
‘Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?’ 

Doelstelling 

Outdoor fitness is een nieuwe sportvorm binnen de Nederlandse sportinfrastructuur die vijf jaar 

geleden in Nederland is ingevoerd. Het is een relatief nieuwe trend, over de meerwaarde en het 

gebruik is nog weinig bekend. In opdracht van DSP-groep is een beeld geschetst van de huidige 

situatie van het fenomeen in Nederland. Beleidsmakers hebben behoefte aan helderheid over de 

functie en het gebruik van outdoor fitness. Onderzoeksvraag: Hoe ziet het fenomeen outdoor fitness 

er in Nederland uit, wat is de meerwaarde en onder welke condities en voor wie kan het concept in 

Nederland succesvol zijn? 

 

Methode 

In totaal zijn acht diepte-interviews afgenomen met leveranciers van outdoor fitnessapparaten en met 

ambtenaren en/of betrokkenen van gemeenten die outdoor fitness hebben gerealiseerd. De interviews 

zijn ingezet om het domein in kaart te brengen. Aanvullend zijn er drie case-studies uitgevoerd om de 

actuele situatie in de praktijk te beschrijven en de bepalende condities te achterhalen.  

Resultaten 

Outdoor fitness is een laagdrempelige, vrijblijvende en kosteloze vorm van sporten in de buitenlucht 

waar jong en oud gedurende het gehele jaar fysiek actief kunnen zijn en eventueel samen met 

anderen aan de algemene conditie en fitheid kunnen werken. Het concept heeft potentie, mits rekening 

wordt gehouden met een aantal succesbepalende condities. Het gaat hier om doel, doelgroep, locatie 

en begeleiding. Het resultaat is een model van outdoor fitness die bestaat uit drie kansrijke typen 

locaties, te weten: trainingsgericht/ prestatief, bewegingsgericht/ recreatief en 

ontmoetingsgericht/recreatief.  

Discussie 

Voor het optimaliseren van outdoor fitness in Nederland is het van belang dat er meer inzicht komt in 

het gebruik, de typering, de effecten en de software. Dit betekent gerichte monitoring van het 

daadwerkelijke gebruik van de outdoor fitnesslocaties in Nederland. Daarbij is het van belang om ook 

onderzoek te doen naar de typering en de effecten van de locaties in Nederland.  
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