebruiker geeft aan: “Een net 
aan de bovenkant zou fijn zijn, want we verliezen onze 
bal nog wel eens met omhoog schieten.” 

Toestel 8 Toestel 9
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POTENTIËLE GEBRUIKERS
Er zijn drie groepen geïnterviewd die mogelijk gebruik 
zouden kunnen maken van de Sportas: 
• Omwonenden van de Sportasroute. 
• Passanten van de Sportasroute.
• Medewerkers van bedrijven in de omgeving van de 

Sportasroute.

OMWONENDEN
Elf personen uit deze groep zijn geïnterviewd. Ze wonen in 
de Stadionbuurt en Buitenveldert. 
Ongeveer de helft van de omwonenden geeft aan op 
regelmatige basis te sporten. Twee van hen maken gebruik 
van de Sportasroute. (Hardlopen in het Amsterdamse Bos). 
De andere sporters doen aan yoga, voetbal, wielrennen en 
fitness. Deze groep potentiële gebruikers is met een ge-
middelde leeftijd van 53 jaar duidelijk ouder dan de leden 
van andere onderzochte groepen.

SPORTMOTIVATIE
De omwonenden die aan sport doen, gaven hiervoor drie 
motieven (zie afbeelding 3.7). Ze sporten om gezond te 
blijven of gezonder te worden, om hun gemoedstoestand 
te verbeteren, of om conditie en kracht op te bouwen. 
Eén persoon zegt: “Als ik regelmatig sport, voel ik me fit, 
gezond en lekker.”

Iemand anders: “Het is belangrijk voor je geest en je 
gezondheid. Zeker als je ouder wordt.” 

SPORTBARRIÈRES
Enkele geïnterviewde omwonenden geven aan niet te 
sporten en dit ook niet te willen, omdat ze geen interesse 
hebben in sport. 
Eén persoon zegt: “Ik hou niet van sport; ik geloof niet 
in sport. Ik denk dat je gewoon normaal moet bewegen. 
Ik denk dat je wel moet bewegen maar op een normale 
manier. Lopen, wandelen, fietsen. Niet met de auto, niet 
met de tram.”
Ongeveer tweederde van de geïnterviewden geeft echter 
aan niet te sporten – of minder dan ze zouden willen – 
doordat ze een aantal verschillende barrières ervaren.
Sommigen schamen zich. Zij geven aan behoorlijk 
overgewicht te hebben en niet te durven sporten waar 
iemand hen kan zien. 
Enkele geïnterviewden kunnen niet sporten vanwege 
fysieke beperkingen, zoals blessures en zwangerschap. 
Eén persoon zegt geen tijd te hebben om meer te sporten.
Een ander zou wel willen maar weet zichzelf niet te 
motiveren.
Ten slotte zegt één persoon zichzelf te oud te vinden 
(70 jaar) om te sporten.

Gezondheid Gemoedstoestand Conditie en kracht

Sportmotivatie 

Afbeelding 3.7 – Sportmotivatie omwonenden.

Schaamte Fysieke beperkingen Geen tijd Geen motivatie Te oud

Barrières 

Afbeelding 3.8 – Sportbarrières omwonenden.
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BEHOEFTEN MET BETREKKING TOT 
BUITENSPORTLOCATIES
Wat direct opvalt, is dat ongeveer de helft van deze groep 
potentiële gebruikers aangeeft überhaupt geen behoeften 
te hebben met betrekking tot buitensportlocaties. Hier-
voor worden verschillende redenen genoemd. 
Enkelen geven aan dat er al sportfaciliteiten aanwezig zijn 
in hun gebouw. 
Anderen sporten liever binnen of sporten niet en zijn ook 
niet van plan dat te gaan doen. 
Een enkeling geeft aan niet nog meer sporttoestellen in de 
buurt te willen, want ze vindt ze niet mooi en is bang dat 
de toestellen hangjongeren aantrekken.

De andere helft van de groep geïnterviewde omwonenden 
heeft aangeven wél behoefte te hebben aan sporten op 
buitensportlocaties. Hun behoeften zijn onder te verdelen 
in vier categorieën: 
• Behoeften met betrekking tot de geplaatste toestellen.
• Behoeften met betrekking tot de verschillende locaties.
• Behoeften met betrekking tot de omgeving van de  

locaties.
• Overige behoeften. 
Ze worden weergegeven in afbeelding 3.9. Daaronder 
wordt nader erop ingegaan.

 

Toestellen
Er is behoefte aan schone toestellen. 
Verder hebben verscheidene omwonenden van de 
Jachthavenweg en het Johan Cruijff Court behoefte 
aan toestellen, waarmee specifieke (grote) spiergroepen 
(bijvoorbeeld de armen en de benen) kunnen worden 
getraind. 
Ook wordt aangegeven dat men behoefte heeft aan 
toestellen die afgestemd zijn op een specifieke doelgroep, 
met name ouderen. 
Eén persoon zegt over de toestellen in het Amsterdamse 
Bos: “Hier wonen oude mensen en dit soort toestellen is 
voor echte sporters.” 

Locaties
Wat betreft de locaties om te sporten vinden omwonenden 
het belangrijk dat het dichtbij huis is (in de wijk, of bereik-
baar op de fiets), dat het een plek is waar je je veilig voelt 
(bijvoorbeeld in een woonwijk) en dat het duidelijk is welke 
oefeningen je op een bepaalde locatie kunt doen. 
Wat betreft dat laatste punt (‘kennis’) zeiden omwonenden 
onder andere dat ze zich er niet van bewust waren dat de 
toestellen op de Jachthavenweg bedoeld zijn om te sporten 
(één persoon dacht dat het kunstwerken waren) en dat ze 
behoefte hebben aan kennis over het gebruik ervan. 
Tevens geeft ongeveer eenderde van de omwonenden aan 
de voorkeur te geven aan binnen, of in ieder geval beschut, 
sporten boven buiten sporten.

Afbeelding 3.9 – Behoeften van omwonenden met betrekking tot buitensportlocaties.

Toestellen

Schoon

Afstemming lichaamsdelen

Afstemming doelgroep

Locatie

Veiligheid

Nabijheid

Kennis

Omgeving

Natuur

Rust

Overig

Behoeften
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Omgeving
Meer dan de helft van de geïnterviewden geeft aan het 
prettig te vinden om te sporten in een natuurlijke 
omgeving. Ook hebben de omwonenden behoefte aan 
een rustige beweegomgeving zonder hangjongeren en 
met zo min mogelijk verkeer.

Overig
Iets dat niet onder de drie hierboven genoemde 
categorieën kan worden ondergebracht, is het sociale 
aspect. Enkele omwonenden (50+) geven aan dat ze het 
prettig zouden vinden, als gefaciliteerd zou kunnen 
worden om samen met leeftijdsgenoten te sporten.

SUGGESTIES TER VERBETERING
Omwonenden deden de volgende suggesties ter  
verbetering en bevordering van het gebruik van de  
locaties aan de Sportas:
1. Meer informatie geven over hoe de toestellen en  

locaties kunnen worden gebruikt.
 Het overgrote deel van de geïnterviewden geeft aan 

gebrek aan kennis te hebben over de mogelijkheden  
van de Sportasroute. 

2. Aangeven waar de toestellen staan. 
 Hierover zijn echter de meningen verdeeld. Enkele 

omwonenden lijkt het een goed idee om de toestellen 
opvallende kleuren te geven, want dat trekt aan: “Geef 
ze een kleurtje. Dat lééft.” Anderen geven aan juist de 
natuurlijk kleuren (zoals bijvoorbeeld aan de Jachthaven-
weg) aantrekkelijk te vinden. 

3. Een en ander aanpassen aan verschillende types  
omwonenden. Promotie van groepslessen met anderen 
binnen specifieke doelgroepen, zoalsouderen en jonge 
moeders.

PASSANTEN 
Er zijn tien passanten geïnterviewd op drie locaties: op de 
Jachthavenweg, in het Amsterdamse Bos en bij het Johan 
Cruijff Court. Slechts één van hen was volledig bekend 
met de Sportasroute. 
Van de overige geïnterviewden waren enkelen bekend 
met gedeelten ervan en de rest was er in het geheel 
niet van op de hoogte. De helft had al wel eens gebruik-
gemaakt van één of meer van de onderzochte locaties.

SPORTMOTIVATIE
Aan de passanten werd onder andere gevraagd naar 
hun beweegredenen om te sporten in het algemeen. 
De antwoorden worden weergegeven in afbeelding 3.10.
Ongeveer eenderde van de geïnterviewden noemt 
‘gezond zijn en blijven’ als het belangrijkste reden om te 
sporten. 
Daarnaast zeiden enkele passanten dat ze vooral sporten 
omdat het de gemoedstoestand bevordert. Eén passant 
vertelde: “Wat mij motiveert, is dat ik me goed voel door 
te sporten en wie wil zich nou niet goed voelen?” 
Enkelen zeiden dat ze kracht willen opbouwen. Als onder-
liggende redenen hiervoor werden bijvoorbeeld genoemd 
blessures voorkomen en ‘goed in sport’ blijven. 
Als laatste werden ook esthetische overwegingen als 
‘er goed blijven uitzien’ genoemd.

 

Gezondheid Gemoedstoestand Conditie en kracht Esthetisch

Sportmotivatie 

Afbeelding 3.10 – Sportmotieven van passanten.
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SPORTBARRIÈRES 
Aan de passanten werd ook gevraagd naar factoren die 
hun sportgedrag mogelijk belemmeren. 
Hun antwoorden worden weergegeven in afbeelding 3.11. 
Als de belangrijkste redenen om niet zoveel te sporten 
als men eigenlijk zou willen werden ‘geen tijd’, ‘niet 
gemotiveerd’, ‘slecht weer’ en ‘fysieke beperkingen’ 
genoemd. 
Bijna de helft van de passanten gaf aan niet meer te 
kunnen sporten vanwege fysieke beperkingen zoals 
zwangerschap en rughernia. 
Meerdere passanten gaven aan dat ze te weinig tijd te 
hebben om te sporten. Dat was vooral werkgerelateerd. 
(Te druk, regelmatig overwerken.) 
Daarnaast werden ook het weer en gebrek aan motivatie 
enkele keren genoemd.

BEHOEFTEN MET BETREKKING TOT BUITENSPORT-
LOCATIES
De passanten werden ook bevraagd over waaraan volgens 
hen een buitensportlocatie zou moeten voldoen om deze 
te gebruiken. 
De behoeften van de passanten met betrekking tot het 
gebruiken van de verschillende locaties zijn onder te 
verdelen in drie categorieën:
• Behoeften met betrekking tot de geplaatste toestellen.
• Behoeften met betrekking tot de verschillende locaties.
• Behoeften met betrekking tot de omgeving van  

de locaties. 
Ze worden weergegeven in afbeelding 3.12. Daaronder 
wordt nader erop ingegaan.

Geen tijd Niet gemotiveerd Slecht weer Fysieke beperkingen

Barrières

Afbeelding 3.11 – Sportbelemmerende factoren van passanten.

Toestellen

Functioneren

Verzorgd

Diversiteit

Locatie

Veiligheid

Nabijheid

Privacy

Kennis

Omgeving

Natuur

Rust

Behoeften

Afbeelding 3.12 – Behoeften van passanten voor gebruik buitensportlocaties.
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Toestellen
Nagenoeg alle passanten gaven aan het belangrijk te 
vinden dat de buitentoestellen naar behoren functioneren. 
Dat wil zeggen dat ze geen losse onderdelen bevatten, dat 
er na slecht weer geen plassen onder staan en dat er niets 
kapot is. 
Het overgrote deel van de passanten gaf aan het ook 
van belang te vinden dat de locaties er verzorgd uitzien. 
Ze moeten schoon zijn en het fijn is als de toestellen er 
aantrekkelijk uitzien. 
Een groot deel van de passanten heeft behoefte aan 
diversiteit in de toestellen. Zo wordt de toevoeging van 
vrouwvriendelijke toestellen (nadere uitleg hiervan ont-
breekt) en van bijvoorbeeld cardiotoestellen voorgesteld. 
Eén persoon (met rughernia) gaf aan de locatie in het 
Amsterdamse Bos te gaan gebruiken, als er toestellen 
zouden worden geplaatst die gebruiksvriendelijk zijn voor 
mensen met een beperking.

Locaties
Nabijheid wordt belangrijk gevonden. Ongeveer de helft 
van de passanten geeft aan behoefte te hebben aan 
sportlocaties dichtbij huis die goed bereikbaar met de fiets 
of de auto. 
Enkele passanten van de locaties aan de Jachthavenweg 
gaven aan dat het creëren van meer privacy voor hen een 
voorwaarde zou zijn om gebruik te gaan maken van de 
locaties. 
Meerdere geïnterviewden bij de locatie in het  
Amsterdamse Bos gaven juist aan dat ze dit een geschikte 
sportlocatie vinden, omdat er zoveel privacy is. 
Op alle locaties wordt door een meerderheid van de 
geïnterviewden aangegeven dat ze zich veilig voelen op 
het moment dat ze de locatie passeren. Ze komen hier 
allen echter alleen ‘s ochtends of ‘s middags. 
Eén passant in het Amsterdamse Bos geeft aan ‘s avonds 
geen gebruik te zullen maken van de locatie vanwege 
gebrek aan licht. Dat geeft een onveilig gevoel. 
Een andere passant op deze locatie zegt: “Ik voel me hier 
wel veilig, maar soms loopt hier wel zo’n groepje jongens 
rond. Die ik probeer wel een beetje te ontlopen.” 
Ten slotte geven meerdere passanten aan behoefte te 
hebben aan meer kennis over de verschillende locaties en 
hoe ze die kunnen gebruiken. Dat geldt vooral voor de 
locaties aan de Jachthavenweg.

Omgeving
Bijna de helft van de passanten geeft aan de omgeving 
van de sportlocaties belangrijk te vinden. Deze groep 
heeft behoefte aan een omgeving die rustig is en ‘in de 
natuur’ ligt. 

SUGGESTIES TER VERBETERING
De passanten deden een aantal suggesties voor het 
bevorderen van het gebruik van de locaties aan de 
Sportas. Ze komen grotendeels overeen met de 
eerdergenoemde behoeften van deze groep.

Amsterdamse Bos
1. Naast kracht ook cardiotoestellen plaatsen, zoals een 

fiets. 
2. Vrouwvriendelijke toestellen plaatsen. Een passant zegt: 

“De meeste toestellen hier worden alleen gebruikt door 
gespierde jongens of mannen. Misschien is het een idee 
om wat toestellen neer te zetten speciaal voor vrouwen.” 

3. Meer gebruiksvriendelijke sportfaciliteiten creëren 
voor mensen met een beperking of een handicap. Een 
gebruiker zegt: “Als er sportfaciliteiten zouden zijn die 
ik met mijn aandoening kan gebruiken, wil ik het wel 
proberen, maar die zijn er niet. De locatie en omgeving 
zijn prima.”

Jachthavenweg 
1. Meerdere passanten suggereren dat meer beschutting 

zou kunnen bijdragen aan een intensiever gebruik van 
de locaties hier. Een passant zegt: “Ze zouden het bij de 
jachthaven wel meer mogen afsluiten. Ik zou nu nooit 
daar heengaan. Dan voel je je zo bekeken.” 

2. Ook aan meer informatie over gebruiksmogelijkheden 
bestaat behoefte. Een passant zegt: “Bij die dingen bij 
de jachthavenweg staat geen beschrijving, dus niemand 
weet wat je daar kunt doen. Daarom traint daar  
niemand.” 

MEDEWERKERS VAN BEDRIJVEN
De laatste groep potentiële gebruikers die is geïnterviewd 
bestaat uit medewerkers van bedrijven in de omgeving 
van de Sportasroute. Ze werken bij ABN AMRO aan de 
Jachthavenweg en bij verschillende bedrijven die rondom 
het Johan Cruijff Court zijn gevestigd. 
Anders dan bij de passanten is van deze groep potentiële 
gebruikers slechts één van de geïnterviewden niet bekend 
met de Sportasroute. De rest is of geheel of gedeeltelijk 
ermee bekend. Toch maakt slechts ongeveer eenderde wel 
eens gebruik van de onderzochte locaties. Met name om 
‘een balletje te trappen’ op het Johan Cruijff Court in de 
pauze. Een enkeling gaat wel eens hardlopen, maar maakt 
dan geen gebruik van de toestellen. 
Op één persoon na sporten alle geïnterviewden wekelijks.

SPORTMOTIVATIE
De redenen om te sporten die door deze groep potentiële 
gebruikers worden aangegeven, zijn vergelijkbaar met die 
van de passanten. Ze worden weergegeven in afbeelding 
3.13.
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SPORTBARRIÈRES
Ongeveer tweederde van de medewerkers van de  
bedrijven in de omgeving van de Sportas gaf aan last te 
hebben van factoren die het sporten belemmeren. Ze zijn 
vergelijkbaar met die van de andere groepen: gebrek aan 
tijd, gebrek aan motivatie en slecht weer. 
Ze worden weergegeven in afbeelding 3.14.

BEHOEFTEN MET BETREKKING TOT  
BUITENSPORTLOCATIES
Meer dan tweederde van de geïnterviewde medewerkers  
van bedrijven rondom de Sportas geven aan geen  
behoeftes te hebben met betrekking tot de buitensport- 
locaties op de Sportas. Hiervoor worden de volgende 
twee redenen genoemd:
• De meeste geïnterviewden wonen niet in de buurt van 

de Sportas. Zij geven aan liever te sporten in hun eigen 
woonomgeving. 

• Men geeft de voorkeur aan typen sport, waarbij geen 
toestellen worden gebruikt (zoals yoga en wielrennen). 

Afbeelding 3.13 – Sportmotieven van medewerkers van omliggende bedrijven.

Gezondheid Gemoedstoestand Conditie en kracht Esthetisch Sociale contacten

Sportmotivatie 

Afbeelding 3.14 – Sportbelemmerende factoren van medewerkers van omliggende bedrijven.

Geen tijd Niet gemotiveerd Slecht weer

Barrières 

Degenen die wel behoefte hebben aan een buitensport- 
locatie in de omgeving van hun werk, hebben de  
volgende behoeften:
• Johan Cruijff Court: toevoeging van een volleybalveld 

aan de basketbal- en voetbalaccomodatie.
• Jachthavenweg: professionele sportlocaties waarvan 

het duidelijk is waarvoor deze kunnen worden gebruikt. 
Een werknemer van de ABN AMRO: “Bij het fietspad 
staan er geen bordjes dat dit sportattributen zijn en 
wat je ermee kunt trainen. Ik kan me voorstellen dat 
veel mensen hier gewoon voorbij lopen, omdat zij niet 
weten waarvoor ze kunnen worden gebruikt, Misschien 
kan daarmee iets worden gedaan.”

Daarnaast hebben de geïnterviewden behoefte aan meer 
privacy. De locatie zou meer mogen worden afgesloten van 
de weg. Eén geïnterviewde zegt aan: “De locatie vind ik 
wel goed, maar het is wél vervelend dat er zoveel mensen 
langsfietsen. Misschien kan daaraan iets worden gedaan.”

SUGGESTIES TER VERBETERING
De geïnterviewde medewerkers van bedrijven rondom de 
Sportas deden de volgende suggesties ter verbetering van 
de bestaande toestellen aan de Jachthavenweg:
1. Meer beschutting olaatsen, zodat er meer privacy is 

tijdens het sporten.
2. Beschutting of een afdak tegen de regen zou het  

gebruik van de toestellen kunnen bevorderen. 
3. Informatieborden bij de verschillende toestellen  

plaatsen, met met daarop de verschillende  
gebruiksmogelijkheden.



VITAAL EN ZICHTBAAR

31

In de wijken rondom de Sportas wonen in verhouding veel 
ouderen. Om deze reden is aanvullende informatie ver-
zameld over specifieke factoren die voor ouderen van 
belang zijn, als het gaat om bewegen in de openbare 
ruimte. Daarom zijn in november 2017 twee bijeen-
komsten georganiseerd in het buurthuis de Bonte 
Kraai in Amsterdam Zuidoost. Hier worden geregeld 

INTERACTIEVE SESSIES MET AMSTERDAMSE OUDEREN

activiteiten georganiseerd waarop ook veel ouderen 
afkomen. Zuidoost is een wijk met een grote culturele 
diversiteit, dus dit bood goede gelegenheid om ook 
ouderen met een migratieachtergrond te spreken. 
De tabel hieronder geeft de eigenschappen weer van de 
ouderen met wie gesproken is.

Datum   Geslacht  Afkomst Leeftijd (geschat)

7 november 2017 1 Man Javaans +/- 55 jaar

  2 Vrouw Pools +/- 50 jaar

  3 Vrouw Surinaams +/- 65 jaar

  4 Vrouw Nederlands +/- 45 jaar

  5 Vrouw Surinaams +/- 60 jaar

  6 Man Surinaams +/- 60 jaar

  7 Vrouw Surinaams +/- 60 jaar

  8 Vrouw Surinaams +/- 65 jaar

  9 Vrouw Nederlands +/- 55 jaar

9 november 2017 10 Man Marokkaans +/- 60 jaar

  11 Man Nederlands +/- 45 jaar

  12 Man Marokkaans +/- 55 jaar

  13 Vrouw Surinaams 56 jaar

  14 Man Surinaams +/- 60 jaar

  15 Vrouw Turks +/- 55 jaar

  16 Vrouw Turks +/- 55 jaar

  (trainster bij ouderen activiteiten) 

  17 Vrouw Turks +/- 55 jaar

  18 Man Surinaams 62 jaar

Zeven van de achttien gesproken deelnemers zijn mannen en veertien deelnemers hebben een niet-westerse migratieachtergrond. 
Alle in het volgende deel beschreven resultaten zijn opgeschreven vanuit het perspectief van de ouderen met wie gesproken is.
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HUIDIGE BEWEEGACTIVITEITEN 
De ouderen spraken vooral over bewegen en veel minder 
over sporten. De meesten doen aan beweegactiviteiten, 
zoals joggen, fietsen, tennissen, dansen, zwemmen en 
badminton. Sommigen bewegen in de sportschool of 
nemen deel aan activiteiten in het lokale buurthuis.
 
Sommige ouderen vinden dat ze al voldoende bewegen, 
anderen willen wel meer bewegen, maar er lijken 
obstakels te zijn om dat te doen: de motivatie ontbreekt, 
men wil niet alleen bewegen of door fysieke beperkingen. 
Wat ook uit de interviewdata naar voren komt is dat de 
doelgroep ouderen stroef benaderbaar is en daardoor 
moeilijk betrokken raken bij beweegactiviteiten. Er werden 
veel excuses gebruikt waarom niet wordt bewogen. Een 
deelnemer zei: “Ouderen zijn heel afwachtend. Altijd geen 
tijd, moe, dat soort verhalen hoor je vaak.”
 
Er is ook gesproken over manieren waarop ouderen 
kunnen worden bewogen om te bewegen. 
Daaruit bleek dat ouderen intrinsiek moeten zijn 
gemotiveerd om te bewegen. Er moet dus worden ge-
zocht naar factoren die hen motiveren en ertoe aanzetten. 
Wat hen precies motiveert – of misschien wel demotiveert 
– om te bewegen, wordt in de volgende paragraaf 
besproken. De ouderentrainster zei: “Hoe aantrekkelijk 
je het ook maakt, als ze niet gemotiveerd zijn, komen ze 
niet.”

MOTIVATIE OM TE BEWEGEN
Tijdens de gesprekken zijn een aantal suggesties naar 
voren gekomen om ouderen aan te zetten om (meer) te 
bewegen. Ouderen hebben een afwachtende houding en 
zijn wat lastiger te bereiken. Het zou helpen als ze actief 
worden aangesproken en worden geïnformeerd. Mond-
tot-mond reclame is genoemd als een effectieve manier 
om hen te bereiken en te motiveren om ‘mee te doen’.
Een andere belangrijke factor is dat bewegen voor oude-
ren vrijblijvend, gemakkelijk en niet te duur moet zijn. Dat 
betekent dat sporten of bewegen laagdrempelig moet zijn 
en dat er niet teveel verplichtingen aan verbonden moeten 
zijn. Beweeg- en/of sportactiviteiten aanbieden kan ook 
een strategie zijn om bewegen laagdrempeliger te maken 
voor ouderen.

Fysieke beperkingen lijkt voor ouderen de voornaamste 
reden te zijn om niet te bewegen. Naarmate je ouder 
wordt, treden steeds meer mankementen op die bewegen 
moeilijker maken. Het belang van persoonlijke begeleiding 
wordt in deze context benadrukt. Als de trainingen 
meer worden aangepast aan persoonlijke behoeften, 
kan iedereen op zijn of haar eigen niveau en naar eigen 
kunnen trainen. Zo liet de ouderentrainster weten dat ze 
haar lessen zoveel mogelijk probeert aan te passen aan 

elk individu en zo ernaar te streven dat de ouderen een 
volgende keer ook terugkomen.Bij fysieke beperkingen 
speelt ook angst een rol, bijvoorbeeld om te vallen en iets 
te breken. Een trainer kan de training personaliseren en 
zo vertrouwen geven. Daardoor voelen ouderen zich meer 
op hun gemak en zijn ze minder angstig om te bewegen. 
De ouderentrainster zei: “Door de omstandigheden voor 
ouderen geschikt te maken, kun je de ouderen ook wat 
vertrouwen geven en zullen ze eerder denken dat ze het in 
ieder geval kunnen proberen.”
 
Ouderen vinden een goede sfeer belangrijk. Door bijvoor-
beeld samen te bewegen of door de aanwezigheid van 
muziek wordt de sfeer beter (gezellig samen bewegen). 
Dansen, op ritme bewegen, op de maat wandelen en 
spelvormen worden gezien als leuke, aangename 
manieren om te bewegen.
Een deelnemer zei: “Je moet je gewoon lekker voelen, 
er moet een goede sfeer zijn en leuke mensen.”

Kennis over het belang van bewegen is een ander aspect 
waarop kan worden ingezet om ouderen te motiveren 
om te (gaan) bewegen. Daardoor worden ze zich meer 
bewust van de positieve effecten op de gezondheid en 
van de risico’s van niet bewegen. Het aanbieden van 
educatieve programma’s hierover zou een optie 
kunnen zijn. Om ouderen te bereiken kunnen bijvoorbeeld 
brochures over dit onderwerp worden rondgestuurd. Zo 
kunnen ook ouderen worden bereikt die zich misschien 
niet zo snel opgeven voor een informatieve bijeenkomst of 
naar een beweegactiviteit gaan waar een coach of trainer 
aanwezig is.

SPORTTOESTELLEN IN DE OPENBARE RUIMTE
De meeste ouderen kennen de verschillende sport-
toestellen in de openbare ruimte wel. Geen van hen maakt 
echter daadwerkelijk gebruik ervan. Slechts één partner 
van een deelnemer doet dat wél. 
Redenen voor het niet gebruiken van de toestellen zijn 
onder andere dat de toestellen vooral worden 
geassocieerd met jonge mensen, dat het met regen en 
koud weer niet aantrekkelijk is om ze te gebruiken en 
dat ze niet worden gebruikt in georganiseerd verband. 
Sommige ouderen zien ze zelfs als onveilig. Een deelnemer 
zei: “Op die apparaten kun je niet zitten en als het gaat 
regenen, worden ze nat en ook heel koud.’

Hoewel de behoefte om gebruik te maken van sport-
toestellen in de openbare ruimte dus laag is, lijken 
ouderen het wel fijn te vinden om buiten te bewegen. 
Wat ze erg waarderen aan de openbare ruimte zijn 
de looppaden, de fietspaden en het groen. Dit zijn uit-
stekende mogelijkheden om te recreëren en te bewegen. 
Met de nadruk op bewegen, want veel ouderen gaven aan 
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dat bij echte toestellen de focus te veel op sporten ligt. 
Een deelnemer zei: “De focus is te eenzijdig gericht op het 
begrip sporten, op cardio. Er worden allerlei zware termen 
aan verbonden. Het gaat mij meer om bewegen.”
Een andere deelnemer: “De toestellen zijn heel moeilijk 
te gebruiken, heel zwaar en niet praktisch. Veelal staat er 
geen uitleg bij. Er zijn wel toestellen voor kinderen, maar 
ook ouderen die 55-plus zijn willen bewegen.’

Dat ouderen niet de voorkeur geven aan het gebruik van 
toestellen, wil niet zeggen dat er geen openbare sport- of 
beweegruimte voor hen kan worden ingericht. Als hen 
wordt gevraagd wat ze daarin zouden willen zien, komt 
een aantal aspecten naar voren. Die hebben niet alleen 
betrekking op de sport- of beweegruimte zelf en de 
directe fysieke omgeving ervan, maar ook op bepaalde 
randvoorwaarden. Deze worden in de volgende 
paragrafen besproken.

DE FYSIEKE OMGEVING
De alom aanwezige groenvoorzieningen worden gezien 
als geschikte ruimte om sport- en beweegaanbod te 
creëren voor ouderen. Hierbij wordt vooral gedacht aan 
parken. Met betrekking tot de fysieke omgeving spraken 
de ouderen uit behoefte te hebben aan mogelijkheden 
om te kunnen rusten en herstellen: voldoende bankjes en 
drinkwatertappunten. Zoals eerder aangegeven bewegen 
de ouderen ook niet graag buiten in de kou of in de 
regen. Een deel van dit ongemak kan volgens hen worden 
opgelost door een overkapping, zodat de ruimte droog 
blijft.
 
Wat ook al eerder naar voren kwam, is dat ouderen een 
zekere angst kennen om tijdens het sporten te vallen en 
geblesseerd te raken. De veiligheid met betrekking tot 
mobiliteit is dus een aandachtspunt bij de inrichting van 
de openbare sport- en beweegruimte. Door de ruimte 
simpel en degelijk te houden en te zorgen voor een zachte 
ondergrond, zoals rubberen tegels, kan hiermee rekening 
worden gehouden. Ook het inzetten van een instructeur 
die uitleg geeft over gebruik en oefeningen, kan helpen 
om het vertrouwen te vergroten. De ouderen spraken ook 
over veiligheid met betrekking tot overlast door externe 
factoren, zoals asociaal verkeer (een deelnemer zei: “Er 
zijn heel veel auto’s in de straten en ze rijden heel hard.”) 
en gebruik van de ruimte voor andere doeleinden. Er is 
behoefte aan goede handhaving van de openbare ruimte, 
zowel qua hygiëne als qua veiligheid. Goede verlichting 
kan volgens hen ook het gevoel van veiligheid vergroten.

RANDVOORWAARDEN
Ouderen vinden het moeilijk om concreet antwoord geven 
op de vraag welke onderdelen ze in de sport- en beweeg-
ruimte willen zien. In de gesprekken werd wél herhaal-
delijk een aantal voor hen belangrijke factoren genoemd. 
Dit zijn eerder randvoorwaarden dan concrete voorstellen 
voor de inrichting.
 
Faciliteiten moeten bijvoorbeeld simpel, duidelijk en voor 
iedereen (op meerder niveaus te gebruiken zijn. Door 
bordjes met gebruiksaanwijzingen aan te brengen en 
herkenbare elementen ‘van vroeger’ te verwerken kunnen 
de faciliteiten specifiek voor ouderen aantrekkelijk worden 
gemaakt.
Een deelnemer zei: “Het moet echt voor ouderen een 
beetje gemakkelijk te gebruiken zijn, dus er moeten geen 
te zware gewichten zijn.”
Een andere deelnemer: “Als je op een eenvoudige manier 
een opschrift of een tekening maakt hoe je zo’n ding 
moet gebruiken, ga je het sneller proberen.”

Wat erg opvalt, is dat ouderen de voorkeur geven om 
in groepsverband deel te nemen aan laagdrempelige, 
toegankelijke sport- en beweegactiviteiten. Ook bewegen 
ze graag buiten en houden ze van spellen. Voorbeelden 
van activiteiten die goed hierin zouden passen, zijn: een 
bootcamp voor senioren, bewegen op ritmische muziek, 
wandelgroepen en dansavonden. De aanwezigheid van 
een instructeur of trainer is hierbij gewenst.
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Aan de Sportas bevindt zich een aantal locaties met 
sport- en beweegfaciliteiten. 
Voor de gemeente Amsterdam is nagegaan in welke mate 
deze locaties worden gebruikt, door wie en waarom. 
Ook is bij verschillende groepen mensen navraag gedaan 
hoe de faciliteiten kunnen worden verbeterd. Als laatste 
is ingezoomd op de doelgroep ouderen, om na te gaan 
welke specifieke behoeftes zij hebben met betrekking tot 
de inrichting van een sportfaciliteit.

SENSOR- EN FYSIEKE OBSERVATIES
Op basis van de sensoranalyse kan worden geconclu-
deerd dat zowel op het Johan Cruijff Court als in het 
Amsterdamse Bos elke dag activiteit is. De grootste pieken 
worden op beide locaties waargenomen rond acht uur ’s 
ochtends en drie uur ’s middags. Daarnaast is te zien dat 
gedurende de gehele meetweek meer activiteit plaatsvond 
op het Johan Cruijff Court dan in het Amsterdamse Bos. 
De reden hiervan kan zijn dat op het Johan Cruijff Court 
meer mensen actief zijn, maar ook dat de activiteit op 
deze locatie intensiever is. 

Op basis van de gegevens van een week waarin het 
relatief weinig heeft geregend, is het lastig om een 
conclusie te trekken met betrekking tot de relatie tussen 
activiteit en het weer. 
De algemene indruk is dat er minder activiteit is bij slecht 
weer en als er geen daglicht is.

Door technische belemmeringen bij de ontwikkeling van 
de sensoren (onder andere vandalisme en waterschade) 
komen de bevindingen van de sensorobservaties niet 
exact overeen met die van de fysieke observaties. Dit komt 
doordat zij in een andere week gemeten zijn.

Over het algemeen onderbouwen de data van de fysieke 
observaties echter wél die van de sensorobservaties. Ook 
de fysieke observaties geven aan dat er veel activiteit is op 
de locaties in het Amsterdamse bos en het Johan Cruijff 
court. Duidelijk méér dan op de beide locaties aan de 
Jachthavenweg. 

Bovendien blijkt uit de fysieke observaties dat de locaties 
in bijna alle gevallen worden gebruikt waarvoor ze zijn 
bedoeld. 

Rekening moet worden gehouden met het feit dat het 
hier gaat om een kleine steekproef en een kleine range 
tijdsintervallen. Het is aan te bevelen om voor een 
vollediger beeld van het gebruik van de locaties de 
observaties te herhalen met een grotere steekproef. 

CONCLUSIES

DE VIER LOCATIES
Aan de hand van interviews zijn de ervaringen, wensen 
en behoeften van verschillende groepen (potentiële) 
gebruikers onderzocht op de volgende locaties:
• Het Johan Cruijff Court.
• Het Amsterdamse Bos. 
• Hoek Jachthavenweg/parkeerplaats Amsterdamse Bos.
• Jachthavenweg.

HET AMSTERDAMSE BOS EN HET JOHAN CRUIJFF 
COURT
De resultaten tonen aan dat de gebruikers van de locaties 
Amsterdamse Bos en Johan Cruijff Court in het algemeen 
erg te spreken zijn over hun sportlocatie. Het wordt met 
name als positief ervaren dat de toestellen in het Amster-
damse bos in een rustige en natuurlijke omgeving staan, 
dat ze veilig en gemakkelijk te gebruiken zijn en dat ze 
veel mogelijkheden bieden voor verschillende oefeningen. 

De meest genoemde belemmeringen voor het gebruik 
van deze locaties zijn dat het er erg druk kan zijn in het 
weekend, dat honden het gebruik verhinderen en dat de 
toestellen als blessuregevoelig worden ervaren.

Het Johan Cruijf Court wordt gezien als een veld van 
goede kwaliteit, met de professionele afmetingen. De be-
langsrijkste belemmering voor het gebruik van deze locatie 
is het gevoel van (on)veiligheid. Vooral vrouwen geven aan 
’s avonds geen gebruik te maken van deze locatie, omdat 
het er dan erg donker is en ze zich niet veilig voelen. 
De analyses van de sensorobservaties onderbouwen 
deze bevindingen. Gedurende de meetweek is hier na 
zonsondergang geen enkele activiteit waargenomen.

JACHTHAVENWEG EN HOEK JACHTHAVENWEG/
AMSTERDAMSE BOS
Over de locaties Jachthavenweg en hoek Jachthavenweg/
Amsterdamse Bos zijn zowel gebruikers als potentiële 
gebruikers beduidend minder positief. Geïnterviewden uit 
alle vier de groepen (gebruikers, omwonenden, passanten 
en medewerkers van bedrijven in de omgeving van de 
Sportas) geven als eerste aan vooral een gebrek aan 
kennis te ervaren over hoe de toestellen op deze locaties 
voor sportdoeleinden kunnen worden gebruikt. Een 
tweede belemmerde factor die vaak werd genoemd, is 
het gebrek aan privacy op deze locaties. Enkele geïnter-
viewden hadden de toestellen op de locaties niet herkend 
als sporttoestellen. Ze dachten dat het kunstobjecten 
waren. Beide locaties werden dan ook tijdens de fysieke 
observaties bijna niet gebruikt. Informatie over het gebruik 
zou kunnen worden aangeboden via bordjes, een app 
of de website. Qua beschutting hebben de verschillende 
groepen geïnterviewden voorkeur voor groen (natuurljke 
beschutting).
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DE POTENTIËLE GEBRUIKERS

OMWONENDEN
De groep omwonenden (met een gemiddelde leeftijd van 
53 jaar) heeft duidelijk de minste behoefte aan buiten-
sportfaciliteiten. Ongeveer de helft van deze groep 
potentiële gebruikers geeft aan überhaupt geen 
behoefte eraan te hebben. Ze sporten liever binnen, 
hebben sportfaciliteiten in het gebouw waar ze wonen, 
of willen helemaal niet sporten. De mensen die wél ge-
bruik zouden willen maken van de verschillende locaties, 
hebben vooral behoefte aan informatie over hoe toe-
stellen kunnen worden gebruikt, aan mogelijkheden om 
samen met leeftijdsgenoten te sporten (het sociale aspect) 
en aan locaties die dichtbij huis liggen en veilig zijn.

PASSANTEN
Het merendeel van de passanten was niet of slechts 
gedeeltelijk bekend met de Sportasroute. Opvallend 
was dat bijna de helft van deze groep niet sport 
vanwege fysieke beperkingen als zwangerschap, 
blessures of rughernia. Zij hebben dan ook behoefte 
aan een grotere verscheidenheid aan sporttoestellen: 
toestellen die ook te gebruiken zijn voor mensen met een 
beperking, toestellen die geschikt zijn voor (zwangere) 
vrouwen en bijvoorbeeld cardiotoestellen. Verder geven zij 
– net als de andere groepen – de voorkeur aan een veilige 
sportlocatie dichtbij huis, die er verzorgd uitziet, in een 
rustige, natuurlijke omgeving ligt en privacy biedt.

MEDEWERKERS VAN OMLIGGENDE BEDRIJVEN
De groep geïnterviewde medewerkers van bedrijven in de 
omgeving van de Sportas kenmerkt zich door sportiviteit. 
Op één persoon na sporten alle geïnterviewden wekelijks. 
Wat verder opvalt, is dat meer dan tweederde van 
deze groep aangeeft geen behoefte te hebben aan de 
buitensportlocaties op de Sportas. De voornaamste reden 
hiervoor is dat de meeste geïnterviewden niet in de buurt 
van de Sportas wonen. Zij geven aan liever te sporten in 
hun eigen woonomgeving. 
Ten slotte kan op basis van de interviewdata worden 
gesteld dat de ‘Sportasroute in zijn geheel’ niet bekend is 
bij de meerderheid van de geïnterviewden. De meesten 
zijn wél bekend met delen van de route. 

EEN BEWEEGRUIMTE VOOR OUDEREN
Ouderen hebben duidelijk geen behoefte aan een 
sportruimte met toestellen. Zij bewegen liever in de 
openbare ruimte. ‘Beweegruimte’ is in dit verband dan 
ook een betere benaming dan ‘sportruimte’. 
Bij het inrichten van een openbare ruimte die ouderen 
aanzet om te bewegen, kan rekening worden gehouden 
met een aantal randvoorwaarden:
• Ouderen moeten gemotiveerd zijn om te (gaan)  

bewegen. Laagdrempelig en toegankelijk sport- en  
beweegaanbod vraagt weinig van hen en stimuleert  
hen om dat te (gaan) doen. 

• Ouderen gaan eerder in groepen bewegen dan  
individueel en vinden een goede sfeer belangrijk. 

• Het is belangrijk om stil te staan bij het proces van ouder 
worden. Dat gaat gepaard met fysieke achteruitgang en 
angst. Het sport- en beweegaanbod moet daarom  
simpel in gebruik zijn en afgestemd op elk niveau.  
Goede instructie door bijvoorbeeld een aanwezige  
trainer kan hierin ondersteunend zijn.
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Hoe kan het gebruik van de sporttoestellen aan de 
Sportas worden gestimuleerd? Dat was de achterliggende 
vraag voor dit onderzoek. Alles overziend is duidelijk dat 
buitensportlocaties voorzien in behoeften van bewoners 
van Amsterdam. De locaties worden gewaardeerd en (met 
name in het Amsterdamse Bos en op het Johan Cruijff 
Court) ook gebruikt. Daarbij zijn de kwaliteit, de veilig-
heid, de aantrekkelijkheid en de ligging van belang. De 
geïnterviewden hebben hiervoor een aantal suggesties ter 
verbetering gedaan. 

Hiermee zal het gebruik echter niet onmiddellijk toenemen. 
De aanwezigheid van goede, aantrekkelijke sporttoestellen 
in de openbare ruimte is op zichzelf niet voldoende om te 
zorgen dat de toestellen ook door alle doelgroepen zullen 
worden gebruikt. 

Aan sporten in het openbaar zit – zo blijkt uit dit onder-
zoek – een sterke sociale component. Vooral voor ouderen 
geldt dat zij liever samen met anderen sporten. 

Het idee dat vreemden kunnen toekijken tijdens het 
sporten, lijkt een barrière te zijn. Sommige geïnterviewden 
schamen zich en voelen zich ongemakkelijk of ‘bekeken’. 
Er is behoefte aan privacy en aan (sociale) veiligheid. 
Wellicht is dit ook een verklaring voor het het feit dat 
vrouwen minder gebruikmaken van de sporttoestellen. 

Daarnaast lijken de resultaten te wijzen op een behoefte 
aan begeleiding bij het gebruiken van de buitensport-
toestellen. 

Het valt op dat de huidige gebruikers als motivatie uit-
sluitend individuele voordelen als gezondheid en fitheid 
noemen en dat bij hen sport als manier om anderen te 
ontmoeten geen rol speelt. 

Sociale inbedding van de sportvoorzieningen in de open-
bare ruimte is een belangrijke randvoorwaarde om gebruik 
hiervan door meer mensen (anderen dan de huidige 
gebruikers) te stimuleren. 

AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGMETINGEN MET 
SENSOREN
• Plaats de sensoren onopvallend en in een robuuste 

behuizing, zodat ze goed bestand zijn tegen vandalisme 
en weersinvloeden.

• Combineer de sensordata met video- of geluiddata, 
zodat ze achteraf kunnen worden gefilterd op activiteit 
door regen, dieren en dergelijke. 

• Voer metingen uit in verschillende periodes gedurende 
het jaar. Dat geeft inzicht in verschillen in gebruik per 
seizoen.

AANBEVELINGEN

AANBEVELINGEN PER LOCATIE
Jachthavenweg en hoek Jachthavenweg/hoek parkeer-
plaats Amsterdamse Bos
• Geef duidelijk aan dat het hier gaat om een sport- 

locatie en verstrek informatie over de mogelijkheden 
voor gebruik, bijvoorbeeld door middel van borden. 

• Bied informatie aan over hoe de toestellen op de  
verschillende locaties kunnen worden gebruikt,  
bijvoorbeeld door middel van een app of website.

• Plaats rubberen matten onder/naast de toestellen, zodat 
gebruikers niet met de voeten in een plas staan als het 
heeft geregend.

Het Amsterdamse Bos
• Onderhoud de locatie beter. 
• Breid de mogelijkheden uit (in verband met drukte in 

het weekend).
• Plaats een drinkwaterfonteintje. 
• Plaats rubberen handvatten en additionele gewichten bij 

specifieke toestellen. 

Het Johan Cruijff Court
• Zorg voor meer verlichting.
• Plaats een steviger basketbalbord.
• Breng een net aan over het veld.

AANBEVELINGEN VOOR OUDEREN
• De openbare ruimte is de beweegruimte voor ouderen. 

Bij het inrichten ervan voor deze doelgroep moet dus 
eerder worden gekeken naar de gehele openbare ruimte 
dan naar specifieke sportlocaties.

• Beweegmogelijkheden voor ouderen moeten echter  
toegankelijk, laagdrempelig en simpel te gebruiken zijn. 
Hierbij ligt de focus dus eerder op de inrichting van 
speciale beweegactiviteiten dan op de inrichting van de 
openbare ruimte. Het gebruik ervan moet vrijblijvend 
zijn.

• Een veilige beweegomgeving met brede fietspaden en 
stoepen draagt bij aan het gevoel van veiligheid.

• De beweegruimte moet ook de mogelijkheid bieden om 
te rusten, door bijvoorbeeld bankjes en drinkwatertap-
punten te plaatsen.

• Ouderen geven aan dat ze graag samen bewegen.  
Daarom moet de beweegruimte ruim genoeg zijn  
opgezet voor groepen. Dat biedt hen ook de mogelijk-
heid om samen spellen te doen.

• Beweegmogelijkheden voor ouderen moeten zijn  
afgestemd op de individuele behoefte. 

 Het aanbod moet aantrekkelijk zijn voor elk niveau. Een 
aanwezige trainer of coach kan hierin een belangrijke rol 
vervullen. 
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ALGEMENE AANBEVELINGEN
• Zorg voor een grotere verscheidenheid aan toestellen 

en houd daarbij rekening met de diverse doelgroepen, 
zoals ouderen die de behoefte hebben om samen te 
sporten, (zwangere) vrouwen die vooral in het Amster-
damse Bos voorkeur hebben voor andere toestellen dan 
sportschooltoestellen) en mensen met een beperking.

• Geef géén prioriteit aan wensen van medewerkers van 
bedrijven in de omgeving van de Sportas. De meesten 
sporten niet in de omgeving van hun werk.

• Stimuleer groepsgewijs gebruik van sporttoestellen in 
de openbare ruimte, bijvoorbeeld via buursportcoaches, 
wijkopbouwwerk of ouderenwerk.

• Stimuleer instructie voor het gebruik van de toestellen, 
bijvoorbeeld door het organiseren van een regelmatig 
terugkerende introductieronde voor geïnteresseerden of 
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld vrouwen, jongeren 
of mensen met een migratieachtergrond).

• Houd de sociale veiligheid van de locaties rond de  
sporttoestellen – die nu redelijk tot goed lijkt te zijn –  
in stand.

• Besteed meer aandacht aan de mogelijkheden op de 
gehele Sportasroute. Bijvoorbeeld via de ontwikkeling 
van een speciale app. Zie de screenshots in bijlage 3 
voor ideeën van studenten.
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BIJLAGE 1

DE SPORTAS EN DE VIER LOCATIES:

DE TOESTELLEN OP DE LOCATIES

     

      

Locatie 1 – Jachthavenweg

Toestel 1 Toestel 2 Toestel 3 Toestel 4
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Locatie 2 – Jachthavenweg/hoek parkeerplaats Amsterdamse Bos:

Toestel 5 Toestel 6

Locatie 3 – Amsterdamse Bos: 

Toestel 7 Toestel 8 Toestel 9

Toestel 12

Locatie 4 –Johan Cruijff Court:
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BIJLAGE 2

Het aantal minuten per uur sensoractiviteit (grijs), indicator voor nacht (zwart) en indicator voor neerslag (blauw) voor 
de twee locaties op de meetdagen.
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BIJLAGE 3

TOPICLIJST INTERVIEWS

GEBRUIKERS

1. Ik zie dat u gebruikmaakt van deze sportfaciliteit.  
Wat doet u precies en waarom? 
- Specifieke doelen.
- Alternatieve gebruiksmogelijkheden. 

2. Wat motiveert/belemmert u om te sporten?

3. Hoe bent u hier gekomen?
- Lopen/fiets/auto/ov.
- Hoe vindt of selecteert u een toestel? 
- Via internet of loopt u er in de omgeving  

tegenaan?

4. Gebruikt u deze faciliteit vaker? Wanneer (dag/tijdstip)? 

5. Wat vindt u prettig/minder prettig aan deze faciliteit? 
- Wel/niet aantrekkelijk.
- Bruikbaarheid.
- Barrières.
- Wat kan beter met betrekking tot deze faciliteit? 

6. Wat vindt u van de locatie waar deze faciliteit zich  
bevindt? 
- Wat is wel/niet aangenaam?
- Veiligheid. 
- Bereikbaarheid.
- Omgeving. 
- Wat kan beter met betrekking tot deze locatie? 

7. Bent u zich ervan bewust dat er nog meer openbare 
sportfaciliteiten op deze Sportasroute aanwezig zijn?
- Welke kent u? (Toon foto’s, zie bijlage 1.)
- Komt u wel eens langs deze toestellen? 

8. Zou u gebruik willen maken van deze faciliteiten?  
Waarom wel/niet?

9. Hoe denkt u dat deze openbare faciliteiten kunnen 
worden gebruikt?

10. Wat vindt u van deze faciliteiten? 
- Bruikbaarheid.
- Aantrekkelijk.
- Locatie. (Veilig, bereikbaar.)

11. We zijn aan het eind van dit interview gekomen.  
Zijn er aspecten die nog niet aan bod zijn gekomen  
en waarover u nog iets wilt zeggen?

POTENTIËLE GEBRUIKERS (PASSANTEN, 
OMWONENDEN, BEDRIJVEN)

1. Sport u weleens? 
- Zo ja: wat, hoe vaak, waar? 
- Zo nee, waarom niet? 

2. Wat motiveert/belemmert u om te sporten?

3. Maakt u weleens gebruik van buitensporttoestellen in 
uw omgeving? 
- Waarom wel/niet?
- Zo ja, waar? (Locatie.)

4. Bent u bekend met de Sportasroute?

5. Wat motiveert/belemmert u om van deze faciliteiten 
gebruik te maken?

6. Waaraan heeft u behoefte met betrekking tot  
sportfaciliteiten in deze buurt?

7. Waaraan moet een buitensport locatie voor u voldoen? 
- Veiligheid.
- Bereikbaarheid.
- Omgeving.

8. Wat zou de gemeente kunnen aanpassen zodat u  
wel/meer gebruik gaat maken van deze  
buitensportfaciliteiten?

9. We zijn aan het eind van dit interview gekomen.  
Zijn er aspecten (die nog niet aan bod zijn gekomen 
waar u nog iets over wilt zeggen?

ALGEMEEN

Geslacht:

Leeftijd:

Lengte: 

Gewicht:
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BIJLAGE 4

Ideeën van studenten met betrekking tot de ontwikkeling van een speciale app om meer aandacht te besteden aan de 
mogelijkheden op de Sportasroute.
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