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WIJKPROFIEL WERKGEBIED VLEUTEN- DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN 

 

Inleiding 

SportUtrecht formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht 

met betrekking tot het sporten en bewegen. Het geeft de stand van zaken aan de hand van de 

pijlers Cijfers, Kracht van de wijk en Relevante ontwikkelingen. Dit wijkprofiel is gericht op 

de doelgroep Jeugd en is afgestemd met relevante partners in de wijk zoals sportclubs, 

onderwijsinstanties, zorgpartners en buurtteams. Het betreft hier dus een gezamenlijk visie op het 

wijkprofiel. De wijkprofielen zijn te gebruiken in combinatie met een toelichtend adviesgesprek 

van de Beweegmakelaar Onderwijs & Sport. Deze kent de wijken en kan een toelichting geven op 

de vraag en behoefte in de wijk. Het wijkprofiel is opgemaakt met behulp van de beschikbare 

cijfers van Wistudata en de Volksgezondheidmonitor Utrecht.  

 

1. Cijfers 

 

Vleuten- De Meern 

 

Tabel 1: Demografische gegevens op wijk Vleuten-De Meern: aantal jeugd 0 t/m 17 jaar  

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Vleuten-De Meern 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 47801 48309 48789 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 3034 2902 2817 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 6667 6731 6646 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 4133 4736 4555 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 13834 14369 14018 

 

Tabel 2: Beweegnorm: elke dag minimaal 60 minuten matig intensief bewegen  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Beweegnorm Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 77% 82% 

Vleuten-De Meern 2017-2018 86% 82% 84% 

Vleuten-De Meern 2015-2016  87% 85% 86% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Vleuten-De Meern 2017-2018 95% 94% 95% 

Vleuten-De Meern 2015-2016  91% 90% 91% 
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Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

Overgewicht (incl. obesitas) jeugd 2017  Overgewicht (incl. obesitas) 

Vleuten-De Meern Groep 2 BO (5-6 jarigen)  6% 

Vleuten-De Meern Groep 7 BO (10-11 jarigen)  11% 

Stedelijk Groep 2 BO (5-6 jarigen)    11% 

Stedelijk Groep 7 BO (10-11 jarigen)  14% 

 

Tabel 4B: Overgewicht (incl. obesitas) Jongeren 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2014-2015 

Overgewicht (incl. obesitas) jongeren 2015 Overgewicht (incl. obesitas) 

Vleuten-De Meern klas 2 VO (jaar 2015) 7% 

Stedelijk klas 2 VO (jaar 2015) 15% 

 

Tabel 5: Percentage leerlingen dat meer dan 60 minuten per dag buitenspeelt 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Buitenspelen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   51% 34% 42% 

Vleuten-De Meern 2017-2018 40% 27% 34% 

 

Tabel 6: Percentage kinderen dat elke week meedoet aan sport- of bewegingsactiviteiten 

na schooltijd 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Activiteiten na schooltijd  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   41% 41% 41% 

Vleuten-De Meern 2017-2018 36% 38% 37% 

 

Tabel 7: Percentage kinderen dat vijf dagen per week lopend of fietsend naar school gaat  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

School: lopen of fietsen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   78% 80% 79% 

Vleuten-De Meern 2017-2018 81% 80% 81% 

 

Conclusie cijfers Vleuten-De Meern 

Het aantal kinderen van 4 tot en met 17 jaar is erg groot in Vleuten-De Meern. Procentueel gezien 

voldoen jongens en meisjes in Vleuten-De Meern vaak aan de beweegnorm. De jongens voldoen 

ongeveer net zo vaak als het stedelijk gemiddelde en de meisjes zelfs iets meer dan stedelijk. Ook 

zijn jongens en meisjes vaker lid van een sportvereniging. Procentueel gezien hebben jongens en 

meisjes minder vaak dan het Utrechts gemiddelde last van overgewicht. Kinderen in Vleuten-De 

Meern spelen minder vaak dan gemiddeld buiten en doen iets minder vaak mee aan naschoolse 

sport- en beweegactiviteiten. Het percentage kinderen dat lopend of oop de fiets naar school gaat 

ligt rond het stedelijk gemiddelde.  
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Leidsche Rijn 

 

Tabel 1: Demografische gegevens op wijk Leidsche Rijn: aantal jeugd 0 t/m 17 jaar  

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Leidsche Rijn 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 34267 36544 38859 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 2708 2857 2959 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 4990 5127 5180 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 2600 2812 3028 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 10298 10796 11167 

 

Tabel 2: Beweegnorm: elke dag minimaal 60 minuten matig intensief bewegen  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Beweegnorm Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 77% 82% 

Leidsche Rijn 2017-2018 84% 70% 77% 

Leidsche Rijn 2015-2016  84% 74% 79% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Leidsche Rijn 2017-2018 87% 81% 84% 

Leidsche Rijn 2015-2016  88% 83% 85% 

 

Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

Overgewicht (incl. obesitas) jeugd 2017  Overgewicht (incl. obesitas) 

Leidsche Rijn Groep 2 BO (5-6 jarigen)  10% 

Leidsche Rijn Groep 7 BO (10-11 jarigen)  9% 

Stedelijk Groep 2 BO (5-6 jarigen)    11% 

Stedelijk Groep 7 BO (10-11 jarigen)  14% 

 

Tabel 4B: Overgewicht (incl. obesitas) Jongeren 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2014-2015 

Overgewicht (incl. obesitas) jongeren 2015 Overgewicht (incl. obesitas) 

Leidsche Rijn klas 2 VO (jaar 2015) 15% 

Stedelijk klas 2 VO (jaar 2015) 15% 

 

Tabel 5: Percentage leerlingen dat meer dan 60 minuten per dag buitenspeelt 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Buitenspelen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   51% 34% 42% 

Leidsche Rijn 2017-2018 41% 27% 34% 

 

Tabel 6: Percentage kinderen dat elke week meedoet aan sport- of bewegingsactiviteiten 

na schooltijd 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Activiteiten na schooltijd  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   41% 41% 41% 

Leidsche Rijn 2017-2018 37% 36% 36% 
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Tabel 7: Percentage kinderen dat vijf dagen per week lopend of fietsend naar school gaat  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

School: lopen of fietsen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   78% 80% 79% 

Leidsche Rijn 2017-2018 76% 85% 80% 

 

Conclusie cijfers Leidsche Rijn 

In Leidsche Rijn is de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar verhoudingsgewijs erg groot. De jongens en 

meisjes voldoen iets minder vaak dan gemiddeld aan de beweegnorm. Wel zijn ze ongeveer net zo 

vaak als gemiddeld in Utrecht lid van een sportvereniging. Kinderen in groep 7 hebben iets minder 

dan gemiddeld last van overgewicht. Voor groep 2 en klas 2 ligt het percentage kinderen met 

overgewicht ongeveer op het stedelijk gemiddelde. Kinderen in Leidsche Rijn spelen iets minder 

vaak buiten dan gemiddeld en nemen iets minder vaak deel aan naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten. Het percentage kinderen dat lopend of op de fiets naar school gaat ligt 

ongeveer op het stedelijk gemiddelde, hoewel het percentage meisjes dat lopend of op de fiets 

naar school gaat al echt iets hoger ligt dan stedelijk het geval is.  

 

Algemene conlusie 

Het aantal jongeren in beide wijken groeit. De cijfers in het werkgebied Leidsche Rijn-Vleuten de 

Meern zijn redelijk positief. Toch weten we dat op buurtniveau de verschillen erg groot kunnen zijn 

in de twee wijken. Bekend is dat in sommige buurten ook echt inzet vanuit de verschillende 

wijkorganisaties nodig is. Dus ook SportUtrecht is in die gebieden actief.  

 

 

2. Kracht van de wijk: onderwijs, sportverenigingen en samenwerking 

Dit werkgebied kent vele sportaanbieders, waarbij een aantal als vitaal en maatschappelijk 

betrokken kunnen worden aangemerkt. Wat opvalt is dat sommige van deze clubs met een 

wachtlijstproblematiek te maken hebben, waarvoor diverse oplossingen zijn of worden ontwikkeld. 

Het kan waardevol zijn om dit nog breder te trekken en samenwerking binnen deze wijken tussen 

sportaanbieders met dezelfde sport te stimuleren door naar elkaar door te verwijzen en mogelijk 

verlichting te bieden in wachtlijsten. 

 

Een aantal vechtsportaanbieders, vaak georganiseerd als ZZP, heeft een grote maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, die tot uiting komt in aanbod voor vrouwen en meiden op het gebied van 

weerbaarheid en zelfvertrouwen. 

Het sporten in de openbare ruimte wordt gestimuleerd door verschillende clubs (denk aan 

hardlopen, bootcamp en freerunnen). In dit werkgebied, met o.a. het Maximapark en ‘Het Lint’ 

betekenen dit soort sportaanbieders veel voor de sportstimulering voor jeugd die op een andere 

wijze buiten actief wil zijn. 

 

Het primair onderwijs is betrokken bij de sportstimulering, enerzijds via de brede scholen maar ook 

individuele basisscholen hebben interesse in het aanbod van sportclubs. De samenwerking met 

individuele basisscholen kan verder uitgewerkt worden, met focus op de scholen waar de 

sportparticipatie lager ligt. 

De samenwerking binnen het Wijksportteam blijkt van grote waarde door een gevoel van 

eigenaarschap en is een onmisbaar instrument geworden om de uitwisseling en samenwerking 

tussen clubs en onderwijs vorm te geven en zo aan te sluiten bij de behoefte in de wijk. 

 

In het gezondheidsnetwerk hebben veel huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten contact met 

elkaar, waar sport en bewegen ook een onderwerp is. Met de het gezondheidsnetwerk en 

buurtteams kan de nauwe samenwerking verder worden uitgebouwd en doorverwijzing en 

toeleiding van kwetsbare doelgroepen worden besproken. De verschillende welzijnsorganisaties zijn 

betrokken bij sport en bewegen, er is een structurele samenwerking met stichting JoU en DOCK 

met als basis de ontwikkelingen bij Streetsports algemeen en Streetsports jongeren. 
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3. Relevante ontwikkelingen 

 

Utrechts Sportakkoord 

Een meer algemene kans voor sportclubs is het Utrechts Sportakkoord. Daarmee wil de gemeente 

Utrecht bereiken dat alle Utrechters mee kunnen doen met sport en bewegen. Utrecht zet in op 

drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur 

en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een 

sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. Het Utrechts 

Sportakkoord kan clubs helpen een extra impuls te geven ten behoeve van sportstimulering van de 

jeugd die nog niet sport. 

 

Nieuwbouwwijk 

Leidsche Rijn is de grootste nieuwbouwwijk van Nederland, waarbij een groot gedeelte van de 

nieuwbouw ook in Vleuten-De Meern gevestigd is. Tot 2025 wordt er in de wijk op grote schaal 

gebouwd, waarbij het uiteindelijke aantal inwoners geschat wordt op 100.000. De gebieden die 

momenteel worden uitgebreid zijn Rijnvliet en Leeuwesteyn.  

Zowel Leidsche Rijn als Vleuten-De Meern zijn erg divers opgebouwd, met de aanwezigheid van 

koopwoningen uit het duurdere segment en sociale huurwoningen in dezelfde buurt. Deze 

diversiteit zorgt soms voor een vertekening van de gemiddelde cijfers op het gebied van leefstijl en 

gezondheid. De welzijnspartners en wij als SportUtrecht zijn daarom continu op zoek naar de 

kwetsbare bewoners in deze grote wijken. 

 

Flexibiliteit en maatschappelijk betrokkenheid 

In dit werkgebied zijn veel ZZP’ers actief die makkelijk en snel inspelen op de behoefte aan sport 

en bewegen in de wijk. Ook zien we dat vele van hen maatschappelijk betrokken zijn en zich graag 

willen richten op kwetsbare doelgroepen. De facilitering hiervan kan verder ontwikkeld worden. Een 

mogelijkheid is dat zij binnen een koepelvereniging gaan samenwerken of aan kunnen sluiten bij 

een bestaande vereniging. 

 

Buitenspelen 

Zoals te zien in de cijfers, blijven zowel jongens als meisjes achter op het stedelijk gemiddelde wat 

betreft buitenspelen. Met het project Streetsports spelen we daarop in en zorgen we voor een 

toegankelijke en georganiseerde vorm van sport en spel. Momenteel wordt er ingezet op het 

oprichten van een Krajicek Playground in Vleuterweide, dit biedt een mooie kans voor sporten en 

bewegen in de buitenruimte. Het informele sportaanbod op pleintjes, bij speeltuinen en andere 

buitenruimte kan nog verder op ingezet worden. Sportclubs kunnen hierop inspelen met bijv. 

streetvoetbal of streethandbal, streethockey, breakdance en freerunnen. Vooral in de 

aandachtswijken is laagdrempelig aanbod nodig dat op loopafstand in de buurt moet plaatsvinden.  

 

Laagdrempelig aanbod: doelgroepen 

Drie doelgroepen met extra aandacht in deze wijken kunnen met name genoemd worden. Ouders 

willen graag voor peuters specifiek laagdrempelig aanbod binnen een sportclub. Meiden, met 

meiden met een migratieachtergrond, die verschillende drempels ervaren binnen het reguliere 

aanbod hebben grote behoefte aan een speciaal Meidensportaanbod. Dit geldt vooral voor de 

leeftijd 10-14 jaar. Zoals aangegeven groeit het aantal jongeren. Het aanbod in de wijk is daar nog 

niet volledig op ingericht. Door het ontbreken van vrijetijdsvoorzieningen kan sport een middel zijn 

om hen te activeren. Ook is er binnen deze doelgroep behoefte aan buurtfitness, een toegankelijke 

sportschool met een maatschappelijke betrokkkenheid. Dit geldt voor jongens en meiden, waarbij 

laatstgenoemde behoefte hebben aan momenten exclusief voor meiden. Wat betreft aangepast 

sporten voor jeugd met een beperking is er specifieke behoefte aan zelfverdedigingssporten en 

meer generalistisch aanbod zoals sport- en spelmix. 

 

 


