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Inhoudsopgave

Veel mensen vinden het leuk om te bewegen en te 
sporten. Het is goed voor je en je doet sociale contacten 
op. Sport is een belangrijke economische stimulans en 
het maakt Rotterdam gezelliger, vitaler en levendiger. 
Investeren in sport heeft op veel gebieden een positief 
effect. Daarom zet Rotterdam in op bewegen en sport. En 
hoe we dat doen? Dat staat in deze samenvatting van de 
Sportvisie tot 2030 en het Sportbeleid 2017-2020. 

Steeds meer Rotterdammers bewegen en sporten op 
hun eigen manier, moment en plek. Nieuwe sporten 
ontstaan die iedereen goedkoop kan beoefenen, zoals 
freerunning en bootcamp. Zeker als er buiten, bijvoorbeeld 
in parken, de faciliteiten voor die nieuwe initiatieven zijn. 
Rotterdammers worden geïnspireerd te gaan sporten en 
dat te blijven doen. Zelf, of via de vele laagdrempelige, 
betaalbare sportvoorzieningen en evenementen. We willen 
dat bewegen een vast onderdeel in het Rotterdamse leven 
is, of je nu 12 bent of 82. Zodat iedereen kan profiteren 
van het plezier, geluk en de voordelen die sport en 
bewegen met zich meebrengen.

Ook willen we het Rotterdamse ondernemerschap in de 
sport laten bloeien. We willen de innovatiekracht van 
Rotterdam op het gebied van bewegen en sport optimaal 
benutten, door organisaties en initiatieven aan elkaar te 
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knopen, binnen en buiten de sport. De initiatieven die 
via CityLab010 tot stand komen zijn een mooi voorbeeld 
daarvan.

Die slimme verbindingen zie je in het Sportbeleid en de 
Sportvisie 2030, maar ook in het online sportplatform  
rotterdamsport.nl. Het platform ademt sport en laat het 
sport- en beweegaanbod, de accommodaties en verhalen 
van sport in de stad en door Rotterdammers zien. 
Denk aan Esmael die een nieuw freerunparcours heeft 
ontdekt, Esther die je met haar GoPro haar rondje langs 
de Kralingse Plas laat meebeleven en Arie die na zijn 
pensioen op aanraden van de fysiotherapeut meeloopt met 
een groep nordic walkers.

Bewegen en sport is van Rotterdam voor Rotterdam. 
Ons beleid is in samenwerking met veel Rotterdammers, 
organisaties, sportaanbieders en sportpartners tot stand 
gekomen. Gezamenlijk brengen we de stad nog meer en 
vaker in beweging. Sport beweegt Rotterdam.

  Adriaan Visser, Wethouder 
Financiën, Organisatie, Haven, 
Binnenstad en Sport
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Op dit moment verankert sport zich in toenemende mate 
in de stad. Met Feyenoord, Sparta en Excelsior heeft 
Rotterdam drie voetbalclubs in de eredivisie. Rotterdamse 
topsporters als Nouchka Fontijn en Jeroen Hertzberger 
vieren successen op nationale en internationale 
toernooien. Grote sportevenementen als de marathon en 
het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn niet meer 
weg te denken. Sportlocaties als Sportplaza Zuiderpark, de 
Willem-Alexander Baan en het Topsportcentrum Rotterdam 
trekken bezoekers vanuit het hele land. De breedtesport 
viert successen door de innoverende concepten die daar 
de afgelopen jaren zijn gestart. Sportplusverenigingen 
bieden nieuwe laagdrempelige activiteiten en leggen 
verbindingen met andere maatschappelijke initiatieven in 
de stad. De schoolsportverenigingen vormen in veel wijken 
de eerste opstap naar structureel sporten. En steeds 
meer kinderen krijgen door het programma Lekker Fit! een 
gezonde basis.

Rotterdam zet fors in om sport en bewegen in de stad nóg 
meer dan nu te stimuleren. Want sport en bewegen zorgt 
voor vitale mensen, en vitale mensen zorgen voor een 
vitale en bruisende stad waar het prettig wonen, werken en 
verblijven is.

Rotterdam in 2030?

  ZOO



8 9

De Rotterdamse sportambities voor 2030:
•   De stad nodigt uit tot bewegen en sport.
  In 2030 is Rotterdam een speelveld met voldoende 

goede en toegankelijke sportvoorzieningen en 
faciliteiten die verleiden tot bewegen, zowel binnen als 
buiten.

• Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen.
  In 2030 kan elke Rotterdammer op zijn eigen niveau, 

manier en moment met plezier bewegen. 
• Sport brengt meer in beweging.
  In 2030 is het vanzelfsprekend om sport en bewegen in 

te zetten op het gebied van zorg, welzijn, jeugd(hulp), 
onderwijs, werk etc. om daarmee positieve effecten op 
talentontwikkeling, gezondheid, economie en meedoen 
in de samenleving te behalen.

• Rotterdam ademt ambitie en innovatie.
  In 2030 straalt Rotterdam nog meer sport en topsport 

uit met toonaangevende evenementen, innovatieve 
concepten op sport- en beweeggebied en een goede 
tosportstructuur.

Onze uitdagingen:
•  Steeds meer Rotterdammers hebben behoefte aan 

flexibiliteit, kwaliteit en nieuwe beweegvormen. De 
grenzen tussen sport, bewegen, spel, entertainment, 
cultuur en vrijetijdsbeleving vervagen. De uitdaging 
is om in te spelen op de groei en de behoefte aan 
diversiteit in beweeg- en sportdeelname. 

•  Veel Rotterdammers en organisaties tonen 
ondernemerschap, zijn innovatief en boeken mooie 
resultaten. De uitdaging is om dit ondernemerschap de 
ruimte te geven door bestaande en nieuwe initiatieven 
te ondersteunen. 

•  Rotterdammers sporten minder dan mensen in andere 
grote steden. De verschillen per wijk zijn groot. De 
uitdaging is om die verschillen te verkleinen. 

•  Rotterdam heeft de afgelopen jaren een 
aantal toonaangevende en effectieve sport- en 
beweegprojecten neergezet. Met maatschappelijk en 
economisch resultaat voor de stad. De uitdaging is 
om bewegen en sport een blijvende plek te geven in 
andere sectoren als zorg, welzijn, jeugd(hulp), werk, 
veiligheid, economie, stedelijke ontwikkeling etc. 

•  Rotterdam is een aantrekkelijke evenementenstad. 
De uitdaging is om te gaan voor onderscheidende 
evenementen die nog beter passen bij de stad, om zo 
het rendement te verhogen. 
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Om de ambities voor 2030 werkelijkheid te laten worden, 
zetten we de komende jaren belangrijke stappen. Dit doen 
we samen met alle onmisbare partners in de stad zoals 
sportaanbieders, sportverenigingen, ondernemers, de 
sportregisseurs in de wijken en de stichtingen Rotterdam 
Sportsupport en Rotterdam Topsport. In de komende 
vier jaar bouwt Rotterdam voort aan het beleid dat de 
afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. Hierbij 
faciliteert de gemeente meer en voert minder uit. Voor de 
vier speerpunten krijgt dat als volgt vorm.

De stad nodigt uit tot bewegen en sport
Aantrekkelijke plekken nodigen uit tot bewegen en 
sport. Zo simpel is dat. We willen dat Rotterdam in 
2020 voldoende goede, toegankelijke en betaalbare 
faciliteiten heeft, die voldoen aan de eisen van de 
Rotterdammers. Zo analyseren we periodiek vraag en 
aanbod van sportvoorzieningen en verbeteren we de 
kwaliteit van accommodaties. Als het echt noodzakelijk is 
en financieel past, breiden we uit. Wandelaars, fietsers, 
hardlopers, freerunners genieten van mooie routes langs 
water, parken en stedelijk groen. Zij maken gebruik van 
voorzieningen in de buitenruimte. Sporters bij bijvoorbeeld 
een voetbal-, hockey- of volleybalvereniging sporten op 
een buitensportcomplex of in de sporthal. De inrichting 
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van sportplekken in de wijken stemmen we nog beter af op 
de specifieke vraag. Rotterdam is een stad voor iedereen 
om zo laagdrempelig en plezierig en divers mogelijk te 
sporten. 
Organisaties worden gestimuleerd om samen te 
werken aan een optimale benutting van de beschikbare 
voorzieningen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
tijdelijke schaatsbaan – alleen in de winter – op Sportpark 
Toepad. Om de sportruimtes eenvoudig toegankelijk 
te maken, zorgen we voor een digitaal verhuurloket. 
Rotterdammers met een idee kunnen met hun voorstel  
terecht bij één loket. Rotterdam daagt namelijk uit op het 
gebied van innovatie en ondernemerschap. Ook willen 
we verrassende locaties zoals leegstaande loodsen en 
terreinen benutten voor sport en beweging. En sport en 
bewegen wordt meer zichtbaar bij de inrichting van de 
binnenstad. 

Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen
Een leven lang sporten en bewegen begint bij kinderen. 
We stimuleren dat zij al jong kennismaken met 
verschillende sporten en ontdekken wat ze leuk vinden 
en waar ze goed in zijn. Van jongs af aan sporten en 
bewegen zorgt voor een goede motorische ontwikkeling, 
gewoontevorming en een fitte basis voor later.  
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Tieners haken relatief vaak af. Inzet is dat er aansprekend 
aanbod komt dat beter betaalbaar, flexibel en bereikbaar 
is, zodat de beweeg- en sportdeelname onder tieners niet 
meer zo sterk terug valt. Via passend aanbod worden 
volwassenen en senioren geënthousiasmeerd te blijven 
bewegen en gezond ouder worden. Speciale aandacht is 
er voor Rotterdammers met ‘beweegachterstanden’ of een 
beperking, zij worden gestimuleerd om te blijven sporten 
en bewegen of daarmee te beginnen.

Elke Rotterdammer heeft zijn eigen manier om in 
beweging te komen en te blijven, op zijn eigen tempo 
en niveau. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stemmen, stimuleren we ondernemerschap bij bestaande 
én nieuwe sportaanbieders. We onderzoeken waar de 
Rotterdammers behoefte aan hebben. We faciliteren sport- 
en beweegaanbieders wijkgericht op basis van kennis 
over de specifieke behoefte in de wijk. Zo verkleinen 
we de verschillen in sportdeelname tussen de wijken. 
Sportverenigingen blijven belangrijk. We stimuleren en 
ondersteunen sportverengingen die zich openstellen en 
met ondernemende ideeën komen. 

Sport brengt meer in beweging
Sport is een goede basis voor een kansrijker en gezonder 
leven en heeft positieve effecten op onderwijsresultaten, 
welzijn, economie en meedoen in de samenleving. Het 
draagt bij aan de ontwikkeling van talenten van kinderen 
en vergroot hun kansen in de samenleving. Bij mensen 
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die voldoende bewegen, nemen risico’s op chronische 
aandoeningen af. In 2020 is de verbinding tussen zorg en 
andere sectoren geïntensiveerd. Via sport en bewegen 
voelen Rotterdammers zich actiever, doen zij meer 
sociale contacten op en ervaren zij hun gezondheid 
vaker als ‘goed’. Dit maakt de stap naar een opleiding of 
(vrijwilligers)werk kleiner. De zelfredzaamheid verbetert. 
Voor werkzoekenden, ouderen en anderen die relatief 
vaak te maken krijgen met eenzaamheid is de drempel 
lager om weer onderdeel te worden van de maatschappij.
Daarom daagt de stad alle in Rotterdam actieve bedrijven 
en organisaties uit om te investeren in bewegen en sport. 
Denk daarbij aan scholen, kinderopvanginstellingen, 
werkgevers, welzijns- en jeugdhulpinstellingen en 
organisaties die werklozen activeren. In samenwerking 
met Rotterdam Partners nodigen we regionale bedrijven 
en kennisinstellingen uit om de sport- en beweegsector als 
uitgangspunt voor innovaties te nemen. 

Rotterdam ademt ambitie en innovatie
In 2020 is Rotterdam een nog sportievere stad met 
toonaangevende (multi)sportevenementen, waarbij de 
beelden van Rotterdamse iconen als de Erasmusbrug, 
de Markthal en het Centraal Station de wereld overgaan. 
Sportevenementen brengen veel Rotterdammers op de 
been en trekken een internationaal publiek. Overal in de 
stad kom je sporters tegen en de faciliteiten zijn goed voor 
alle niveaus. De evenementen inspireren tot bewegen 
en ze verbinden top-, multi- en breedtesport. Om de 
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Nieuwe initiatieven
De organisatie van de sportsector zelf verandert. 
Het bestaande model van sportbonden en 
sportverenigingen is nog steeds van groot belang. 
Maar we zien ook een grote groei van het aantal 
informele sporters, mensen die bewegen en 
sporten in de buitenruimte op het moment en 
op de manier die zij prettig vinden. Wisselende 
netwerken en allianties winnen terrein. Sociale 
media worden gebruikt om sporters met elkaar in 
contact te brengen, zoals de Rotterdam Running 
Crew laat zien. We juichen die ontwikkelingen toe. 
We willen graag dat Rotterdammers zelf initiatieven 
ontplooien die leiden tot een sportend, bruisend 
en zelfregulerend Rotterdam. Niet aangestuurd, 
maar gefaciliteerd door de gemeente. Dat vraagt 
om maatschappelijk ondernemerschap en vitale 
sportverenigingen.

economische en maatschappelijke spin-off te vergroten, 
betrekken we meer partijen bij de organisatie van de 
evenementen en de randprogrammering. Zo zorgen we 
ervoor dat de sportevenementen nog meer passen bij de 
stad.
Vanuit één centraal digitaal loket is er ondersteuning 
en expertise aan organisatoren van sportevenementen. 
Daarnaast is er alle ruimte voor vernieuwende initiatieven. 
Sportverenigingen, bedrijven en organisaties buiten de 
sportsector springen actief in op sportieve behoeften van 
Rotterdammers.
 
Aanstormend talent krijgt de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen tot topsporter. We ambiëren een plek in de 
landelijke topsportstructuur. Samen met Den Haag en 
Dordrecht werken we aan het verkrijgen van de  
NOC*NSF-status van Centrum voor Topsport en 
Onderwijs. 
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