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In opdracht van:

Uitgevoerd door:

2. Zelfgeorganiseerd en ongebonden sporten
Wandelen, fietsen, hardlopen en fitness worden steeds
populairder. De behoefte aan een vrije invulling en sporten zonder
verplichtingen neemt toe: lidmaatschap van een sportvereniging
is allang niet meer de overheersende wijze van sportbeoefening.
Vaker beoefent men sport alleen (50%) of in een zelfgeorganiseerde
groep van vrienden of kennissen (38%).

10. Openbare ruimte
Volgens vrijetijdsonderzoek wordt 67% van de zelfgeorganiseerde
en ongebonden sport beoefend in ‘niet-sportaccommodaties
in de openlucht’, ofwel de openbare ruimte. Denk daarbij
aan stadsparken, speelplekken, schoolpleinen, maar ook de
stoep of de weg voor hardloop- en fietsroutes. De rol die de
gemeente kan spelen als het gaat om de openbare ruimte, is
met name een voorwaardenscheppende. Door het aanbieden
van laagdrempelige voorzieningen, het openbaar maken van
sportparken en het geschikt maken van de openbare ruimte voor
sportief medegebruik. Hierbij valt te denken aan het onderhouden
van goede padennetwerken, het zorgen voor goede verlichting of
het zodanig inrichten van de openbare ruimte dat deze uitnodigt
tot bewegen.
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Belangen van buitensporters 
in kaart brengen...

  van welke aard en omvang?

  voor welke (buiten)sporters?

  op welke plekken?

Strava: Sportief ruimtegebruik 
van ~4000 Dordtenaren in kaart

(Kaart-)enquête: wensen 
van 472 sportieve mensen
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Behoefte aan faciliteiten en voorzieningen...
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Faciliteiten
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1. Wielwijk 
  ringparken     

Ongelijkvloerse kruising LNV zou veel
voor fietser en voetganger betekenen

Zuidendijk, weinig ruimte voor voet en fiets.

Paden Wielwijkpark zijn van slechte kwaliteit



1. Wielwijk Ringparken

2. sportpark Krommedijk 

3. Dordwijkverbindingen  

4. Wantij sport & speldijk  

5. Fijne skeelerroutes  

6. Onverhardlooproutes  

Zes voorbeeldige uitwerkingen van verbeterkansen



Overzichtkaart 
kansen voor buitensport
Alle voorgestelde verbeteringen van de zes 
hoofdstukken zijn in naastweergeven kaart gezet. 
Ze zijn genummerd en gevisualiseerd naar type 
ingrepen. De nummers zijn gekoppeld aan een 
tabel ofwel ‘longlist’ waarin alle ingrepen nog verder 
gecategoriseerd zijn. 
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