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Inleiding 

Steeds meer mensen prefereren sporten in ongeorganiseerd verband (de Vries, 2015). 

Sporten via de ‘traditionele’ vereniging wordt steeds minder populair (NOC*NSF, 

2019). Urban sports behoren tot de ongeorganiseerde vormen van sporten die volop in 

ontwikkeling zijn. Gemeente Rotterdam ziet kansen om urban sports in te zetten voor 

het verhogen van sportparticipatie en om bij te dragen aan doelen op andere 

domeinen zoals onderwijs, economie, cultuur, werk en inkomen. Om deze kansen te 

benutten is inzicht nodig in hoe urban sport(er)s eruitzien, wat hen beweegt en wat 

nodig is om deze sporten te stimuleren.   

Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in wat urban sports zijn en wat de 

kenmerken van urban sporters zijn. Daarbij moet het onderzoek inzichten opleveren of 

gezond gedrag met urban sports gestimuleerd kan worden en of deze sporten een 

positieve bijdrage aan de stad Rotterdam kunnen leveren.  

Methode 

Gegevens zijn verzameld met enquêtes en verdiepende interviews. 82 respondenten 

zijn op verschillende locaties (skateparken, urban sports festival, freerunschool) 

benaderd en geënquêteerd (gelegenheidssteekproef). De enquête bevatte vragen over 

achtergrondkenmerken, urban sports (type, frequentie, reden van beoefening, 

toegankelijkheid van de sport, wat kan de gemeente doen) en (mentale, fysieke en 

sociale) gezondheid. Vervolgens zijn 14 verdiepende interviews gedaan. Zeven 

respondenten daarvan zijn geworven via de enquêtes; de rest via de 

sneeuwbalmethode. Voor de interviews is een semigestructureerde vragenlijst gebruikt 

met vragen over achtergrondkenmerken, urban sports, de community, gezondheid 

mailto:d.bruggeling@rotterdam.nl
mailto:t.vanbatenburg@rotterdam.nl


 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    2 

(mentaal, fysiek en sociaal), behoeftes en hoe de gemeente daarop aan zou kunnen 

sluiten. De gegevens uit de enquêtes zijn verwerkt met SPSS 24.0. Gegevens uit de 

interviews zijn verwerkt en geanalyseerd met Atlas TI.  

Resultaten 

Van de 82 geënquêteerden was het merendeel man (79%), de gemiddelde leeftijd was 

21 jaar (range 8-45 jaar). De populairste sporten waren freerunnen (42%), 

skateboarden (26%), (break)dance (24%) en straatvoetbal (22%). Doorgaans worden 

verschillende sporten gecombineerd. Van de 14 geïnterviewde respondenten was het 

merendeel man (79%), de leeftijd varieerde tussen de 15 en 43 jaar (gemiddelde: 25 

jaar).  

‘Urban’ wordt door respondenten getypeerd als ongeorganiseerd en vrij. De 

respondenten geven overwegend aan dat urban sports meer voor hen betekent dan 

alleen sport. Urban wordt gezien als uiting van plezier, cultuur en expressie. Urban 

sporters ervaren onderling een sterk gevoel van verbondenheid. De passie voor hun 

sport verbindt hen. Urban sports brengt hen ook lessen in discipline en 

doorzettingsvermogen. Het beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat urban 

sports gezond gedrag bevordert. Het is goed voor je conditie, je kunt er je gedachten 

mee verzetten en je emoties er een plek mee geven.  

Voor het stimuleren van urban sports is behoefte geuit aan overdekte en/of indoor 

voorzieningen, bij voorkeur plekken waar verschillende typen urban sports kunnen 

worden uitgeprobeerd. Men heeft liever meerdere verspreide locaties voor urban 

sports, dan een grote, zodat iedereen ‘in de buurt’ een locatie heeft. Het raadplegen 

van de community is belangrijk om aan te sluiten bij behoeften vanuit de doelgroep.  

Conclusie & Implicaties 

Uit het huidige verkennende onderzoek wordt geconcludeerd dat urban sports de 

beoefenaars meer brengt dan enkel sport: ze maken onderdeel uit van een community 

en ze ervaren een positieve invloed op lichaam en geest. De geuite behoeften bieden 

aanknopingspunten om urban sports te kunnen stimuleren. Toekomstig onderzoek zou 

zich kunnen richten op een vergelijking met niet-urban sporters. Dit zou 

aanknopingspunten kunnen opleveren voor het ontwikkelen van specifiek urban sports 

beleid.  
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