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 I 

INLEIDING 
 
 
 
De opdracht 
Het bureau Onderzoek & Statistiek heeft in de gemeente ’s-Hertogenbosch eind 2001 een 
sportenquête gehouden onder de inwoners van 15 jaar en ouder. Een deel van de geënquêteerden 
kreeg een vragenlijst met vragen over zowel sport als cultuur. Daarnaast zijn er extra vragenlijsten 
rondgestuurd die alleen over Sport gingen (zie verder onder kopje “weging”). Alle bruikbare enquêtes 
met betrekking tot de sportvragen zijn samengevoegd en verwerkt tot één bestand. Daarmee komt 
het totaal aantal bruikbare enquêtes voor het sportonderzoek op 2412.  
In het tabellenboek worden de kentallen en kruistabellen weergegeven zoals voorgeschreven door de 
Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Als bijlage is tevens de vragenlijst toegevoegd. Voor meer 
gegevens (zoals rechte tellingen en open vragen) kunt u contact opnemen met het bureau Onderzoek 
& Statistiek (073-6155485).  
 
Weging 
De resultaten van het sportonderzoek staan in percentages weergegeven en zijn gepresenteerd op 
wijkniveau en gemeente niveau. De vragenlijsten zijn verspreidt in 11 wijken∗  van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch. Voor een representatief beeld per wijk is het noodzaak voldoende respondenten op 
wijkniveau te krijgen. Daarom is geprobeerd om voor de in totaal 11 wijken een respons per wijk van 
netto 200 respondenten te halen. Daartoe zijn extra vragenlijsten aan bewoners van de kleinere 
wijken verstuurd. Iedere wijk heeft daarmee een eigen onderzoekspopulatie op basis waarvan de 
analyse kan worden uitgevoerd. De percentages per wijk zijn dan ook NIET gewogen. 
 
De gegevens voor de stad als geheel kunnen echter vertekend raken door de verspreiding van de 
extra enquêtes. Zo zijn relatief kleine wijken (zoals Empel en Engelen) in het onderzoek relatief 
oververtegenwoordigd. Andere wijken (zoals “Noord” en “West”) waar de respons traditioneel laag is, 
zijn daarentegen ondervertegenwoordigd. Om dit effect teniet te doen zijn alle percentages voor de 
stad ’s-Hertogenbosch als geheel gewogen voor de wijkgrootte. Op de volgende pagina staat een 
tabel waarin de wijkverhoudingen van de steekproef staan voor en na de weging. 

                                                 
*
 Binnenstad, Zuidoost, Graafsepoort, Muntel/Vliert, Rosmalen Zuid, Rosmalen Noord, Empel, Noord, Maaspoort, West, 

Engelen. 
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Tabel 1  Wijkverdeling enquête voor en na weging 
 

Wijk N populatie 
(15 jaar en 

ouder) 

in % N steekproef 
(15 jaar en 

ouder) 

in % 
ongewogen 

in %  
na weging 

01 BINNENSTAD 10.519 10% 190 8% 10% 
02 ZUIDOOST 10.328 10% 211 9% 10% 
03 GRAAFSEPOORT 10.958 10% 205 8% 10% 
04 MUNTEL / VLIERT 5.859 5% 193 8% 5% 
05 ROSMALEN ZUID 8.065 7% 281 12% 7% 
06 ROSMALEN NOORD 10.489 10% 258 11% 10% 
08 EMPEL 3.195 3% 248 10% 3% 
09 NOORD 16.362 15% 190 8% 15% 
10 MAASPOORT 13.748 13% 231 10% 13% 
11 WEST 15.982 15% 166 7% 15% 
12 ENGELEN 2.735 3% 239 10% 3% 
Eindtotaal 108.240 100% 2412 100% 100% 
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CONCLUSIES 

 
Sportdeelname 
 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat ongeveer een vijfde van de inwoners uit de gemeente ‘s-
Hertogenbosch het afgelopen jaar helemaal niet heeft gesport. Met name in de wijk Noord wonen 
relatief veel Bosschenaren die niet aan sport doen (ruim een kwart van de mensen in Noord heeft het 
afgelopen jaar géén sport beoefend). In Rosmalen Zuid wordt relatief het meest frequent aan sport 
gedaan. In deze wijk sport bijna de helft van de inwoners meer dan 1 keer per week. 
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geen sport 14% 18% 20% 15% 13% 16% 20% 26% 19% 20% 14% 19% 

sport meer dan 1x per week 34% 39% 34% 27% 47% 42% 39% 33% 29% 39% 34% 36% 

sport 1x per week of minder 49% 41% 44% 55% 38% 40% 40% 38% 51% 39% 51% 43% 

onbekend 3% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 0% 1% 1% 2% 

Totaal N 190 211 205 193 281 258 248 190 231 166 239 2412 

Totaal percentage 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Bijna een derde van alle respondenten heeft de afgelopen 12 maanden minder gesport dan daarvoor. 
De belangrijkste redenen daarvoor zijn geen tijd om te sporten (ongeveer een derde van de 
respondenten) en lichamelijke klachten of blessures (ruim een kwart van de respondenten). Ongeveer 
één op de vijf respondenten geeft aan vaker te hebben gesport dan voorheen.  
 
Verder geldt:  
• Hoe lager de opleiding en hoe lager het inkomen, hoe minder vaak aan sport wordt gedaan. 

Ongeveer een derde van de laag opgeleiden en de laagste inkomensgroep doen helemaal niet 
aan sport.  

• Er zijn twee keer zoveel mannen dan vrouwen die zeer frequent sporten (120x of meer per jaar). 
• Hoe ouder de Bosschenaar is, hoe vaker hij/zij helemaal niet aan sport doet. 
• 15-18 jarigen zijn oververtegenwoordigd in de groep zeer frequent e sporters (120x of meer per 

jaar). 
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Zelfbeeld sporters 
Bijna de helft van de respondenten vindt zichzelf nauwelijks of in het geheel geen sporter tegenover 
ruim een kwart die zichzelf tamelijk of zonder meer als sporter beschouwt. Meer mannen (een derde) 
dan vrouwen (een vijfde) zien zichzelf tamelijk of zonder meer als sporter. Verder blijkt dat hoe ouder 
de respondent is, hoe minder hij/zij zichzelf als sporter ziet. 
 
 
De meest beoefende sporten 
De top 10 van de meest beoefende sporten in ’s-Hertogenbosch (mits tenminste één keer per maand 
beoefend) ziet er als volgt uit: 
 
1. Fitness conditie 
2. Tennis 
3. Zwemsport 
4. Wielrennen / mountainbike / toerfietsen 
5. Hardlopen / joggen / trimmen 
6. Wandelsport 
7. Aerobics / steps 
8. Fitness kracht 
9. Skeeleren / skaten 
10.  Veldvoetbal 
 
Top drie nader uitgewerkt 
Uit het onderzoek blijkt dat fitness conditie de meest beoefende sport is onder de inwoners van ’s-
Hertogenbosch (ongeveer een vijfde geeft aan deze sport tenminste één keer per maand te 
beoefenen). De sport is vooral populair bij de mensen in de Binnenstad, Engelen en Zuid-Oost (een 
kwart van deze inwoners geeft dit hier aan). Relatief het minst populair is de sport in de Graafsepoort 
en in Rosmalen Zuid en Noord, waar hooguit 16% van de respondenten deze sport beoefent.  
 
Tennis komt met een stadsgemiddelde van 15% op de tweede plaats van de meest beoefende 
sporten. Deze sport is vooral populair in de wijken Rosmalen Zuid en Engelen, waar ongeveer een 
kwart van de respondenten deze sport beoefent. Het minst wordt getennist in de Maaspoort, West en 
in Muntel/Vliert (hier geeft ongeveer één op de tien inwoners aan deze sport te beoefenen).  
 
Zwemsport staat met 13% op de derde plaats. Het meest wordt gezwommen in Muntel/Vliert en 
Rosmalen Noord (door ongeveer één op de vijf inwoners in deze wijken genoemd). Het minst aan 
zwemsport wordt gedaan door de inwoners van de Maaspoort. 
 
Bijna twee op de vijf respondenten fitnesst of tennist meer dan één maal per week. Bij de zwemmers 
is dit ongeveer één op de vijf. Meer dan de helft van de zwemmers beoefent deze sport één maal per 
week.  
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Organisatorische sportbeoefening 
Van de respondenten die aangeven te sporten, doet tweederde tenminste één sport niet in 
georganiseerd verband. Ruim tweevijfde van de respondenten die zegt te sporten, doet tenminste 
één sport in verenigingsverband. Eveneens tweevijfde doet dit in commercieel verband.  

 
Hoe frequenter men aan sport doet, hoe vaker men (zowel absoluut als relatief gezien) ook aangeeft 
binnen verenigingsverband te sporten. Mannen sporten relatief meer dan vrouwen in 
verenigingsverband, vrouwen sporten meer in commercieel verband. Waarschijnlijk heeft dit te maken 
met het feit dat vrouwen meer dan mannen sporten beoefenen die vaker door commerciële 
exploitanten worden aangeboden, zoals fitness conditie (vrouwen doen bijna twee keer zo vaak aan 
fitness conditie dan mannen).  

 
Trainingsverband / competitieverband 
Mannen sporten (met ruim een kwart van alle mannelijke respondenten) twee keer zo vaak in 
competitieverband dan vrouwen. Verder sporten mannen aanzienlijk vaker in toernooiverband 
(ongeveer een kwart) dan vrouwen (één op de tien). Vrouwen daarentegen maken meer dan twee 
keer zo vaak gebruik van sportlessen of sportcursussen (ruim een derde van de vrouwen geeft dit 
aan).  
 
Voorzieningengebruik binnen en buiten de gemeente 
 
Gemeentelijke en particuliere sportvoorzieningen IN ‘s-Hertogenbosch 
Drie op de vijf inwoners is van mening dat de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de 
gemeente ’s-Hertogenbosch ‘voldoende’ tot ‘goed’ zijn. Eén op de tien kwalificeert de 
sportvoorzieningen als matig dan wel onvoldoende.  
 
Er wordt door de bevolking bijna twee keer zo vaak gebruik gemaakt van gemeentelijke 
sportvoorzieningen in ’s-Hertogenbosch (ruim de helft van de respondenten geeft dit aan) dan van 
particuliere sportvoorzieningen (ruim een kwart van de respondenten geeft dit aan).  
 
Twee op de drie jongeren in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar, maakt gebruik van gemeentelijke 
sportvoorzieningen binnen de stad. Voor de 15 t/m 18 jarigen ligt dit aandeel zelfs op bijna driekwart. 
Van de respondenten geeft 7% aan sportvoorzieningen te missen die speciaal gericht zijn op de 
jongeren tot en met 18 jaar. 
 
Van de ouderen (55+) maakt twee op de vijf respondenten gebruik van gemeentelijke 
sportvoorzieningen binnen ’s-Hertogenbosch. Van de respondenten geeft 8% aan sportvoorzieningen 
gericht op 55 plussers te missen binnen de gemeente.  
 
Van de respondenten geeft 8% aan diverse voorzieningen binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch te 
missen die speciaal gericht zijn op een bepaalde tak van sport. Het meest worden  
zwemmogelijkheden binnen de gemeente gemist. Hoewel het Sportiom uiteraard zwemvoorzieningen 
biedt, mist men in het bijzonder zwemmogelijkheden in de eigen buurt tegen een betaalbare prijs en 
met ruimere openingstijden. Daarnaast wordt een 400 meter ijs-/schaatsbaan genoemd als 
voorziening die niet aanwezig is binnen de gemeente. Ook de paardenliefhebbers laten van zich 
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horen en geven duidelijk te kennen dat maneges of andere voorzieningen om de paardensport te 
beoefenen onvoldoende aanwezig zijn.  
Met name respondenten uit Empel en Engelen wensen meer sportvoorzieningen en 
sportverenigingen in hun buurt/wijk. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat deze wijken verder 
van de meeste sportvoorzieningen afliggen dan de overige wijken. 
 
Gemeentelijke en particuliere sportvoorzieningen BUITEN ’s -Hertogenbosch 
Ongeveer één op de vijf en één op de zeven respondenten maakt gebruik van respectievelijk 
gemeentelijke en particuliere sportvoorzieningen buiten ’s-Hertogenbosch.  
Buiten ’s-Hertogenbosch wordt met name gebruik gemaakt van gemeentelijke sportvoorzieningen in 
de gemeente Vught, waar de respondenten vooral gebruik maken van de daar aanwezige 
zwemaccommodaties (zwembaden en zwemplas “IJzeren man”). Daarnaast worden Eindhoven 
(meestal vanwege de 400 meter ijsbaan die daar ligt), Vlijmen (zwemaccommodaties), Berlicum 
(divers) en Schijndel (zwemaccommodaties) genoemd. 
Van de particuliere sportvoorzieningen buiten de gemeente wordt het meest gebruik gemaakt van 
diverse golfbanen of golfclubs. Ook wordt veel gebruik gemaakt van tennisbanen, zwem- fitness- en 
squashfaciliteiten. Verder noemen de respondenten diverse sportscholen en sporthallen in de directe 
omgeving van ’s-Hertogenbosch. Van de plaatsen buiten de gemeente maken de ondervraagden het 
meest gebruik van (particuliere) sportvoorzieningen in Vught. 
 
Openbare ruimte 
Met betrekking tot de openbare ruimte in ’s-Hertogenbosch vindt één op de drie mensen dat deze 
matig of onvoldoende mogelijkheden biedt om te sporten. 15% van de mensen zegt expliciet 
sportvoorzieningen in de openbare ruimte te missen. Het meest naar voren komt het tekort aan 
openbare ruimte om te sporten in de eigen buurt/ omgeving: er is te weinig groen (veldjes) om te 
voetballen, er zijn te weinig paden (in bossen) of wegen om te wandelen, hardlopen, trimmen/joggen, 
skeeleren en er zijn te weinig pleintjes waar men bijvoorbeeld kan basketballen. 
Er wordt daarnaast veel geklaagd over slecht onderhoud van de openbare ruimtes. Veel veldjes 
liggen vol met hondenpoep. Anderen vinden de ruimtes niet veilig door te weinig verlichting, veel 
rondhangende jongeren en druk verkeer. 
Dat er onvoldoende sportpleintjes, trapveldjes, parken en bossen in de directe omgeving zijn, is 
volgens velen vooral te wijten aan het feit dat de vrije ruimtes worden volgebouwd met huizen. Ook 
geparkeerde auto’s belemmeren hier de mogelijkheden om te sporten. 
 


