
Ervaringen van Bredanaars
tijdens de coronacrisis

Peiling 6

Peiling Periode van invullen Kenmerkend tijdens de peiling

1 27 maart - 1 april Intelligente lockdown

2 10 - 19 april Intelligente lockdown: verlenging en nieuwe maatregelen 

3 20 - 27 mei Start versoepelingen

4 16 - 24 juni Verdere versoepelingen

5 8 - 20 september Aanscherpingen, testen op grotere schaal

6 19 - 30 november Lichte versoepeling van aantal aangescherpte maatregelen die begin november 
waren verzwaard gedurende de gedeeltelijke lockdown

•   Vanaf het begin van de coronacrisis volgen we de ervaringen en mening van inwoners in Breda. De zesde peiling is in de tweede helft 
van november door 2474 Bredanaars ingevuld, waarvan 11% via buurtpreventie (271), 16% via de link op de corona-website (383) 
en de rest via het Digipanel. 

•  De uitkomsten geven een indicatie van hoe de vlag erbij hangt. Zie de eerdere coronarapportages op https://corona.breda.nl/onder-
zoeken-inwoners voor de precieze opzet van het onderzoek. 

•  Tussen de vijfde en zesde peiling waren er veel veranderingen in het beleid van de overheid. Half oktober startte de gedeeltelijke 
lockdown. Begin november zijn enkele maatregelen verzwaard, waarna half november enkele maatregelen weer zijn versoepeld.  
Er zijn daarom nieuwe vragen toegevoegd en vragen weggelaten. 

Meest opvallende uitkomsten 
•  Het merendeel van de respondenten steunt nog steeds (deels) 

de adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM. De 
meeste Bredanaars volgen de basisadviezen op, enkele adviezen 
zelfs meer in vergelijking met de vorige peiling.

•  De meeste mensen denken dat we binnen nu en 1 jaar geen 
1,5 meter afstand meer hoeven te houden.

•  Ten opzichte van de periode juni- half september hebben in 
de periode september - half november meer mensen corona-
gerelateerde klachten en laten zij zich ook veel vaker testen. 
Ruim de helft laat zich niet testen omdat ze denken dat hun 
klachten niet worden veroorzaakt door het coronavirus. 

•  Het merendeel geeft in november een voldoende voor hun 
leven. Bredanaars zijn iets minder tevreden vergeleken met mei, 
juni en september en meer tevreden vergeleken met het begin 
van de coronacrisis. 

•  Eenzaamheid komt iets vaker voor dan tijdens intelligente 
lockdown in maart en vóór de coronacrisis. De meeste mensen 
voelen zich (een beetje) rustig en vergeleken met de eerste peiling 
zijn nagenoeg alle negatieve gevoelens behalve boosheid minder 
vaak aanwezig en positieve gevoelens vaker.

•  Door de coronacrisis is een deel van de inwoners minder gaan 

sporten of zelfs helemaal gestopt. Een kleinere groep is juist 
meer gaan sporten.

Uitkomsten peiling 6
Draagvlak en duidelijkheid adviezen en maatregelen
De adviezen en maatregelen die door de overheid en het RIVM 
zijn opgesteld worden door de meerderheid gesteund: 70%  
geheel en 27% deels. Dit komt overeen met het draagvlak voor 
het beleid ten tijde van peiling 5. Bijna iedereen weet (deels) wat 
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wel en niet kan in het dagelijks leven op basis van de huidige  
adviezen en maatregelen: 89% geheel en 10% deels. Respon-
denten die vinden dat de regels niet of niet helemaal duidelijk 
zijn, geven aan dat dit komt door het vaak wijzigen van de regels. 
Ruim een kwart geeft aan dat de adviezen in hun ogen tegen-
strijdig zijn waarbij ze verschillende voorbeelden geven. Zo vraagt 
men zich waarom je wel in grote aantallen naar bijvoorbeeld de 
IKEA mag, maar niet naar een restaurant. Ook tegenstrijdig vindt 
men het dat een huishouden met vier personen boven de 12 jaar 
niet op bezoek mag bij een huishouden van 3 personen boven de 
twaalf jaar, maar dat het andersom wel mag. Ook wordt hierbij 
genoemd dat adviezen vanuit instanties zoals het RIVM en vanuit 
de regering niet altijd overeenkomen. Ruim 10% geeft aan de 

regels omtrent het aantal personen binnenshuis en buitenshuis 
onduidelijk te vinden. Andere concrete regels die als onduidelijk 
worden bestempeld zijn het aantal personen in publieke binnen-
ruimtes (6%) en de quarantaineregels (5%). Ten slotte vindt 5% 
dat door de veelheid aan regels het soms onoverzichtelijk is wat 
op dat moment geldt.

Naleven van de basisadviezen
Verreweg de meeste Bredanaars (92% of meer) volgen de basis-
adviezen ‘vermijd drukte’, ‘houd 1,5 meter afstand’, ‘let op uw 
hygiëne’ en ‘blijf thuis bij klachten’ op. Verder leeft bijna 80% het 
advies ‘probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden 
te spreiden’ na. In de eerdere peilingen zagen we een lichte daling 
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in het opvolgen van deze basisadviezen vergeleken met het begin 
van de coronacrisis en een sterkere daling wat betreft het thuis 
werken. Tijdens de zese peiling in november is sprake van verbeterd 
naleefgedrag voor vier adviezen ten opzichte van de vijfde peiling 
in september: meer mensen houden afstand, vermijden drukke 
plekken, blijven thuis bij klachten en werken thuis en/of flexibel.

Sinds de zomer zijn er enkele basisadviezen toegevoegd aan de 
vijf basisadviezen: probeer zoveel mogelijk thuis te blijven, vermijd 
niet-noodzakelijke reizen en draag een mondkapje in publieke 
ruimtes. Ook deze adviezen volgt de ruime meerderheid (94% 
of meer) van de inwoners op. Ruim acht van de tien inwoners 
probeert zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Verder geven bijna alle Bredanaars (96%) aan zich (meestal) te 
houden aan de aanvullende adviezen over samen komen. Zij  
ontvangen thuis maximaal drie gasten en zijn buiten met maximaal 
vier personen of als één huishouden.

Ervaringen naleefgedrag in specifieke situaties
Op het moment van de peiling gelden de volgende adviezen in 
verschillende situaties en locaties: 
•  Recreatief sporten: voor sporters van 18 jaar en ouder geldt 

dat ze individueel of met maximaal 4 personen in teamverband 
mogen sporten met een afstand van 1,5 meter. Groepslessen 
voor deze doelgroep zijn toegestaan met 1,5 meter afstand 
tussen de deelnemers. Wedstrijden zijn verboden. Voor sporters 
onder de 18 geldt normaal spelcontact mag, tijdens trainingen 
hoeft men geen 1,5 meter afstand te houden en wedstrijden 
onderling zijn toegestaan. Voor iedereen geldt: geen publiek 
bij het uitoefenen van de sport en sportkantines, douches en 
kleedkamers zijn gesloten.  

•  Supermarkten: dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand, 
vermijd drukte en speciale winkeltijden voor mensen met een 
kwetsbare gezondheid.

•  Andere winkels: dragen van een mondkapje, 1,5 meter 
afstand, vermijd drukte en sluiting om uiterlijk 20.00 uur. Super-
markten en andere winkels die levensmiddelen verkopen zijn 
uitgezonderd.

Het merendeel van de inwoners vindt dat de adviezen bij recreatief 
sporten door zichzelf en anderen goed of heel goed worden 
opgevolgd. Over het naleefgedrag in supermarkten en andere 
winkels zijn minder mensen positief. In de vorige peiling is ook 
gevraagd naar het volgen van de richtlijnen in deze situaties, hetzij 
op een andere manier passend bij de toen geldende adviezen1. De 
ervaringen tijdens het sporten zijn vergelijkbaar en de ervaringen 
in supermarkten of andere winkels zijn nu veel positiever. Verder 
vindt de overgrote meerderheid dat het alcoholverbod na 20.00 
uur (heel) goed wordt opgevolgd. Ongeveer de helft had overigens 
geen ervaringen hiermee of had hierover geen mening.

1  Adviezen tijdens vijfe peiling: 
•  77% vindt dat de adviezen bij het recreatief sporten (heel) goed worden 

opgevolgd: normaal spelcontact mag, tijdens trainingen en wedstrijden hoeft 
men geen 1,5 meter afstand te houden. Voorafgaand en na afloop van de 
sport beoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand 
houden, ook in kleedkamers en kantines. Geforceerd stemgebruik langs het 
veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. Bij wedstrijden en 
toernooien: toeschouwers 1,5 meter afstand, buiten maximaal 250 toeschouwers 
en binnen 100.

 •  25% vindt dat de adviezen bij supermarkten (heel) goed worden opgevolgd en 
31% bij andere winkels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, eigenaren zorgen 
ervoor dat het niet te druk wordt.

Recreatief sporten (n.v.t. / weet (nog) niet: 41%)

Ervaringen met opvolgen adviezen in specifieke situaties 

5%      79%

heel slecht heel goed

heel goed

Andere winkels dan supermarkten (n.v.t. / weet (nog) niet: 15%)10%    50%

Supermarkten (nvt. / weet (nog) niet: 8%)13%                44%

Op straat geen alcohol drinken (n.v.t. / weet (nog) niet: 56%)

Ervaringen met opvolgen alcoholverbod 

2%              95%

heel slecht

Op straat geen alcohol bij je hebben (n.v.t. / weet (nog) niet: 56%)4%       92%

Geen alcohol kopen/verkopen (n.v.t. / weet (nog) niet: 51%)7%                                  88%
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Redenen voor niet (altijd) opvolgen van adviezen
Op de vraag waarom mensen adviezen (soms) niet opvolgen gaf 
in september ruim drie van de tien respondenten aan dat ze altijd 
de toen geldende adviezen opvolgden. Tijdens de zesde peiling in 
november is dit toegenomen naar zes van de tien. Als inwoners 
de adviezen niet of niet altijd opvolgen, is dit volgens 40% omdat 
anderen in hun omgeving zich niet aan de adviezen houden. Iets 
minder dan een kwart wil dierbaren knuffelen en/of troosten als 
ze verdrietig zijn. Ongeveer één op de zes (15 tot 17%) volgt de 
adviezen niet op, omdat men zelf gezond is, dierbaren wil knuf-
felen en/of feliciteren in tijden van geluk, men niet altijd weet 
welke adviezen waar en wanneer gelden of denkt dat het geen 
zin heeft. Vergeleken met de vorige peiling zien we dat inwoners 
die zich (soms) niet houden aan de adviezen veel minder vaak de 
schuld buiten zichzelf leggen. Ook knuffelen met dierbaren geven 
ze minder vaak op als reden. Verder vermelden zij juist vaker dat 
ze de adviezen niet (altijd) opvolgen in het belang van hun bedrijf, 
omdat ze gezond zijn of omdat ze denken dat het geen zin heeft.   

Bredanaars is ook gevraagd waarom men het advies van het dragen 
van een mondkapje in publieke ruimtes (soms) niet opvolgt. Ten 
tijde van deze peiling was dit nog niet verplicht. Acht op de tien 
geeft aan het advies altijd op te volgen en 1% zegt nooit in een 
publieke ruimte te komen. Van de groep die aangeeft het advies 
(soms) niet op te volgen, geeft ruim 30% als reden dat het niet 
verplicht is. Een soortgelijke groep geeft aan dat ze het mondkapje 
vergeten mee te nemen of dat ze denken dat het niet werkt. Een 
kwart vindt het mondkapje niet fijn zitten en bijna 20% vergeet 
het op te zetten. Eén op de tien geeft aan dat het onduidelijk is 
wanneer je een mondkapje moet dragen. Een kleine groep van 
1% heeft geen mondkapje of vindt het niet mooi. Twee op de tien 
geven aan een andere reden te hebben voor het (soms) niet dragen 
van een mondkapje in publieke ruimtes. 

Toekomstperspectief: adviezen en maatregelen 
•   1,5 meter afstand
  Een derde van de Bredanaars denkt dat we nog 4 tot 6 maanden 

in Nederland 1,5 meter afstand moeten houden, een soortgelijke 
groep verwacht 6 tot 12 maanden. Iets minder respondenten 
denken dat het 1 tot 3 maanden (11%) of juist langer dan 12 
maanden (16%) gaat duren. Tot slot denkt 2% dat we in Neder-
land voor altijd 1,5 meter afstand moeten houden. 

•    Gedeeltelijke lockdown
  Men denkt dat de maatregelen en adviezen van de gedeelte-

lijke lockdown in Nederland minder lang zullen duren dan de 
1,5 meter afstand. Ruim de helft verwacht dat de gedeeltelijk 
lockdown nog maximaal 3 maanden duurt: 3 maanden 27%, 
2 maanden 18% en 1 maand 9%. Een derde denkt aan een 
periode van 4 tot 6 maanden en de overige 15% denkt langer 
dan een half jaar. 

•    Geen adviezen en maatregelen
  Ruim een derde geeft aan dat ze verwachten dat alle adviezen 

en maatregelen in het kader van de corona-aanpak over 1 tot 
2 jaar helemaal niet meer gelden en een derde heeft het over 
een periode van 6 tot 12 maanden. Verder denkt 13% dat er 
binnen 6 maanden geen adviezen en maatregelen meer zullen 
gelden, terwijl 9% denkt dat het langer dan 2 jaar gaat duren. 
Ten slotte denkt 6% dat er voor altijd maatregelen en adviezen 
zullen zijn.

Oordeel specifieke situaties uit de media
Aan de Bredanaars is gevraagd wat zij vinden van een aantal 
situaties waaraan de media (veel) aandacht heeft besteed. Het 
gaat dan om bekladding van de teststraat en bedreiging van het 
personeel, naar illegale feesten gaan en het geloof in complot-
theorieën. Het merendeel van de Bredanaars snapt deze drie 
situaties (helemaal) niet. 

Redenen voor niet (altijd) opvolgen van de adviezen Peiling 5 n=1701 Peiling 6 n=926

Het lukt niet omdat anderen zich er niet aan houden 65% 40%

Omdat ik dierbaren wil knuffelen / troosten als ze verdrietig zijn 29% 23%

Ik ben gezond 11% 17%

Omdat ik dierbaren wil knuffelen / feliciteren in tijden van geluk 21% 16%

Ik weet niet (meer) helemaal welke adviezen waar en wanneer gelden 15% 15%

Ik denk niet dat het zin heeft 10% 15%

Het lukt niet vanwege de zorg voor anderen 12% 11%

In het belang van mijn bedrijf 3% 6%

Het is te veel moeite 4% 3%

Weet ik niet 2% 2%

Ik ben bang voor reactie van anderen 1% 1%

Wil ik niet zeggen 0,5% 1%

Andere reden 14% 18%
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Klachten & testen
•   In de eerste twee peilingen in maart en april is Bredanaars  

gevraagd of zij klachten hadden die wezen op besmetting met 
het coronavirus. Bij de eerste peiling heeft 5% tot dan toe 
klachten gehad en bij de tweede peiling 2,5%. 

•   In de vijfde peiling is inwoners naar corona gerelateerde klachten 
gevraagd over de periode van juni tot en met 8 - 20 september 
(dag in september is afhankelijk van moment van invullen 
enquête). Over de gehele periode van juni tot half september 
hebben bijna 500 respondenten (18%) coronaklachten gehad. 
In totaal heeft 61% van de mensen met klachten een coronatest 
gedaan in deze periode. De ontwikkeling van het testgedrag per 
maand is als volgt: van de mensen die in juni klachten hadden 
heeft 45% (74 mensen) zich laten testen. Van de mensen met 
klachten in juli heeft 50% (78 mensen) zich laten testen. In 
augustus was dit 45% (96 mensen) en in september 31% (81 
mensen). 

•   Ook in de zesde peiling konden Bredanaars aangeven of zij 
corona gerelateerde klachten hadden in de maanden september 
tot en met 19 - 30 november (dag in november is afhankelijk 
van het moment van invullen van de enquête). In september 
heeft 8% klachten, in oktober 11% en in november 10%. Over 
de hele periode hebben ruim 500 respondenten coronaklachten 
gehad (21%). In totaal heeft in deze periode 96% een corona-
test gedaan of laat zich, bij klachten tijdens het invullen van de 
enquête, nog testen. De ontwikkeling per maand is als volgt: 
van de mensen die in september klachten hadden, heeft 73% 
(134 mensen) zich in september laten testen. Van de mensen 
met klachten in oktober heeft 75% (198 mensen) dit gedaan en 
in november 65% (148 mensen).

Waarom niet testen?
De vaakst genoemde reden voor het niet laten testen is dat men 
denkt dat de klachten niet door het coronavirus komen (56%). 
Ruim een derde geeft als reden dat ze zich verder gezond voelen. 
Ruim een kwart bleef thuis totdat de klachten over waren en 11% 
geeft aan zich niet te laten testen omdat men denkt dat het geen 
zin heeft. Verder geeft 9% aan dit niet te doen op advies van 
de huisarts (6%) of de GGD (3%). Verder ziet 8% op tegen de 
test zelf, 6% tegen het feit dat men thuis moet blijven totdat de 
uitslag bekend is en 3% tegen de gevolgen van een positieve test. 
Eén op de twintig heeft geen zin om zich weer te laten testen 
en voor een soortgelijke groep is het onduidelijk wanneer ze zich 
moeten laten testen. Een deel was wel bereid zich te laten testen 
maar had logistieke problemen: 6% moest (te) ver reizen naar de 
GGD teststraat, 6% kon niet snel terecht, 4% had geen vervoer 
naar de GGD teststraat en 3% gaf aan dat de GGD telefonisch 
niet bereikbaar was. Andere redenen zijn dat men het niet wil 
zeggen (3%) en dat het teveel moeite kost (1%). Twee op de tien 
geeft aan een andere reden te hebben om zich niet te laten testen. 

In quarantaine: thuis blijven bij klachten of besmetting
Eén van de adviezen van de overheid is om thuis te blijven bij  
corona gerelateerde klachten of besmetting met het virus. Dit 
advies volgt 86% van de respondenten op, een toename ten 
opzichte van de vorige peiling, en 13% niet. 

Bij verschillende vragen over klachten, testen en naleefgedrag 
konden respondenten aangeven dat ze de vraag liever niet willen 
beantwoorden. Van deze antwoordoptie is heel weinig gebruik 
gemaakt.

Begrip voor specifieke situaties
% snap het 
(helemaal)

% snap het 
(helemaal) niet

Bekladding teststraat en bedreiging personeel (n.v.t. / weet (nog) niet: 6%) 5% 93%

Geloof in complottheorieën (n.v.t. / weet (nog) niet: 7%) 9% 82%

Naar illegale feesten (n.v.t. / weet (nog) niet: 6%) 11% 75%

Bent u thuis gebleven bij klachten of besmetting? Peiling 6 n=579

13%

86%

1%

Ja

Nee

Wil ik niet zeggen

Bent u thuis gebleven bij klachten of besmetting? Peiling 5 n=350

27%

72%

1%

Ja

Nee

Wil ik niet zeggen
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Groep inwoners die zich wel eens onveilig voelt in hun buurt
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Ervaren emoties huidige situatie ja een beetje ja een beetje

Boos 5% 16% 5% 18%

Bang 13% 47% 4% 28%

Verdrietig 21% 42% 11% 38%

Gespannen 18% 42% 9% 31%

Rustig 53% 27% 62% 21%

Blij 9% 35% 16% 40%

Machteloos 55% 31% 37% 35%

Gefrustreerd 20% 35% 16% 36%

Onveilig voelen en persoonlijke situatie
Net als in de eerste vijf peilingen zijn Bredanaars gevraagd naar 
hun veiligheidsgevoel in hun buurt. Vergeleken met de vorige 
peilingen (met uitzondering van een dip tijdens de tweede peiling) 
is hierin geen verandering te zien. Iets minder dan een vijfde voelt 
zich wel eens onveilig in zijn of haar eigen buurt. Bij de Buurt-
enquête2 najaar van 2019 voelde bijna één op de vier (24%) zich 
wel eens onveilig in hun eigen buurt.

Gemiddeld genomen zijn Bredanaars nog steeds positief over hun 
leven. 89% geeft een voldoende, 6 of hoger, aan hun leven. Dit 
is iets hoger dan tijdens de peilingen maart en april en iets lager 
dan in mei, juni en september. Net als in de eerste twee peilingen 
geven Bredanaars hun leven in november gemiddeld een zeven.

In de peilingen van mei, juni en september was dit hoger, een 
gemiddelde van 7,3. In de Stadsenquête eind 2019, gaven Breda-
naars gemiddeld een 7,8 voor de tevredenheid met hun leven. 

Peiling 1: 83% voldoende
Peiling 2: 86% voldoende
Peiling 3: 92% voldoende
Peiling 4: 94% voldoende
Peiling 5: 92% voldoende
Peiling 6: 89% voldoende

2  De uitkomsten uit de Buurtenquête eind 2019 en de uitkomsten van de corona-
peilingen zijn niet één op één vergelijkbaar vanwege verschillen in opzet, maar de 
uitkomsten geven wel een indicatie van de ontwikkeling.

Ten tijde van de zesde peiling geeft 26% aan zich wel eens tot 
vrijwel altijd eenzaam te voelen, een toename vergeleken met 
het begin van de coronacrisis en vergeleken met de situatie vóór 
corona eind 2019. Toen voelde 23% en 21% zich eenzaam. 
Inwoners hebben ook voor andere emoties kunnen aangeven 
of zij deze ervaren door de huidige situatie, zie tabel bovenaan 
deze pagina. De meeste mensen, ongeveer 80%, voelen zich (een 
beetje) rustig. Een gevoel van machteloosheid komt ook relatief 
veel voor, wel in mindere mate ten opzichte van het begin van de 
corona crisis. Andere ervaren emoties bij ongeveer de helft van de 
inwoners zijn blijdschap, frustratie en verdriet. Een kleinere groep 
voelt zich boos of bang. Vergeleken met de eerste peiling zijn 
nagenoeg alle negatieve gevoelens behalve boosheid minder vaak 
aanwezig en positieve gevoelens vaker.

Bewoners is gevraagd voor een aantal activiteiten aan te geven of 
zij deze door de coronacrisis meer, minder of net zo vaak doen. 
Activiteiten die men minder is gaan doen door de coronacrisis zijn 
het afspreken met vrienden en familie, naar de winkel gaan om 
te winkelen en een bezoek brengen aan het theater, bioscoop of 
museum. Circa 70% vraagt net zo vaak als voor de crisis hulp aan 
vrienden/familie/ buren of aan de huisarts waarbij het niet gaat 
over corona. Voor deze twee activiteiten geeft tegelijkertijd een 
groep van respectievelijk 28% voor vrienden, familie of buren en 
25% voor de huisarts aan dat ze nu minder vaak hulp vragen.  
Online winkelen en online boodschappen doen doet ruim 40% 
vaker dan voor de crisis, terwijl ruim 50% dit nu net zo vaak doet. 
Voor boodschappen doen in de supermarkt geldt dat ruim 40% 
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dit nu minder doet en ook ruim 50% die dit nog net zo vaak 
doet. Voor bezoek aan de natuur geldt dat de helft dit nog net zo 
vaak doet. Meer mensen bezoeken bossen terwijl minder mensen 
parken bezoeken. Ten slotte spreken we iets vaker online af met 
vrienden en familie.

Breda aan de wandel 
Tijdens de coronacrisis zijn ruim twee op de vijf Bredanaars meer 
gaan wandelen in hun vrije tijd. Een op de tien geeft aan juist 
minder te zijn gaan wandelen. Ook het aantal Bredanaars dat 
fietst in de vrije tijd is toegenomen; ruim een vijfde is meer gaan 
fietsen, tegen ruim een op de tien die aangeven minder te zijn 
gaan fietsen. 
Bredanaars zijn per saldo nauwelijks meer of minder naar/van/
tijdens werk of school gaan lopen. Tegelijkertijd zien we dat 
het aandeel Bredanaars dat van/naar het werk fietst wel iets is 
afgenomen. Overigens geeft ruim de helft aan nooit naar/van het 
werk te lopen of fietsen, niet voor de coronacrisis en ook nu niet.  

Eigen huis en tuin
Ruim één op de vijf Bredanaars geeft aan meer te zijn gaan klussen 
en doe-het-zelven. Ook geven per saldo meer mensen aan te zijn 
gaan tuinieren en licht/matig inspannend (huishoudelijk) werk te 
zijn gaan doen. 

Coronacrisis ook sportcrisis?
Ruim een kwart van de Bredanaars geeft aan tijdens de corona-
crisis minder te zijn gaan sporten, tegen één op de tien die aan-
geeft tijdens de coronacrisis juist meer te zijn gaan sporten.

We hebben de Bredanaars gevraagd een indicatie te geven van 
hun gemiddelde wekelijkse sportfrequentie (in uren) afgelopen 
september en in een ‘normale’ septembermaand. Ook hieruit 
blijkt dat bijna een kwart minder of zelfs niet meer (4%) sportte. 
Met name mensen die aanvankelijk 2 tot 4 uur per week sportten, 
geven aan minder te zijn gaan sporten (10%). Overigens geldt voor 
twee derde dat het aantal uren dat men sportte niet is veranderd. 

Fietsen en wandelen

Klusjes in en rondom het huis

Meer   Minder

Tuinieren

Meer   Minder

Klussen/
doe-het-zelven

Meer   Minder

Licht en matig inspannend
(huishoudelijk) werk 

Meer   Minder

Zwaar inspannend

(huishoudelijk) werk

Meer   Minder

Wandelen en vrije tijd

Meer   Minder

Fietsen en vrije tijd

Meer   Minder

Lopen werk/school

Meer   Minder

Fietsen werk/school

42%

10%

22%

12% 11% 10%

6%

12%

13%

4%

21%

5%

11%

4%
6% 7%

Meer

Niet zo vaak

Minder

Sporten

Deed ik niet en doe ik nu ook niet

10%

37%

26%

26%
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Ruim een vijfde geeft aan door de coronacrisis (tijdelijk) met één 
of meer sporten te zijn gestopt. Dat geldt met name voor fitness; 
in 40% van de gevallen geeft men aan hier (tijdelijk) mee te zijn 
gestopt.

Door de coronacrisis switchen mensen ook (tijdelijk) van sport; 
één op de tien geeft aan ten opzichte van een ‘normale’ sep-
tembermaand afgelopen september een andere sport te hebben 
beoefend. Zoals we eerder al hebben gezien, zijn fors meer men-
sen gaan wandelen. Maar ook zelf thuis sporten (al dan niet met 
online begeleiding), hardlopen en fietsen worden nu door mensen 
(mogelijk tijdelijk) als alternatief beoefend. 

Noot: n = het aantal respondenten die de vraag heeft beantwoord en waarvoor de 

vraag van toepassing is.

Noot:  door het afronden op hele getallen tellen uitkomsten soms op tot 99% of 101%.

Uren per week sporten

Niet

20%

Minder dan 1 uur 
per week

13%

8%

21%

1-2 uur 
per week

21% 22%

28%

15%
17%

24%

Afgelopen september (2020)

Normaal gesproken in september

2-4 uur 
per week

4-8 uur
per week

5% 6%

Meer dan 8 uur
per week

Sporten waarmee inwoners (tijdelijk) gestopt zijn

Fitness

Zwemmen

Volleybal

Yoga

(Zaal)voetbal

Hockey

Badminton

Hardlopen

Overig

    40%

             11%

     5%

  3%

  3%

2%

2%

2%

             33%

Wandelen

Zelf thuis/online/sporten

Hardlopen

Fietsen

Fitness

Yoga

Zwemmen

Overig

             34%

                      17%

               12%

             11%

     5%

   4%

 3%

           21%

Andere sporten door coronacrisis
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