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Sportevenementen in Flevoland, topsporters in Flevoland en sporten en bewegen in de openbare ruimte.  
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In 2018 is het (sport gerelateerde) imago van Flevoland op 
verschillende gebieden in kaart gebracht door middel van afname 
van een vragenlijst onder de panelleden van Sportpanel 
Flevoland. Op de volgende onderwerpen zijn de panelleden 
ondervraagd: sportevenementen, topsporters en sporten en 
bewegen in de openbare ruimte. 
 
In totaal zijn N=109 personen begonnen aan de vragenlijst en 
N=96 personen hebben de vragenlijst helemaal afgerond1. Dit is 
24% van het panel. 
 

Sportevenementen in Flevoland 
In de zomerperiode zijn veel sportevenementen in Flevoland. 91% 
van de sportpanel leden vindt dat Flevoland beter op de kaart 
wordt gezet door het aantrekken van grootschalige 
sportevenementen, 90% vindt het ook belangrijk dat deze 
evenementen er zijn. In totaal zou 60% van de respondenten deze 
evenementen ook bezoeken. 
 
Respondenten konden aangeven op een lijst met welke 
evenementen zij bekend zijn, hiervan is de naamsbekendheid 67%. 
De twee meest bekende sportevenementen zijn de “Almere 
Cityrun” met 85% en “Mud Masters Obstacle Run” met 79%. 
 
Het volgen van topsporters in Flevoland 
Meer dan de helft van de respondenten (60%) geeft aan dat zij 
topsporters volgen uit Flevoland of hun eigen woonplaats. Een 
kwart (25%) geeft aan van niet, en een kleiner aandeel (15%) laat 
zien dat zij niet weten welke sporters uit Flevoland komen, maar 

                                                                            
1 Mede door de affiniteit van het sportpanel met Sportservice Flevoland en 
sporten in het algemeen, kunnen de resultaten niet als representatief voor de 
gehele Flevolandse bevolking worden gezien. 

het wel leuk vindt om ze te volgen. 
 
Gebruik openbare ruimte voor sporten en bewegen 

Meer dan 30% van de respondenten maakt ongeveer 1 of 2 keer per 
week en 24% 3 tot 5 keer per week gebruik van openbare ruimtes 
om te sporten en/of bewegen. 17% beweegt dagelijks en 8% 
beweegt zelden tot nooit in de openbare ruimte. Bijna driekwart van 
de respondenten (73%) sport minimaal 1 keer per week of vaker in 
de openbare ruimtes. Bijna de helft van de panelleden (47%) geeft 
aan dat zij graag meer willen gaan sporten/bewegen in openbare 
ruimte. 
 
Aan de respondenten is gevraagd wat een belemmering of obstakel 
voor ze is om buiten te sporten en/of bewegen. In de top 3 staan: 
slechte infrastructuur (29%), slecht onderhouden omgeving (22%) en 
slecht bereikbare voorzieningen (12%). 49% geeft aan geen 
belemmeringen of obstakels te ondervinden. 

Meer dan drie kwart geeft aan dat ze genieten van het buiten zijn 
(78%) en dat ze aan hun gezondheid willen werken (76%). Aan de 
respondenten werd gevraagd of zij graag meer willen gaan 
sporten/bewegen in openbare ruimtes, en zo nee, wat de reden 
daarvan is. De meest gekozen reden is dat ze al voldoende bewegen 
(56%). Samen met mijn gezondheid beperkt mij (28%), zijn dit de 
twee meest belangrijke redenen.  

 
 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie en resultaten zie: 
www.sportflevo.nl/onderzoek. De volledige onderzoeksrapportage is 
op te vragen bij Denise Baars baars@sportflevo.nl of 0320 25 11 13. 
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