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Samenvatting 
 

Dit is het negende sportonderzoek onder 

volwassenen die wonen in de gemeente                     

’s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vindt elke 

twee jaar plaats in opdracht van de afdeling 

Sport en Recreatie. Ruim 2.200 inwoners 

deden mee met het onderzoek over sport en 

bewegen.  

 

Bijna driekwart doet aan sport  

In 2018 deed 73% van de volwassenen in                 

’s-Hertogenbosch aan sport. Dit is evenveel als 

in 2016. Daarmee blijft het aandeel sporters op 

het hoogste niveau sinds 2001. Om als sporter 

te boek te staan, moet minstens 12 keer per jaar 

worden gesport. Dit is de norm volgens de 

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek.  

 

Verschillen tussen wijken en dorpen 

We zien verschillen tussen  wijken en dorpen in                

’s-Hertogenbosch. Onder de inwoners van 

Empel (85%) en Rosmalen zuid (83%) zijn 

relatief veel sporters. In Noord ligt het aandeel 

sporters (59%) onder het gemeentelijk 

gemiddelde van ’s-Hertogenbosch (73%). 

 

Veel wekelijkse sporters 

Niet alleen het percentage sporters ligt 

momenteel vrij hoog, maar ook de frequentie 

van het sporten. In 2018 sport 43% van de 

volwassenen in ’s-Hertogenbosch minstens 

wekelijks. Ook het percentage wekelijkse 

sporters bereikt daarmee de hoogste stand 

sinds 2001.  

 

Meer volwassenen behalen beweegnorm 

In 2018 behaalt 40% van de volwassenen in                

’s-Hertogenbosch, zowel in de zomer als in de 

winter, de Nederlandse Norm voor Gezond 

Bewegen. Dit betekent een significante 

toename vergeleken met twee jaar geleden 

(35%). Van alle wijken en dorpen in                                  

’s-Hertogenbosch scoort Zuidoost (29%) in 

2018 op dit thema onder het gemeentelijk 

gemiddelde (40%). 

 

Bewegen niet-sporters wel voldoende? 

Ongeveer 42% van de inwoners die niet 

sporten, voldoet wél aan de eerdergenoemde 

Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. 

53% van de niet-sporters voldoet hier niet aan. 

Van de rest ontbreekt deze informatie.  

Wie sport en beweegt er (niet)? 

 Vrouwen sporten even vaak als mannen, 

maar vrouwen behalen vaker de 

beweegnorm.  

 18 t/m 49-jarigen sporten vaker dan                    

65-plussers, maar ze voldoen even vaak 

aan de beweegnorm.   

 Inwoners zonder migratieachtergrond 

sporten vaker dan inwoners met een niet-

westerse migratieachtergrond. Het verschil 

in het behalen van de beweegnorm is niet 

significant.  

 Inwoners met een midden of hoog inkomen 

sporten vaker dan inwoners met een laag 

inkomen, maar ze voldoen even vaak aan 

de beweegnorm.  

 

Meest sporten inwoners ongeorganiseerd 

Het merendeel van de volwassenen sport 

ongeorganiseerd, dus op eigen initiatief (44%). 

Sporten bij een sportvereniging (30%) of op een 

sportschool (28%) doen ook relatief veel 

volwassenen. Gevolgd door sporten ‘in een 

ander verband’ (20%), zoals op het werk of bij 

een buurthuis. Tussen 2016 en 2018 is het 

sporten ‘in een ander verband’ toegenomen, 

maar het ongeorganiseerd sporten is gedaald.  

 

Volwassenen zijn meest tevreden over de 

sportmogelijkheden in hun buurt 

 70% vindt de sportmogelijkheden in de 

eigen buurt (ruim) voldoende, 16% vindt 

deze matig/onvoldoende.  

 69% vindt de sportmogelijkheden bij 

verenigingen (ruim) voldoende, 6% vindt 

deze matig/onvoldoende. 

 60% vindt de sportmogelijkheden in de 

openbare ruimte (ruim) voldoende, 22% 

matig/onvoldoende.  

 62% vindt de kwaliteit van de 

sportvoorzieningen in de gemeente (ruim) 

voldoende, 6% matig/onvoldoende.  

 64% van de volwassenen mist geen 

sportvoorzieningen in de gemeente. 18% 

mist wel (een) sportvoorziening(en).  

 

Iets meer dan 1 op de 10 is sportvrijwilliger  

12% van alle volwassenen doet vrijwilligerswerk 

op het gebied van sport. Dit was 11% in 2016, 

en blijft vrijwel stabiel door de jaren heen. In 

Nuland (24%) ligt het percentage vrijwilligers in 

de sport significant hoger en in Noord (7%) 

lager dan het gemeentelijk gemiddelde.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Dit is het negende sportonderzoek onder 

volwassenen die wonen in de gemeente                   

’s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vindt elke 

twee jaar plaats in opdracht van de afdeling 

Sport en Recreatie. De gemeentelijke ambities 

rond sport en bewegen zijn beschreven in de 

Sportvisie ‘Sportief Samen Verder’. Het streven 

is onder meer naar een laagdrempelig en 

betaalbaar sport- en beweegaanbod in de 

directe omgeving van inwoners. Met de 

resultaten van dit onderzoek kan de gemeente 

haar beleid monitoren en eventueel bijsturen. 

 

1.2 Uitvoering  

In totaal zijn 9.100 inwoners van 18 tot 85 jaar 

in het najaar 2018 uitgenodigd om een 

vragenlijst in te vullen. Hiervoor is een 

steekproef getrokken onder alle inwoners. 

Uiteindelijk hebben ruim 2.200 inwoners de 

vragenlijst ingevuld. De respons komt daarmee 

op 24%. De vragenlijst kon digitaal of schriftelijk 

worden ingevuld.  

Om er zeker van te zijn dat de respons een 

goede benadering van de werkelijkheid is, zijn 

de resultaten gewogen naar woongebied en 

leeftijd. Hierdoor ontstaat er een nauwkeuriger 

beeld voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Zie voor meer informatie over de RSO-richtlijn: 
http://www.sportdeelname.nl/methodieken/rso/  

 

1.3 Opbouw  

Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste 

deel geeft een algemeen beeld van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. Het 

tweede deel zoomt in op de verschillende 

wijken en dorpen die deel uitmaken van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. De  resultaten van 

de wijken en dorpen worden vergeleken met die 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

De meest opvallende resultaten daarvan 

worden in de tekst beschreven. Hetzelfde geldt 

voor belangrijke ontwikkelingen in de tijd.  

 

1.4 Definities 

In dit onderzoek is rekening gehouden met de 

landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO). 

In deze richtlijn zijn afspraken gemaakt over de 

(basis)vraagstelling van sportonderzoek.1 In de 

tekst staat bij elk onderwerp vermeld welke 

definities zijn gebruikt.  
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Hoger dan gemiddeld 
Gemiddeld                     ’s-Hertogenbosch 2018: 73% 
Lager dan gemiddeld 
 

2. ’s-Hertogenbosch in beeld 

2.1 Sportgedrag  

Percentage sporters in de totale gemeente 

Volgens de landelijke Richtlijn Sportonderzoek 

(RSO-sportnorm) is iemand sporter, wanneer 

diegene minstens 12 keer per jaar sport. In 

2018 doet 73% van alle volwassenen in                       

’s-Hertogenbosch aan sport. Dit is evenveel als 

in 2016. Het percentage sporters schommelt 

van jaar tot jaar, maar bereikt in 2016 en 2018 

de hoogste stand sinds 2001. Landelijk voldoet 

70% van alle volwassenen aan de sportnorm 

(Vrijetijdsomnibus SCP/CBS, 2016). 

 

Verschillen tussen wijken en dorpen 

Onder de volwassenen in Empel (85%) en 

Rosmalen zuid (83%) zijn relatief veel sporters. 

In Noord ligt het aandeel sporters (59%) 

significant lager dan in ’s-Hertogenbosch als 

geheel (73%). In alle onderzochte wijken en 

dorpen zijn er tussen 2016 en 2018 geen 

significante ontwikkelingen in de tijd.  

 

Meest favoriete sporten 

Fitness is de meest beoefende sport in                         

’s-Hertogenbosch. Onder fitness valt kracht-,  

conditie- en groepstraining. Ook wandelen, 

wielrennen/fietsen en hardlopen/joggen worden 

veel beoefend.  

1. Fitness (45%) 

2. Wandelsport (27%) 

3. Wielrennen/fietsen (26%) 

4. Hardlopen/joggen (25%) 

5. Zwemsport (12%) 

6. Yoga/pilates (10%) 

7. Tennis (10%) 

8. Voetbal (6%) 

9. Golf (4%) 

10. Vecht- en verdedigingssport (4%) 

 

Redenen om niet te sporten 

Aan de niet-sporters is gevraagd wat de reden 

is dat zij niet (meer) sporten. De meest 

genoemde redenen zijn, dat zij geen tijd hebben 

om te sporten of in het dagelijkse leven al 

voldoende bewegen. 

 Tijdgebrek: 22% 

 Ik beweeg al voldoende: 18% 

 Gezondheidsproblemen: 13% 

 Lichamelijke problemen: 11% 

 Geen zin: 11% 

 

 

 

Wekelijks sporten en niet-sporten 

In 2018 sport 43% van de volwassenen in                          

’s-Hertogenbosch minstens wekelijks. Dit is het 

hoogste percentage sinds 2001. 18% van de 

volwassenen heeft het afgelopen jaar niet 

gesport. Van alle wijken en dorpen is het 

aandeel wekelijkse sporters in Rosmalen zuid 

(53%) significant hoger en in Vinkel (28%) lager 

dan het gemeentelijk gemiddelde. In Noord is 

het aandeel niet-sporters (27%) significant 

hoger dan het gemeentelijk gemiddelde.  

 

 

 

 

 

  

 

Figuur 2.1 Percentage sporters in ’s-Hertogenbosch, 2001-2018 

Figuur 2.2 Percentage sporters naar wijk en dorp, 2018 

Figuur 2.3 Percentage wekelijkse sporters en niet-sporters in       
’s-Hertogenbosch, 2018 

34%
42% 42% 40% 41% 41% 41% 40% 43%

20% 24% 21% 22% 21% 19%
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Hoger dan gemiddeld 
Gemiddeld                     ’s-Hertogenbosch 2018: 40% 
Lager dan gemiddeld 
 

2.2 Beweeggedrag 

Nederland kent verschillende vormen voor 

gezond bewegen. De Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen (NNGB) – oftewel de 

beweegnorm – adviseert volwassenen om 

minstens 5 dagen per week minimaal 30 

minuten per dag matig intensief te bewegen 

door activiteiten te ondernemen waarbij de 

hartslag licht stijgt, zoals wandelen, fietsen, 

traplopen, tuinieren en huishoudelijke klussen.  

 

Beweegnorm in de totale gemeente 

In 2018 behaalt 40% van de volwassenen in             

’s-Hertogenbosch, zowel in de zomer als in de 

winter, de beweegnorm. Dit betekent een 

significante toename ten opzichte van 2016 

(35%). De percentages schommelen van jaar 

tot jaar, maar bereikt in 2018 de hoogste stand 

sinds 2010. Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar 

met de cijfers van 2008 en eerder. 

In de zomer voldoet 53% aan de beweegnorm 

in 2018. In de winter ligt dit percentage lager, 

namelijk op 42%. 

 

Verschillen tussen wijken en dorpen 

Van alle wijken en dorpen in 2018 scoort enkel 

Zuidoost op het behalen van de beweegnorm 

(29%) significant lager dan het gemeentelijk 

gemiddelde (40%). Wellicht dat de 

samenstelling van de bevolking hierbij een rol 

speelt. In Zuidoost wonen bijvoorbeeld relatief 

veel 65-plussers.  

In alle onderzochte wijken en dorpen zijn er 

tussen 2016 en 2018 geen significante 

ontwikkelingen in de tijd. 

 

Oude norm vs. nieuwe beweegrichtlijn 

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport nieuwe beweegrichtlijnen bekend 

gemaakt. Het minimum aantal minuten dat 

volwassenen zouden moeten bewegen (150 

minuten per week) is gelijk gebleven. De 

verdeling van deze minuten over de week is wel 

veranderd: in plaats van 5 dagen per week 30 

minuten per dag te bewegen (NNGB) is het 

advies nu om 2,5 uur per week te bewegen, 

verspreid over meerdere dagen. Het gaat dan 

om matig tot zwaar intensief bewegen. 

Daarnaast wordt geadviseerd om spier- en 

botversterkende activiteiten te doen. En veel 

stilzitten te voorkomen. Voor ouderen worden 

ook balansoefeningen aangeraden.   

 

 

In deze rapportage is gekozen om de mate 

waarin volwassenen gezond bewegen te meten 

aan de hand van de oude norm, omdat we nog 

geen goede manier hebben gevonden om de 

nieuwe richtlijnen op een begrijpelijke en 

toegankelijke manier te bevragen. 

 

 

 

Bewegen niet-sporters wel voldoende? 

Ongeveer 42% van de volwassenen die niet 

sporten, voldoet wél aan de Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen (NNGB). 53% van de niet-

sporters voldoet hier niet aan. Van de rest 

ontbreekt deze informatie. 

 

2.3 Sportnorm én beweegnorm  

Combinatie: sportnorm en beweegnorm 

Hierboven is afzonderlijk naar de sportnorm en 

de norm voor gezond bewegen gekeken. We 

kunnen ook beide normen combineren, dan 

blijkt dat in 2018: 

 31% van de volwassenen voldoet aan de 

sportnorm én de beweegnorm.  

 43% voldoet enkel aan de sportnorm. 

 10% voldoet enkel aan de beweegnorm.  

 17% voldoet aan geen van beide normen. 

In de wijk Noord is dit hoger dan gemiddeld. 

37% 34% 30%
35%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2012 2014 2016 2018

Behaalt de beweegnorm

Figuur 2.4 Percentage volwassenen dat zowel in de zomer als 
winter de beweegnorm behaalt, 2010-2018 

 

Figuur 2.5 Percentage volwassenen dat zowel in de zomer als 
winter de beweegnorm behaalt naar wijk en dorp, 2018 
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2.4 Wie sport en beweegt er? 

Sporters naar achtergrondkenmerken 

 Vrouwen sporten even vaak als mannen. 

 18 t/m 49-jarigen sporten significant vaker 

dan 65-plussers. 

 Inwoners zonder migratieachtergrond 

sporten significant vaker dan inwoners met 

een niet-westerse migratieachtergrond. 

 Midden en hoger opgeleiden sporten 

significant vaker dan lager opgeleiden. 

 Inwoners met een midden of hoog inkomen 

sporten significant vaker dan inwoners met 

een laag inkomen. 

 Inwoners met een gezond gewicht sporten 

significant vaker dan inwoners met 

overgewicht. 

 

Tussen 2016 en 2018 zijn er geen significante 

ontwikkelingen binnen deze groepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweegnorm naar achtergrondkenmerken 

 Vrouwen behalen significant vaker de 

beweegnorm dan mannen. 

 65-plussers behalen even vaak de 

beweegnorm als 18 t/m 49-jarigen. 

 Inwoners met een migratieachtergrond 

lijken minder vaak de beweegnorm te 

behalen, maar dit verschil is niet significant.  

 Lager opgeleiden behalen even vaak de 

beweegnorm als midden en hoger 

opgeleiden.  

 Inwoners met een laag inkomen behalen 

even vaak de beweegnorm als inwoners 

met een midden of hoog inkomen. 

 Inwoners met een gezond gewicht behalen 

significant vaker de beweegnorm dan 

inwoners met overgewicht.  

 

In 2018 behalen vrouwen, 50 t/m 64-jarigen, 

inwoners zonder migratieachtergrond en lager 

opgeleiden significant vaker de beweegnorm 

dan in 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  2018 2016 2014 

Geslacht man 75% 74%  68% 

vrouw 71% 72% 66% 

Leeftijd 18-49 jaar 77% 77% 72% 

50-64 jaar 71% 70% 67% 

65+ jaar 63% 64% 51% 

Etniciteit Nederlandse achtergrond 74% 73% 68% 

Westerse achtergrond 76% 73% 69% 

Niet-westerse achtergrond 57% 71% 54% 

Opleiding laag 53% 51% 50% 

midden 71% 71% 64% 

hoog 81% 83% 80% 

Netto inkomen laag 54% 51% 56% 

midden 72% 72% 65% 

hoog 83% 86% 81% 

BMI 
 

te licht * * * 

gezond gewicht 80% 77% 70% 

overgewicht 68% 71% 67% 

ernstig overgewicht 53% 63% 49% 

Totaal gemeente ’s-Hertogenbosch 73% 73% 66% 

    = significante stijging t.o.v. vorige meting;                = significante daling t.o.v. vorige meting.  

  * De uitkomst is gebaseerd op een te klein aantal respondenten om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

Figuur 2.6 Percentage volwassenen in ’s-Hertogenbosch dat voldoet aan de sportnorm,                  
naar achtergrondkenmerken, 2014-2018 
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2.5 Organisatieverband 

Meest sporten inwoners ongeorganiseerd 

Het merendeel van de volwassenen sport 

ongeorganiseerd, dus op eigen initiatief (44%).  

Zij regelen dit zelf en sporten bijvoorbeeld 

alleen of samen met vrienden. Sporten bij een 

sportvereniging (30%) of op een sportschool 

(28%) doen ook veel volwassenen. Gevolgd 

door sporten ‘in een ander verband’ (20%), 

zoals op het werk of bij een buurthuis. Ter 

vergelijking: landelijk is 26% van de 

volwassenen lid van een sportvereniging 

(Tijdbestedingsonderzoek SCP/CBS, 2016).  

Tussen 2016 en 2018 sporten relatief minder 

volwassenen in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

ongeorganiseerd, maar meer ‘in een ander 

verband’. Het sporten bij verenigingen en op 

een sportschool is nagenoeg gelijk gebleven.  

 

Tevredenheid over sporten bij verenigingen 

in de totale gemeente 

In 2018 vindt 69% van de volwassenen dat er 

(ruim) voldoende mogelijkheden zijn om te 

sporten bij verenigingen in de gemeente                          

’s-Hertogenbosch. 6% beoordeelt deze 

mogelijkheden als matig of onvoldoende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% kiest voor het antwoord ‘weet niet/geen 

mening’.  

De tevredenheid is in 2018 (69%) lager dan in 

2016 (75%), maar dit komt vooral doordat meer 

personen antwoorden met ‘weet niet/geen 

mening’. De groep die antwoordt met ‘matig/ 

onvoldoende’ daalt licht: van 7% in 2016 naar 

6% in 2018. 

 

Verschillen naar wijk en dorp 

Onder inwoners van Empel, Graafsepoort en 

Rosmalen zuid is de tevredenheid over de 

sportmogelijkheden bij verenigingen significant 

hoger dan in ’s-Hertogenbosch als geheel. In 

geen enkele wijk of dorp zijn inwoners 

significant vaker ontevreden dan gemiddeld. 

 

Figuur 2.7 Percentage volwassenen in ’s-Hertogenbosch dat zowel in de zomer als winter voldoet aan 
de beweegnorm, naar achtergrondkenmerken, 2014-2018

 

Kenmerk  2018 2016 2014 

Geslacht man 35% 34% 30% 

vrouw 43% 36% 31% 

Leeftijd 18-49 jaar 37% 36% 33% 

50-64 jaar 47% 37% 29% 

65+ jaar 38% 31% 28% 

Etniciteit Nederlandse achtergrond 41% 36% 32% 

Westerse achtergrond 37% 33% 33% 

Niet-westerse achtergrond 29% 23% 19% 

Opleiding laag 37% 29% 25% 

midden 41% 37% 36% 

hoog 40% 37% 32% 

Netto inkomen laag 35% 28% 26% 

midden 41% 37% 32% 

hoog 37% 36% 32% 

BMI 
 

te licht * * * 

gezond gewicht 45% 41% 34% 

overgewicht 33% 29% 26% 

ernstig overgewicht 29% 27% 20% 

Totaal gemeente ’s-Hertogenbosch 40% 35% 30% 

    = significante stijging t.o.v. vorige meting;                = significante daling t.o.v. vorige meting.  

  * De uitkomst is gebaseerd op een te klein aantal respondenten om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

74% 75% 73% 75%
69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2012 2014 2016 2018

Tevreden sporten/bewegen bij verenigingen

Figuur 2.8 Tevredenheid van volwassenen over mogelijkheden 
sporten en bewegen bij verenigingen in ’s-Hertogenbosch, 2018 
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2.6 Kwaliteit sportvoorzieningen 

Tevredenheid in de totale gemeente 

Om te kunnen sporten maken mensen veelal 

gebruik van sportvoorzieningen. In 2018 

beoordeelt 62% van de volwassenen de 

kwaliteit van de sportvoorzieningen over het 

algemeen in de gemeente ’s-Hertogenbsoch 

met een (ruim) voldoende. 6% vindt die matig 

tot onvoldoende. Bijna een derde heeft gekozen 

voor het antwoord ‘weet niet/geen mening’. 

Deze vraag niet goed vergelijkbaar met de jaren 

ervoor.2 

 

Verschillen naar wijk en dorp 

De tevredenheid over de kwaliteit van de 

sportvoorzieningen binnen de gemeente                              

’s-Hertogenbosch, is in Empel significant hoger 

dan in ’s-Hertogenbosch als geheel. In geen 

enkele wijk of dorp ligt de tevredenheid 

significant onder het gemeentelijk gemiddelde. 

 

2.7 Openbare ruimte 

Tevredenheid in de totale gemeente 

In 2018 vindt 60% van de volwassenen de 

mogelijkheden om te sporten of bewegen in de 

openbare ruimte (zoals pleintjes, trapveldjes, 

parken, bos) in de gemeente (ruim) voldoende. 

22% vindt deze mogelijkheden matig of 

onvoldoende. 18% antwoordt met ‘weet 

niet/geen mening’. De inwoners zijn ongeveer 

even tevreden als in 2016 en 2014. 

 

Verschillen naar wijk en dorp 

Onder inwoners van Rosmalen zuid, 

Muntel/Vliert, Empel en Engelen is de 

tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten en bewegen in de openbare ruimte, 

significant hoger dan in ’s-Hertogenbosch als 

geheel. In geen enkele wijk of dorp ligt de 

tevredenheid significant beneden het 

gemeentelijk gemiddelde. Er zijn tevens geen 

significante verschillen in de tijd.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 In 2016 waren de antwoordmogelijkheden ‘goed’, ‘ruim 
voldoende’, ‘voldoende, ‘matig’ en ‘onvoldoende’. In 2018 is 
de categorie ‘goed’ weggelaten. 

2.8 Mist (een) sportvoorziening(en)  

Totale gemeente ’s-Hertogenbosch 

In 2018 zegt 64% van de volwassenen ‘Nee, ik 

mis geen sportvoorziening(en) binnen de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch’. 18% mist wel 

(een) sportvoorziening(en), vooral gericht op 

een bepaalde tak van sport. Gevolgd door 

voorzieningen in de openbare ruimte. Tot slot 

mist een aantal personen voorzieningen voor 

een bepaalde doelgroep (leeftijdsgroep of 

lichamelijke problemen). 

 

Verschillen naar wijk en dorp 

In geen enkele wijk of dorp missen naar 

verhouding significant meer volwassenen een 

sportvoorziening dan in de totale gemeente      

’s-Hertogenbosch als geheel.  

 

2.9 De eigen buurt  

Tevredenheid in de totale gemeente 

70% van de volwassenen vindt de 

sportmogelijkheden in de eigen buurt (ruim) 

voldoende. Het gaat bijvoorbeeld om sporten en 

bewegen in de openbare ruimte, bij 

sportverenigingen, buurthuizen of sportscholen. 

16% vindt deze mogelijkheden matig of 

onvoldoende. 14% heeft gekozen voor het 

antwoord ‘weet niet/geen mening’. Deze vraag 

is niet vergelijkbaar met de jaren ervoor.² 
 

Verschillen naar wijk en dorp 

Onder inwoners van Rosmalen zuid is de 

tevredenheid over de sportmogelijkheden in de 

eigen buurt significant hoger dan het 

gemeentelijk gemiddelde. In West en Nuland 

zijn inwoners significant vaker ontevreden.  

 

 

Figuur 2.9 Tevredenheid van volwassenen over mogelijkheden 

sporten en bewegen in de openbare ruimte in de gemeente, 2018 
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2.10 Vrijwilligerswerk in de sport 

Vrijwilligerswerk in de totale gemeente 

12% van alle volwassenen doet vrijwilligerswerk 

op het gebied van sport. Dit aandeel blijft vrijwel 

gelijk door de jaren heen. In Nuland (24%) is het 

percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet 

op het gebied van sport significant hoger dan  in 

’s-Hertogenbosch als geheel. In Noord is het 

percentage (7%) significant lager dan het 

gemeentelijk gemiddelde. 

 

Begroting en jaarverslag 

In de begroting en het jaarverslag van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch wordt een andere 

indicator gepresenteerd: het percentage 

inwoners dat wel eens vrijwilligerswerk doet als 

percentage van het totaal aantal vrijwilligers 

(i.p.v. het totaal aantal inwoners). Daaruit komt 

naar voren dat in totaal bijna 4 op de 10 

inwoners vrijwilligerswerk doen. Van alle 

vrijwilligers doet 33% vrijwilligerswerk op het 

gebied van sport. Deze uitkomst verschilt niet 

signficant van eerdere jaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 2.10 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet op 
het gebied van sport, 2012-2018 
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Figuur 2.11 Percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet op het gebied van sport 
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3. Wijken en dorpen in beeld 
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3.1 Sport en bewegen in Binnenstad 

 75% van de inwoners sport minimaal 1 keer per maand. 43% sport minimaal wekelijks. Dit is 

vergelijkbaar met de sportdeelname in de gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

 De meest favoriete sporten zijn fitness en hardlopen. Hardlopen (34%) is er populairder dan in                         

’s-Hertogenbosch als geheel (25%).  

 De tevredenheid over het sporten bij verenigingen, de kwaliteit van sportvoorzieningen, de 

voorzieningen in de openbare ruimte en de sportmogelijkheden in de eigen buurt zijn allemaal 

vergelijkbaar met het gemeentelijk gemiddelde.  

 42% van de inwoners behaalt, zowel in de zomer als in de winter, de beweegnorm. Ook dit is 

conform met het gemeentelijk gemiddelde van ’s-Hertogenbosch.  

 10% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                           

’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.1.1 Overzicht sportdeelname inwoners Binnenstad  

Driekwart van de inwoners sport 

minstens 1 keer per maand 

Dit aandeel ligt vrijwel even hoog als in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Er zijn ook geen significante verschillen in 

de tijd.  

 

Figuur 3.1.2 Top-5 meest favoriete sporten (Binnenstad)  

Meest favoriet zijn fitness en hardlopen 

In de Binnenstad is hardlopen (34%) 

populairder dan in de gemeente                              

’s-Hertogenbosch als geheel (25%). 

Wandelen (14%) en voetbal (2%) worden 

er minder vaak beoefend dan gemiddeld 

(27% en 6%). 

 

Figuur 3.1.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Binnenstad) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook relatief veel 

volwassenen. Met sporten in een ander 

verband, bedoelen we bijvoorbeeld 

sporten op het werk of bij een buurthuis. 

Figuur 3.1.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Binnenstad)  

 

 

Iets meer dan 6 op de 10 inwoners 

tevreden over sporten bij verenigingen 

De tevredenheid verschilt niet significant 

van die in ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Ten opzichte van vorige jaren zijn er ook 

geen significante ontwikkelingen.  
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Figuur 3.1.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Binnenstad)  

 

 

Bijna 6 op de 10 inwoners tevreden 

over kwaliteit sportvoorzieningen 

Dit aandeel komt ongeveer overeen met 

dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch als 

geheel. 

 

Figuur 3.1.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Binnenstad) 

 

 

Ruim de helft is tevreden over sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte 

In de Binnenstad is dit aandeel 

vergelijkbaar met het gemeentelijk 

gemiddelde en met eerdere jaren.  

 

Figuur 3.1.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente? 

(Binnenstad)  

 

 

Ongeveer 2 op de 10 inwoners missen 

(een) sportvoorziening(en) 

Dit aandeel is vergelijkbaar met dat in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

 

 

Figuur 3.1.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Binnenstad) 

 

 

Twee derde van de inwoners tevreden 

over sportmogelijkheden in hun buurt 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

voldoende tot ruim voldoende geeft, is 

vergelijkbaar met het gemeentelijk 

gemiddelde. 

Figuur 3.1.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Binnenstad)  

 

Ongeveer 4 op de 10 inwoners behalen 

zowel in de zomer als winter de 

beweegnorm 

Dit is vergelijkbaar met het gemeentelijk 

gemiddelde en met vorige jaren. 

Daarnaast behaalt in de zomer 51% van 

de inwoners de beweegnorm, in de winter 

is dit 42%.  
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3.2 Sport en bewegen in Zuidoost 

 Bijna driekwart van de inwoners uit Zuidoost sport minstens 1 keer per maand. Dit aandeel is 

toegenomen ten opzichte van 2014. 43% van de inwoners sport minimaal wekelijks. Dit komt 

overeen met het gemeentelijk gemiddelde van ’s-Hertogenbosch. 

 De meest favoriete sport is fitness. Gevolgd door wielrennen/fietsen, hardlopen/joggen en 

wandelen.  

 1 op de 10 inwoners is ontevreden over de sportmogelijkheden bij verenigingen. Dit aandeel is in 

Zuidoost het hoogst van alle wijken en dorpen in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 Zuidoost scoort op het behalen van de beweegnorm (29%) significant lager dan ’s-Hertogenbosch 

als geheel (40%).  

 16% van de inwoners uit Zuidoost doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor 

heel ’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.2.1 Overzicht sportdeelname inwoners Zuidoost  

Meer inwoners sporten minstens 1 keer 

per maand   

Dit aandeel is in Zuidoost toegenomen van 

56% in 2014, naar 74% in 2016 en 2018.  

Figuur 3.2.2 Top-5 meest favoriete sporten (Zuidoost)  

Fitness is meest favoriete sport 

Gevolgd door wielrennen/fietsen, 

hardlopen/joggen en wandelen. Al deze 

sporten zijn vrijwel even populair als in               

de gemeente ’s-Hertogenbosch als 

geheel. Yoga wordt er minder vaak 

beoefend (5%) dan gemiddeld (10%).  

 

Figuur 3.2.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Zuidoost) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.2.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Zuidoost)  

 

 

1 op de 10 inwoners ontevreden over 

sportmogelijkheden bij verenigingen  

Dit aandeel is in Zuidoost het hoogst van 

alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch. 

De uitkomsten in 2018 wijken niet 

significant af van die in 2016 en 2014.  
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Figuur 3.2.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Zuidoost) 

 

 

Iets meer dan 6 op de 10 inwoners zijn 

tevreden over kwaliteit voorzieningen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

voldoende tot ruim voldoende geeft, komt 

overeen met dat in ’s-Hertogenbosch als 

geheel.  

 

Figuur 3.2.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Zuidoost) 

 

 

Ruim 6 op de 10 inwoners zijn tevreden 

over sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

In Zuidoost is de tevredenheid 

vergelijkbaar met het gemeentelijk 

gemiddelde en met eerdere jaren. 

 

 

Figuur 3.2.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente? 

(Zuidoost)  

 

 

16 procent van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel is in Zuidoost vrijwel even 

hoog als dat in de gemeente                                

’s-Hertogenbosch als geheel. 

Figuur 3.2.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Zuidoost)  

 

 

Driekwart van de inwoners tevreden 

over sportmogelijkheden in de buurt 

De inwoners van Zuidoost zijn ongeveer 

even tevreden als in de gemeente                       

’s-Hertogenbosch als geheel.  

Figuur 3.2.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Zuidoost)  

 

Relatief weinig inwoners behalen zowel 

in de zomer als winter de beweegnorm 

Zuidoost scoort hierop beneden 

gemiddeld: 29% tegenover 40% in                          

’s-Hertogenbosch als geheel.  

Daarnaast behaalt in de zomer 32% van 

de inwoners de beweegnorm, in de winter 

is dit 29%. 
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3.3 Sport en bewegen in Graafsepoort 

 77% van de inwoners sport minimaal 1 keer per maand, waarvan 43% minimaal wekelijks sport. De 

sportdeelname is hiermee vergelijkbaar met de gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel.   

 In Graafsepoort is fitness de meest favoriete sport. Gevolgd door wandelen, hardlopen/joggen en 

wielrennen/fietsen. 

 Relatief veel inwoners zijn tevreden over de mogelijkheden om te sporten/bewegen bij verenigingen. 

 De tevredenheid over de kwaliteit van sportvoorzieningen lijkt in Graafsepoort hoger dan gemiddeld 

te zijn, maar dit verschil is (net) niet significant.  

 9% van de inwoners uit Graafsepoort doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor 

heel ’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.3.1 Overzicht sportdeelname inwoners Graafsepoort  

Iets meer dan driekwart sport minstens 

1 keer per maand 

Dit aandeel is in Graafsepoort ongeveer 

even hoog als dat in ’s-Hertogenbosch als 

geheel. Er zijn ook geen significante 

ontwikkelingen in de tijd.  

 

Figuur 3.3.2 Top-5 meest favoriete sporten (Graafsepoort)  

 

Fitness is meest favoriete sport 

Na fitness volgen wandelen, 

hardlopen/joggen en wielrennen/fietsen. 

Zwemsport wordt in Graafsepoort (5%) 

minder vaak beoefend dan gemiddeld 

(12%).  

 

Figuur 3.3.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Graafsepoort) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.3.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Graafsepoort) 

 

 

Relatief veel inwoners zijn tevreden 

over sporten/bewegen bij verenigingen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is hoger dan in                  

’s-Hertogenbosch als geheel. Daarnaast 

zijn de inwoners ongeveer even tevreden 

als vorige jaren.  
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Figuur 3.3.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Graafsepoort) 

 

 

7 op de 10 zijn tevreden over kwaliteit 

sportvoorzieningen 

De tevredenheid in Graafsepoort lijkt 

hoger dan gemiddeld te zijn, maar dit 

verschil is (net) niet significant.  

 

Figuur 3.3.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Graafsepoort) 

 

Twee derde van de inwoners is 

tevreden over sporten/bewegen in de 

openbare ruimte  

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is vergelijkbaar 

met het gemeentelijk gemiddelde. Ook zijn 

inwoners ongeveer even tevreden als in 

2016. 

Figuur 3.3.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Graafsepoort)  

 

 

 

14 procent van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel wijkt in Graafsepoort niet 

significant af van dat in ’s-Hertogenbosch 

als geheel.   

 

Figuur 3.3.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Graafsepoort)  

 

 

Ongeveer driekwart van de inwoners is 

tevreden over sportmogelijkheden in 

de eigen buurt 

De inwoners van Graafsepoort zijn 

ongeveer even tevreden als in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel.  

 

Figuur 3.3.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Graafsepoort)  

 

Ruim 4 op de 10 inwoners behalen 

zowel in de zomer als winter de 

beweegnorm 

Dit is vergelijkbaar met het gemeentelijk 

gemiddelde en met vorige jaren.  

Verder behaalt in de zomer 55% van de 

inwoners de beweegnorm, in de winter is 

dit 47%. 
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3.4 Sport en bewegen in Muntel/Vliert 

 78% van de inwoners sport minstens 1 keer per maand, waarvan 48% minimaal wekelijks sport. De 

sportdeelname is hiermee vergelijkbaar met het gemiddelde in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 Fitness en hardlopen/joggen zijn de meest favoriete sporten. Gevolgd door wandelen en 

wielrennen/fietsen. Hardlopen/joggen is in Muntel/Vliert (36%) populairder dan in de gemeente  

’s-Hertogenbosch als geheel (25%).  

 De tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte is significant 

hoger dan het gemeentelijk gemiddelde.  

 Een kwart van de inwoners mist (een) sportvoorziening(en) in de gemeente. Dit aandeel is in 

Muntel/Vliert, samen met de Groote Wielen, het hoogst van alle wijken en dorpen in                                          

’s-Hertogenbosch. 

 Meer inwoners behalen in 2018 zowel in de zomer als winter de beweegnorm dan in 2014. 

 14% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                                

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.4.1 Overzicht sportdeelname inwoners Muntel/Vliert  

Bijna 8 op de 10 inwoners sporten 

minstens 1 keer per maand  

Dit aandeel is vergelijkbaar met dat in                    

’s-Hertogenbosch als geheel. Ook zien we 

geen significante ontwikkelingen in de tijd.  

Figuur 3.4.2 Top-5 meest favoriete sporten (Muntel/Vliert)  

Fitness en hardlopen/joggen zijn meest 

favoriete sporten 

Gevolgd door wandelen en 

wielrennen/fietsen. Hardlopen/joggen is in 

Muntel/Vliert populairder (36%) dan in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel 

(25%).  

 

 

Figuur 3.4.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Muntel/Vliert) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.4.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Muntel/Vliert) 

 

 

Twee derde van de inwoners is 

tevreden over sporten bij verenigingen 

De inwoners zijn ongeveer even tevreden 

als het gemeentelijk gemiddelde. Ten 

opzichte van vorige jaren zijn er ook geen 

significante verschillen.  
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Figuur 3.4.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Muntel/Vliert)  

 

 

Bijna 6 op de 10 inwoners zijn tevreden 

over kwaliteit sportvoorzieningen 

De inwoners in Muntel/Vliert zijn ongeveer 

even tevreden als in ’s-Hertogenbosch als 

geheel.  

 

 

Figuur 3.4.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Muntel/Vliert) 

 

Relatief veel inwoners zijn tevreden 

over sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

Het percentage inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is in Muntel/Vliert 

hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. 

Er zijn geen significante verschillen in de 

tijd.  

Figuur 3.4.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Muntel/Vliert)  

 

 

Een kwart van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel is in Muntel/Vliert, samen met 

de Groote Wielen, het hoogst van alle 

wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch.  

Figuur 3.4.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Muntel/Vliert) 

 

 

Bijna driekwart van de inwoners is 

tevreden over sportmogelijkheden in 

de eigen buurt 

De inwoners van Muntel/Vliert zijn 

ongeveer even tevreden als in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Figuur 3.4.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Muntel/Vliert)  

 

 

Meer inwoners die in de zomer én 

winter de beweegnorm behalen 

In 2018 is er sprake van een significante 

toename vergeleken met 2014.  

Daarnaast voldoet in de zomer 59% van 

de inwoners aan de beweegnorm, in de 

winter is dit 46%. 
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3.5 Sport en bewegen in Rosmalen zuid 

 Relatief veel inwoners sporten minstens 1 keer per week. Dit is met 53% het hoogst van alle wijken 

en dorpen in ’s-Hertogenbosch.  

 De meest favoriete sport is fitness. Gevolgd door wielrennen/fietsen en wandelen. 

 In Rosmalen zuid is de tevredenheid over de sportmogelijkheden bij verenigingen, de 

sportvoorzieningen in de openbare ruimte en die in de eigen buurt significant hoger dan het 

gemeentelijk gemiddelde.  

 Relatief veel inwoners vinden dat alle sportvoorzieningen in de gemeente aanwezig zijn. 

 Meer inwoners behalen in 2018 zowel in de zomer als winter de beweegnorm dan in 2014. 

 13% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                               

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.5.1 Overzicht sportdeelname inwoners Rosmalen zuid  

Relatief veel inwoners sporten 

minstens 1 keer per week  

Dit aandeel is met 53% in Rosmalen zuid 

het hoogst van alle wijken en dorpen in                                 

’s-Hertogenbosch. Daarnaast sport 83% 

minstens 1 keer per maand.   

Figuur 3.5.2 Top-5 meest favoriete sporten (Rosmalen zuid)  

 

Meest favoriete sport is fitness  

Gevolgd door wielrennen/fietsen en 

wandelen. De top-5 ziet er in Rosmalen 

zuid ongeveer hetzelfde uit als die in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel.   

 

Figuur 3.5.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Rosmalen zuid) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

Figuur 3.5.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Rosmalen zuid) 

 

 

Relatief veel inwoners zijn tevreden 

over sporten bij verenigingen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is in Zuidoost 

(78%) hoger dan gemiddeld (69%). Er zijn 

geen significante verschillen in de tijd.   

 

43%

43%

53%

28%

29%

30%

29%

28%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2016

2018

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks

84%

82%

78%

4%12%

16%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2016

2018

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

(Ruim) voldoende Matig/onvoldoende Weet niet/geen mening

16%

21%

28%

31%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zwemsport

Hardlopen/joggen

Wandelsport

Wielrennen/toerfietsen

Fitness

2018

22%

25%

28%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Georganiseerd in ander verband

Georganiseerd in commercieel
verband

Georganiseerd in
verenigingsverband

Ongeorganiseerd (op eigen initiatief)

2018 2016 2014



11 
 

Figuur 3.5.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Rosmalen zuid) 

 

 

Twee derde van de inwoners zijn 

tevreden over kwaliteit voorzieningen  

De tevredenheid wijkt niet significant af 

van het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.5.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Rosmalen zuid) 

 

 

Relatief veel inwoners tevreden over 

sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

Het aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is in Rosmalen zuid 

(75%) het hoogst van alle wijken en 

dorpen in ’s-Hertogenbosch. 

Figuur 3.5.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Rosmalen zuid)  

 

 

Relatief veel inwoners vinden dat alle  

sportvoorzieningen aanwezig zijn 

Het aandeel inwoners dat in de gemeente 

(een) sportvoorziening(en) mist, is met 

11% in Rosmalen zuid samen met Vinkel 

het laagst van alle wijken en dorpen in               

’s-Hertogenbosch.  

Figuur 3.5.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Rosmalen zuid)  

 

 

Relatief veel inwoners tevreden over 

sportmogelijkheden in de buurt 

Het aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is in Rosmalen zuid 

(86%) het hoogst van alle wijken en 

dorpen in ’s-Hertogenbosch.  

Figuur 3.5.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Rosmalen zuid)   

 

 

Meer inwoners die in de zomer én 

winter de beweegnorm behalen  

Dit is in 2018 significant toegenomen ten 

opzichte van 2014.  

Daarnaast voldoet in de zomer 59% van 

de inwoners aan de beweegnorm, in de 

winter is dit 76%. 

 

 

 

 

 

 

 

67%

73%

75%

14%

11%

11%

19%

16%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2016

2018

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

(Ruim) voldoende Matig/onvoldoende Weet niet/geen mening

67% 6% 27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

(Ruim) voldoende Matig/onvoldoende Weet niet

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

76% 11% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

Nee Ja Weet niet/geen mening

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

28%

39%

45%

70%

56%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2016

2018

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening

86% 8% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

(Ruim) voldoende Matig/onvoldoende Weet niet

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018



12 
 

3.6 Sport en bewegen in Rosmalen noord 

 73% van de inwoners sport minstens 1 keer per maand. 46% sport minimaal wekelijks. De 

sportdeelname is vergelijkbaar met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. 

 De meest favoriete sport is fitness. Gevolgd door wielrennen/fietsen, wandelen en 

hardlopen/joggen. 

 Bijna twee derde van de inwoners is tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen in de gemeente. 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een matig of onvoldoende geeft, is in Rosmalen noord het laagst 

(2%) van alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch.  

 Meer inwoners die in 2018 in de zomer én winter de beweegnorm behalen dan in 2014.  

 13% van de inwoners uit Rosmalen noord doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% 

voor heel ’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.6.1 Overzicht sportdeelname inwoners Rosmalen noord  

Bijna driekwart van de inwoners sport 

minimaal 1 keer per maand 

Dit aandeel is even hoog als in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Daarnaast zijn er geen significante 

ontwikkelingen in de tijd.  

 

 

Figuur 3.6.2 Top-5 meest favoriete sporten (Rosmalen noord)  

Fitness is meest favoriete sport 

Gevolgd door wielrennen/fietsen, 

wandelen en hardlopen/joggen. In 

Rosmalen noord beoefenen inwoners 

vergelijkbare sporten als in de gemeente 

’s-Hertogenbosch als geheel.   

Figuur 3.6.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Rosmalen noord) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.6.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Rosmalen noord) 

 

 

Iets meer dan 7 op de 10 inwoners zijn 

tevreden over sporten bij verenigingen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is met 72%  

gemiddeld. Tevens zijn er geen 

significante verschillen in de tijd.  
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Figuur 3.6.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Rosmalen noord)  

 

 

Bijna twee derde is tevreden over 

kwaliteit sportvoorzieningen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

matig of onvoldoende geeft, is in 

Rosmalen noord het laagst (2%) van alle 

wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.6.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Rosmalen noord) 

 

 

6 op de 10 inwoners zijn tevreden over 

sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

De tevredenheid in Rosmalen noord komt 

overeen met het gemeentelijk gemiddelde 

en is vergelijkbaar met eerdere jaren.  

 

Figuur 3.6.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Rosmalen noord)  

 

 

13% van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel wijkt in Rosmalen noord niet 

significant af van dat in de gemeente             

’s-Hertogenbosch als geheel.  

 

Figuur 3.6.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Rosmalen noord) 

 

 

Driekwart van de inwoners tevreden 

over sportmogelijkheden in de buurt 

De inwoners van Rosmalen noord zijn 

ongeveer even tevreden als in de totale 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.6.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Rosmalen noord)  

 

Meer inwoners die in de zomer én 

winter de beweegnorm behalen dan in 

2014 

Dit is significant toegenomen van 28% in 

2014 naar 41% in 2018. 

Daarnaast voldoet in de zomer 53% van 

de inwoners aan de beweegnorm, in de 

winter is dit 42%. 
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3.7 Sport en bewegen in de Groote Wielen 

 Bijna driekwart van de inwoners sport minstens 1 keer per maand. Dit aandeel is even hoog als het 

gemeentelijk gemiddelde van ’s-Hertogenbosch. 

 Meest favoriete sporten zijn fitness en hardlopen/joggen. In de Groote Wielen (34%) is 

hardlopen/joggen populairder dan in ’s-Hertogenbosch als geheel (25%). 

 Een kwart van de inwoners mist (een) sportvoorziening(en) in de gemeente. Dit aandeel is in de 

Groote Wielen, samen met Muntel/Vliert, het  hoogst van alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch. 

 Ruim 3 op de 10 inwoners behalen zowel in de zomer als winter de beweegnorm. Deze uitkomst is 

gemiddeld. 

 15% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                                          

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.7.1 Overzicht sportdeelname inwoners de Groote Wielen  

Bijna driekwart van de inwoners sport 

minstens 1 keer per maand 

Dit aandeel is even hoog in de gemeente 

’s-Hertogenbosch als geheel en wijkt niet 

significant af van dat in  2014 en 2016.  

Figuur 3.7.2 Top-5 meest favoriete sporten (de Groote Wielen)  

 

Meest favoriet zijn fitness en 

hardlopen/joggen  

In de Groote Wielen (34%) is 

hardlopen/joggen populairder dan in 

totale gemeente ’s-Hertogenbosch 

(25%).  

 

 

Figuur 3.7.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport       

(de Groote Wielen) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel 

volwassenen. Met sporten in een ander 

verband, bedoelen we bijvoorbeeld 

sporten op het werk of bij een buurthuis. 

Figuur 3.7.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (de Groote Wielen) 

 

 

Ongeveer driekwart van de inwoners 

tevreden over sport bij verenigingen 

De tevredenheid in 2018 lijkt te zijn 

afgenomen ten opzichte van 2014, maar 

dit verschil is niet significant. De 

resultaten zijn tevens vergelijkbaar met 

die in ’s-Hertogenbosch als geheel.   
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Figuur 3.7.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van de 

sportvoorzieningen in de gemeente (de Groote Wielen)  

 

 

Iets meer dan 6 op de 10 inwoners 

tevreden over sportvoorzieningen 

Het aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is in de Groote Wielen 

vergelijkbaar met het gemiddelde in            

’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.7.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (de Groote Wielen) 

 

Bijna 6 op de 10 inwoners zijn 

tevreden over sporten/bewegen in de 

openbare ruimte 

Het aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is vergelijkbaar met het 

gemeentelijk gemiddelde. Ook zijn er 

geen significante ontwikkelingen in de 

tijd.  

Figuur 3.7.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  (de 

Groote Wielen)  

 

 

Een kwart van de inwoners mist  (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel is in Muntel/Vliert, samen 

met de Groote Wielen, daarmee het 

hoogst van alle wijken en dorpen in                     

’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.7.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (de Groote Wielen) 

 

 

Bijna 8 op de 10 inwoners zijn 

tevreden over sportmogelijkheden in 

de eigen buurt 

De tevredenheid in de Groote Wielen 

wijkt niet significant af van dat in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Figuur 3.7.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (de Groote Wielen)  

 

 

Ruim 3 op de 10 inwoners behalen 

zowel in de zomer als winter de 

beweegnorm 

Deze uitkomst wijkt niet significant af van 

het gemeentelijk gemiddelde.  

Daarnaast voldoet in de zomer 46% aan 

de beweegnorm, in de winter is dit 35%.  
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3.8 Sport en bewegen in Empel 

 Relatief veel inwoners sporten minstens 1 keer per maand. Dit aandeel is met 85% het hoogst van 

alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch. Bovendien is er sprake van een toename ten opzichte 

van 2014.  

 Fitness is de meest favoriete sport. Gevolgd door hardlopen/joggen, wandelen en 

wielrennen/fietsen.  

 De tevredenheid over de sportmogelijkheden bij verenigingen is in de Groote Wielen het hoogst van 

alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch. Bovendien is het aandeel inwoners dat ontevreden is, 

gedaald van 8% in 2014 naar 2% in 2018. Daarnaast zijn relatief veel inwoners tevreden over de 

kwaliteit van de sportvoorzieningen en de sportvoorzieningen in de openbare ruimte.  

 Meer inwoners behalen in 2018  zowel in de zomer als winter de beweegnorm dan in 2014. 

 16% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                             

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.8.1 Overzicht sportdeelname inwoners Empel  

Relatief veel inwoners sporten 

minstens 1 keer per maand 

Dit aandeel is met 85% zelfs het hoogst 

van alle wijken en dorpen in de gemeente 

’s-Hertogenbosch. Het aandeel is 

bovendien toegenomen ten opzichte van 

2014.  

Figuur 3.8.2 Top-5 meest favoriete sporten (Empel)  

Fitness is meest favoriete sport  

Gevolgd door hardlopen/joggen, 

wandelen en wielrennen/fietsen. 

Zwemsport wordt in Empel minder vaak 

beoefend (7%) dan in ’s-Hertogenbosch 

als geheel (12%).  

 

 

Figuur 3.8.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Empel) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.8.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Empel)  

Relatief veel inwoners zijn tevreden 

over sporten bij verenigingen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is in Empel met 

het hoogst van alle wijken en dorpen in                    

’s-Hertogenbosch. Bovendien is het 

aandeel dat een matig/onvoldoende 

geeft, gedaald: van 8% in 2014 naar 2% 

in 2018. 
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Figuur 3.8.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Empel)  

 

 

Relatief veel inwoners tevreden over 

kwaliteit sportvoorzieningen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is in Empel met 

75% het hoogst van alle wijken en dorpen 

in ’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.8.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Empel) 

 

Relatief veel inwoners zijn tevreden 

over sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

Het percentage inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is in Empel hoger dan 

het in ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Daarnaast zijn er geen significante 

ontwikkelingen in de tijd.  

Figuur 3.8.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente? 

(Empel)  

 

 

 

2 op de 10 inwoners missen (een) 

sportvoorziening(en) in de gemeente 

Deze uitkomst is vrij gemiddeld ten 

opzichte van de andere wijken en dorpen 

in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.8.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Empel)  

 

 

Ruim driekwart van de inwoners 

tevreden over sportmogelijkheden in 

de buurt 

De tevredenheid in Empel wijkt niet 

significant af van het gemiddelde in                                         

‘s-Hertogenbosch. 

Figuur 3.8.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Empel)  

 

 

Meer inwoners die zowel in de zomer 

als winter de beweegnorm behalen dan 

in 2014 

Daarnaast behaalt in 2018 in de zomer 

54% van de inwoners de beweegnorm, in 

de winter is dit 41%. 
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3.9 Sport en bewegen in Noord 

 Ongeveer 4 op de 10 inwoners sporten niet of nauwelijks. Dit aandeel is in Noord het hoogst van 

alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch. 

 Fitness is veruit de meest favoriete sport.  

 De helft van de inwoners is tevreden over de sportvoorzieningen in de openbare ruimte. De 

tevredenheid lijkt lager dan het gemeentelijk gemiddelde, maar het verschil is net niet significant.  

 Ruim een derde van de inwoners behaalt in de zomer én winter de beweegnorm. Dit wijkt niet 

significant af van het gemeentelijk gemiddelde. 

 7% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                                    

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.9.1 Overzicht sportdeelname inwoners Noord  

Ongeveer 4 op de 10 inwoners sporten 

niet of nauwelijks 

Dit aandeel (41%) is in Noord het hoogst 

van alle wijken en dorpen in                                 

’s-Hertogenbosch. Verder zijn er geen 

significante ontwikkelingen in de tijd. 

 

Figuur 3.9.2 Top-5 meest favoriete sporten (Noord)  

 

Fitness is veruit meest favoriet 

Gevolgd door wandelen en 

wielrennen/fietsen. Hardlopen/joggen 

wordt in Noord (14%) minder vaak 

beoefend dan in ’s-Hertogenbosch als 

geheel (25%).  

 

Figuur 3.9.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Noord) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel 

volwassenen. Met sporten in een ander 

verband, bedoelen we bijvoorbeeld 

sporten op het werk of bij een buurthuis. 

Figuur 3.9.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Noord) 

 

 

Bijna twee derde van de inwoners is 

tevreden over sporten bij 

verenigingen 

Dit aandeel komt vrijwel overeen met het 

gemeentelijk gemiddelde. Ook zijn er 

geen significante ontwikkelingen in de 

tijd. 
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Figuur 3.9.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van de 

sportvoorzieningen in de gemeente (Noord)  

 

 

Ruim de helft is tevreden over kwaliteit 

sportvoorzieningen 

De tevredenheid in Noord wijkt niet 

significant af van dat in de gemeente          

’s-Hertogenbosch als geheel.  

 

 

Figuur 3.9.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Noord) 

 

De helft van de inwoners is tevreden 

over sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

De tevredenheid lijkt lager dan het 

gemeentelijk gemiddelde, maar dit 

verschil is (net) niet significant. 

Daarnaast zijn er tevens geen 

significante ontwikkelingen in de tijd.  

Figuur 3.9.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Noord)  

 

 

 

14% van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel is in Noord vergelijkbaar met 

dat in ’s-Hertogenbosch als geheel.  

 

 

Figuur 3.9.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Noord)  

 

6 op de 10 inwoners zijn tevreden over 

voorzieningen in de eigen buurt 

Daarnaast kiest een kwart van de 

inwoners voor de antwoordcategorie 

‘weet niet/geen mening’. Deze groep 

(25%) is groter dan gemiddeld (14%). 

  

Figuur 3.9.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (Noord)  

Ruim een derde van de inwoners 

behaalt in de zomer én winter de 

beweegnorm 

Dit wijkt niet significant af van de jaren 

ervoor en van het gemeentelijk 

gemiddelde.  

Daarnaast behaalt in de zomer 48% van 

de inwoners de beweegnorm, in de winter 

is dit 39%.  
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3.10 Sport en bewegen in Maaspoort 

 72% van de inwoners sport minimaal één keer per maand, waarvan 44% minimaal wekelijks sport. 

Beiden zijn ongeveer even hoog als het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. 

 Fitness en wandelen zijn de meest favoriete sporten. Gevolgd door wielrennen/fietsen  en 

hardlopen/joggen. 

 De tevredenheid over de sportmogelijkheden bij verenigingen, kwaliteit van de sportvoorzieningen, 

sportvoorzieningen in de openbare ruimte en de sportmogelijkheden in de eigen buurt, zijn allemaal 

vergelijkbaar met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. 

 41% van de inwoners behaalt in de zomer én winter de beweegnorm. Dit komt overeen met het 

gemeentelijk gemiddelde. 

 14% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                                    

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.10.1 Overzicht sportdeelname inwoners Maaspoort  

Iets meer dan 7 op de 10 inwoners 

sporten minimaal 1 keer per maand 

Dit aandeel is ongeveer even hoog als het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch als 

geheel. Er zijn ook geen opvallende 

ontwikkelingen in de tijd.  

Figuur 3.10.2 Top-5 meest favoriete sporten (Maaspoort)  

 

Fitness en wandelen zijn meest 

favoriete sporten 

Gevolgd door wielrennen/fietsen  en 

hardlopen/joggen. In Maaspoort zien we 

dezelfde top-5 als in de totale gemeente  

’s-Hertogenbosch.  

 

 

Figuur 3.10.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Maaspoort) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.10.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Maaspoort) 

 

Driekwart van de inwoners tevreden 

over sporten in verenigingsverband 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is vergelijkbaar 

met vorige jaren en met het gemiddelde in 

’s-Hertogenbosch.  
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Figuur 3.10.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Maaspoort)  

 

 

Bijna twee derde is tevreden over 

kwaliteit sportvoorzieningen 

De tevredenheid is vergelijkbaar met het 

gemiddelde in de gemeente                                        

’s-Hertogenbosch als geheel.  

Figuur 3.10.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Maaspoort) 

 

 

Bijna 6 op de 10 inwoners zijn tevreden 

over sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

Dit aandeel is vrijwel gelijk aan het 

gemeentelijk gemiddelde. Er zijn tevens 

geen significante ontwikkelingen in de tijd. 

 

Figuur 3.10.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Maaspoort)  

 

 

18% van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel is even hoog als het 

gemiddelde in de gemeente                                        

’s-Hertogenbosch als geheel.  

 

 

Figuur 3.10.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Maaspoort) 

 

 

Ongeveer driekwart van de inwoners 

tevreden over sportmogelijkheden in 

de buurt 

De inwoners van Maaspoort zijn ongeveer 

even tevreden als gemiddeld in  

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.10.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer 

als winter (Maaspoort)  

 

Ongeveer 4 op de 10 inwoners behalen 

in de zomer én winter de beweegnorm 

Deze uitkomst is conform het gemeentelijk 

gemiddelde. Ook wijkt het niet significant 

af van vorige jaren. Daarnaast behaalt in 

de zomer 56% van de inwoners de 

beweegnorm, in de winter is dit 42%.  
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3.11 Sport en bewegen in West 

 Meer inwoners sporten minstens 1 keer per maand. Dit aandeel is toegenomen: van 55% in 2014 

naar 71% in 2018. Daarnaast sport 43% van de inwoners minimaal wekelijks. Dit is vergelijkbaar 

met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch.  

 Fitness is veruit de meest favoriete sport.  

 Relatief veel inwoners zijn ontevreden over de sportmogelijkheden in de eigen buurt. In West is dit 

aandeel 24% tegenover 16% in de totale gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 41% van de inwoners behaalt in de zomer én winter de beweegnorm. Deze uitkomst komt overeen 

met het gemeentelijk gemiddelde. 

 11% van de inwoners uit West doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel 

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.11.1 Overzicht sportdeelname inwoners West  

Meer inwoners sporten minstens 1 

keer per maand  

Dit is een gunstige ontwikkeling ten 

opzichte van 2014. In 2018 sport 71% 

van de inwoners minimaal 1 keer per 

maand. Dit was 55% in 2014. 

Figuur 3.11.2 Top-5 meest favoriete sporten (West)  

Fitness is veruit meest favoriet 

Gevolgd door wandelen, 

hardlopen/joggen en wielrennen/fietsen. 

In West ziet de top-5 meest favoriete 

sporten er ongeveer hetzelfde uit als in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel.   

 

 

Figuur 3.11.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(West) 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel 

volwassenen. Met sporten in een ander 

verband, bedoelen we bijvoorbeeld 

sporten op het werk of bij een buurthuis. 

Figuur 3.11.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (West) 

Relatief veel inwoners kiezen voor 

‘weet niet/geen mening’  

Dit aandeel (39%) is in West het hoogst 

van alle wijken en dorpen in                                       

’s-Hertogenbosch. Mede hierdoor is het 

aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft voor de mogelijkheden 

significant lager dan in ’s-Hertogenbosch 

als geheel.  

34%

34%

43%

21%

35%

28%

45%

31%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2016

2018

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks

70%

69%

55%

10%

9%

7%

20%

22%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2016

2018

Gemiddelde in 's-Hertogenbosch 2018

(Ruim) voldoende Matig/onvoldoende Weet niet/geen mening

15%

21%

22%

26%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zwemsport

Wielrennen/toerfietsen

Hardlopen/joggen

Wandelsport

Fitness

2018

22%

28%

32%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Georganiseerd in ander verband

Georganiseerd in commercieel
verband

Georganiseerd in
verenigingsverband

Ongeorganiseerd (op eigen initiatief)

2018 2016 2014



23 
 

Figuur 3.11.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (West)  

 

 

Iets meer dan de helft van de inwoners 

is tevreden over sportvoorzieningen 

De tevredenheid in West wijkt niet 

significant af van het gemiddelde in  

de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

Figuur 3.11.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (West) 

 

Iets meer dan de helft is tevreden over 

sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

Dit aandeel wijkt niet significant af van het 

gemeentelijk gemiddelde. Er zijn ook 

geen significante ontwikkelingen in de 

tijd.  

 

Figuur 3.11.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(West)  

 

 

Bijna een kwart van de inwoners mist 

(een) sportvoorziening(en) 

Deze uitkomst lijkt hoger te zijn dan het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch, maar 

dit verschil is niet significant.  

 

 

Figuur 3.11.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (West)  

 

 

Relatief veel inwoners zijn ontevreden 

over sportmogelijkheden in de buurt  

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

matig of onvoldoende geeft (24%), is 

significant hoger dan het gemiddelde in                                  

’s-Hertogenbosch (16%).  

 

Figuur 3.11.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als 

winter (West)  

 

Ongeveer 4 op de 10 inwoners behalen 

in de zomer én winter de beweegnorm 

Deze uitkomst is conform het 

gemeentelijk gemiddelde. Er zijn ook 

geen significante ontwikkelingen in de 

tijd. Daarnaast behaalt in de zomer 56% 

van de inwoners de beweegnorm, in de 

winter is dit 43%. 
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3.12 Sport en bewegen in Engelen 

 77% van de inwoners sport minstens 1 keer per maand. 49% sport minimaal wekelijks. Beiden zijn 

vergelijkbaar met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. 

 Fitness is veruit de meest favoriete sport. Gevolgd door wandelen en  wielrennen/fietsen. Verder 

valt golf net buiten de top-5, maar deze sport is er populairder dan in ’s-Hertogenbosch als geheel. 

 Relatief veel inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Het 

percentage inwoners dat hiervoor een (ruim) voldoende geeft, is in Engelen hoger dan gemiddeld.  

 41% van de inwoners behaalt zowel in de zomer als winter de beweegnorm. Dit is gelijk aan het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch 

 13% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                                  

’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 3.12.1 Overzicht sportdeelname inwoners Engelen  

Iets meer dan driekwart van de 

inwoners sport minstens 1 keer per 

maand 

Dit aandeel is vergelijkbaar met het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. Ook zijn 

er geen significante ontwikkelingen in de 

tijd.   

Figuur 3.12.2 Top-5 meest favoriete sporten (Engelen)  

Fitness is veruit meest favoriet 

Gevolgd door wandelen en  

wielrennen/fietsen. Golf valt net buiten de 

top-5, maar is in Engelen (12%)  

populairder dan in de gemeente                          

’s-Hertogenbosch als geheel (4%).  

 

 

Figuur 3.12.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Engelen) 

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

Figuur 3.12.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Engelen) 

 

 

Bijna driekwart is tevreden over 

sporten/bewegen bij verenigingen 

De tevredenheid in Engelen is 

vergelijkbaar met vorige jaren en met het 

gemiddelde in  ’s-Hertogenbosch als 

geheel.  
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Figuur 3.12.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Engelen)  

 

 

Bijna 7 op de 10 inwoners zijn tevreden 

over kwaliteit sportvoorzieningen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, is in Engelen 

vergelijkbaar met het gemiddelde in  

’s-Hertogenbosch.  

 

Figuur 3.12.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Engelen) 

 

 

Relatief veel inwoners zijn tevreden 

over sporten/ bewegen in de openbare 

ruimte 

Het aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is in Empel (70%) 

significant hoger dan het gemeentelijk 

gemiddelde (60%).  

Figuur 3.12.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente? 

(Engelen)  

 

 

17 procent van de inwoners mist (een) 

sportvoorziening(en) 

Dit aandeel komt vrijwel overeen met het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch als 

geheel.  

 

 

Figuur 3.12.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt  (Engelen)  

 

 

7 op de 10 inwoners tevreden over 

sportmogelijkheden in de buurt 

De inwoners van Engelen zijn even 

tevreden als inwoners van de totale 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Figuur 3.12.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer 

als winter (Engelen)  

Ongeveer 4 op de 10 inwoners behalen 

zowel in de zomer als winter de 

beweegnorm 

Dit is gelijk aan het gemeentelijk 

gemiddelde. Verder lijkt er sprake te zijn 

van een toename, maar dit verschil in tijd 

is niet significant. Daarnaast behaalt in de 

zomer 53% van de inwoners de 

beweegnorm, in de winter is dit 41%.  
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3.13 Sport en bewegen in Nuland 

 71% van de inwoners sport minstens 1 keer per maand. 43% sport minimaal 1 keer per week. 

Beiden zijn vergelijkbaar met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. 

 Fitness is de meest favoriete sport. Gevolgd door wielrennen/fietsen en wandelen. Verder valt 

voetbal net buiten de top-5, maar deze sport is in Nuland populairder dan gemiddeld.  

 Relatief veel inwoners zijn ontevreden over de sportmogelijkheden in de eigen buurt. Het aandeel 

inwoners dat hiervoor een matig/onvoldoende geeft (24%) is significant hoger dan gemiddeld (16%). 

 Meer inwoners behalen in 2018 zowel in de zomer als winter de beweegnorm dan in 2014.  

 24% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is twee keer zo hoog als 

voor heel ’s-Hertogenbosch (12%). 

 

Figuur 3.13.1 Overzicht sportdeelname inwoners Nuland  

Ongeveer 7 op de 10 inwoners sporten 

minstens 1 keer per maand 

Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in    

’s-Hertogenbosch. De uitkomst is ook 

vergelijkbaar met die in 2014 en 2016. 

Figuur 3.13.2 Top-5 meest favoriete sporten (Nuland)  

Fitness is meest favoriete sport 

Gevolgd door wielrennen/fietsen en 

wandelen.  Voetbal valt net buiten de top-

5, maar deze sport is in Nuland (13%) 

populairder dan in ’s-Hertogenbosch als 

geheel (6%). Yoga, vecht- en 

verdedigingssport en golf worden er 

minder vaak beoefend dan gemiddeld.  

 

Figuur 3.13.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Nuland) 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

Figuur 3.13.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Nuland) 

 

 

Ongeveer 7 op de 10 inwoners tevreden 

over sporten/bewegen bij verenigingen 

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

(ruim) voldoende geeft, komt ongeveer 

overeen met vorige jaren en met het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch.  
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Figuur 3.13.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Nuland) 

 

 

Ongeveer 6 op de 10 inwoners zijn 

tevreden over kwaliteit van de 

sportvoorzieningen 

Dit aandeel is in Nuland vrijwel gelijk aan 

het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch.  

 

 

Figuur 3.13.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ 

bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Nuland) 

 

 

Iets meer dan de helft is tevreden over 

voorzieningen in de openbare ruimte 

Dit aandeel wijkt niet significant af van het 

gemeentelijk gemiddelde. Er zijn ook geen 

significante ontwikkelingen in de tijd.  

 

Figuur 3.13.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Nuland)  

 

 

2 op de 10 inwoners missen (een) 

sportvoorziening(en)  

Dit aandeel komt vrijwel overeen met het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch als 

geheel. 

Figuur 3.13.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Nuland)  

 

Relatief veel inwoners zijn ontevreden 

over sportmogelijkheden in de buurt  

Het aandeel inwoners dat hiervoor een 

matig of onvoldoende geeft, is in Nuland 

(24%) hoger dan het gemiddelde in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch (16%). 

 

Figuur 3.13.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer 

als winter (Nuland)  

 

Meer inwoners die zowel in de zomer 

als winter de beweegnorm behalen dan 

in 2014 

Dit aandeel is significant toegenomen, van 

29% in 2014 naar 44% in 2018.  

Daarnaast behaalt in 2018 in de zomer 

57% van de inwoners de beweegnorm, in 

de winter is dit 45%. 
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3.14 Sport en bewegen in Vinkel 

 67% van de inwoners sport minimaal 1 keer per maand. Dit is 73% voor de gemeente                                     

’s-Hertogenbosch als geheel. Daarnaast is het aandeel dat minimaal wekelijks sport significant 

gedaald: van 49% in 2014 naar 28% in 2018. Het percentage wekelijkse sporters is het laagst van 

alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch.  

 De meest favoriete sporten zijn wandelen, wielrennen/fietsen en fitness. De eerste twee sporten 

zijn in Vinkel populairder dan in ’s-Hertogenbosch als geheel.  

 Het aandeel inwoners dat een sportvoorziening in de gemeente mist (11%) is in Vinkel, samen met 

Rosmalen zuid, het laagst van alle wijken en dorpen in ’s-Hertogenbosch. 

 30% van de inwoners behaalt zowel in zomer als winter de beweegnorm. Dit wijkt net niet significant 

af van het gemeentelijk gemiddelde (40%).  

 13% van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit is 12% voor heel                                      

’s-Hertogenbosch (12%). 

 

 Figuur 3.14.1 Overzicht sportdeelname inwoners Vinkel  

Minder inwoners sporten minstens 1 

keer per week 

Dit aandeel is in Vinkel significant 

afgenomen, van 49% in 2014 naar 28% in 

2018. Het wekelijks sporten is in Vinkel het 

laagst van alle wijken en dorpen in                      

’s-Hertogenbosch. 

Figuur 3.14.2 Top-5 meest favoriete sporten (Vinkel)  

Wandelen, wielrennen/fietsen en 

fitness zijn het meest favoriet 

Daarnaast zijn wandelen en 

wielrennen/fietsen in Vinkel populairder 

dan in ’s-Hertogenbosch als geheel. 

Hardlopen/joggen, yoga/pilates en vecht- 

en verdedigingssport worden er minder 

vaak beoefend dan gemiddeld.  

Figuur 3.14.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport 

(Vinkel)  

 

 

Merendeel sport ongeorganiseerd               

(op eigen initiatief) 

Maar op een sportschool of bij een 

vereniging sporten ook veel volwassenen. 

Met sporten in een ander verband, 

bedoelen we bijvoorbeeld sporten op het 

werk of bij een buurthuis. 

 

 

 Figuur 3.14.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen bij verenigingen in de gemeente (Vinkel) 

 

 

Bijna 7 op de 10 inwoners zijn tevreden 

over sporten/bewegen bij verenigingen 

De tevredenheid in Vinkel komt overeen 

met het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. 

Daarnaast zijn er geen significante 

verschillen in de tijd.  
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 Figuur 3.14.5 Tevredenheid in het algemeen over de kwaliteit van 

de sportvoorzieningen in de gemeente (Vinkel) 

 

 

Ongeveer twee derde is tevreden over 

kwaliteit sportvoorzieningen 

De resultaten in Vinkel wijken niet  

significant af van het gemiddelde in                                  

de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 

 

 Figuur 3.14.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/ bewegen in de openbare ruimte in de gemeente (Vinkel) 

 

Bijna twee derde is tevreden over 

sporten/bewegen in de openbare 

ruimte 

Het aandeel inwoners dat een (ruim) 

voldoende geeft, is in Vinkel vergelijkbaar 

met het gemeentelijk gemiddelde. 

Daarnaast zijn er geen opvallende 

ontwikkelingen in de tijd. 

 Figuur 3.14.7 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente?  

(Vinkel)  

 

 

Relatief veel inwoners vinden dat alle  

sportvoorzieningen aanwezig zijn 

Het aandeel inwoners dat (een) 

sportvoorziening(en) mist, is met 11% in 

Vinkel - samen met Rosmalen zuid - het 

laagst van alle wijken en dorpen in ’s-

Hertogenbosch.  

 Figuur 3.14.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te 

sporten/bewegen in de eigen buurt (Vinkel)  

 

 

 

7 op de 10 inwoners zijn tevreden over 

sportmogelijkheden in de buurt 

De inwoners van Vinkel zijn even tevreden 

als in de gemeente ’s-Hertogenbosch als 

geheel.  

 

 Figuur 3.14.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer 

als winter (Vinkel)  

 

3 op de 10 inwoners behalen zowel in 

zomer als winter de beweegnorm 

Dit percentage wijkt net niet significant af 

van het gemeentelijk gemiddelde. 

Daarnaast behaalt in Vinkel in de zomer 

40% de beweegnorm, in de winter is dit 

34%.  
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4. Bijlage: informatie over wijken en dorpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 Sportdeelname onder volwassenen in de wijken en dorpen van 's-Hertogenbosch, 2018 

Figuur 4.2 Tevredenheid onder volwassenen over mogelijkheden sporten en bewegen bij verenigingen, 2018 
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Figuur 4.3 Tevredenheid onder volwassenen over de kwaliteit van sportvoorzieningen in de gemeente, 2018 

Figuur 4.4 Tevredenheid onder volwassenen over mogelijkheden sporten en bewegen in de openbare 
ruimte in de gemeente, 2018 
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Nee, mist er geen Ja, mist sportvoorziening(en) Weet niet / geen mening

Figuur 4.5 Mist u (een) sportvoorziening(en) in de gemeente, 2018 

Figuur 4.6 Tevredenheid onder volwassenen over mogelijkheden sporten en bewegen in de eigen buurt, 2018 


