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WIJKPROFIEL WERKGEBIED UTRECHT ZUIDWEST 

 

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 sportverenigingen, 

onderwijsinstanties, zorgpartners en buurtteams. De wijkprofielen zijn te gebruiken in combinatie 

met een toelichtend adviesgesprek van de Beweegmakelaar Onderwijs & Sport. Deze kent de 

wijk 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 Volksgezondheidsmonitor Utrecht. 

 

1. Cijfers 

 

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

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Zuidwest 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 37735 38001 38428 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 1967 1878 1868 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 3317 3218 3177 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 2076 2141 2140 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 7360 7237 7185 

 

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% 

Zuidwest 2017-2018 87% 74% 81% 

Zuidwest 2015-2016  85% 69% 78% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Zuidwest 2017-2018 80% 62% 71% 

Zuidwest 2015-2016  82% 52% 67% 

 

Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

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

Zuidwest Groep 2 BO (5-6 jarigen)  18% 

Zuidwest Groep 7 BO (10-11 jarigen)  24% 

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) 

Zuidwest klas 2 VO (jaar 2015) 33% 

Stedelijk klas 2 VO (jaar 2015) 15% 
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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% 

Zuidwest 2017-2018 59% 43% 51% 

 

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% 

Zuidwest 2017-2018 47% 42% 45% 

 

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% 

Zuidwest 2017-2018 80% 77% 78% 

 

Conclusie cijfers  

Hoewel de cijfers van de beweegnorm en lidmaatschap bij een sportvereniging voor meisjes wel 

omhoog zijn gegaan ten opzichte van 2015-2016, ligt de beweegnorm bij de meisjes nog steeds 

een stukje lager dan het stedelijk gemiddelde. De jongens zitten net boven het stedelijk 

gemiddelde. Bij het lidmaatschap is het verschil bij de meisjes een stuk groter met het stedelijke 

gemiddelde. Hoewel het percentage meisjes dat lid is wel is gestegen, hebben de meisjes nog 

duidelijk meer aandacht nodig.  

Ook zijn de cijfers op het gebied van overgewicht en obesitas behoorlijk hoog ten opzichte van het 

stedelijk gemiddelde, en worden deze steeds hoger naarmate de kinderen ouder worden. Op het 

gebied van buitenspelen scoren de kinderen in Zuidwest juist weer hoger dan het stedelijke 

gemiddelde. En op het percentage kinderen dat wekelijks meedoet aan een sport- of 

beweegactiviteit na school en dat lopend of fietsen naar school gaat, scoren de kinderen ongeveer 

hetzelfde als het stedelijke gemiddelde.  

 

 

2. Kracht van de wijk: sportverenigingen en samenwerking 

 

In de Bevolkingsprognose die de Gemeente Utrecht heeft uitgegeven in 2019 blijkt dat Zuidwest 

de grootste wijk van de stad wordt, met name door ontwikkeling van de Merwedekanaal zone. De 

bouw van de woningen daar is al gestart en de verwachting is dat de komende vijf jaar het aantal 

inwoners in Zuidwest groeit van 38.842 naar 46.651 en in 2040 naar meer dan 62.000 mensen. 

 

Verder is Zuidwest een gemêleerde wijk, de aandachtsgebieden zijn Kanaleneiland, Transwijk 

Noord en Rivierenwijk (zuidelijk deel). Dichterswijk valt ook onder Zuidwest, en daar wonen dan 

vooral mensen met een hoge SES. Begin 2020 zetten we vanuit SportUtrecht vragenlijsten uit op 

de verschillende scholen in het werkgebied om te achterhalen hoe het zit met de sportparticipatie 

van de leerlingen, en wat hun wensen zijn. Hier willen we als SportUtrecht dan ook in de nieuwe 

BSC-tranche op inspringen.  

 

Belangrijke partijen voor sport en bewegen in Zuidwest zijn:  

 Onderwijs: Bredeschool Hart van Noord (voorscholen en basisonderwijs), veel losse 

scholen in Kanaleneiland  Transwijk en Rivierenwijk, de Bredeschool Kleine Dichter en het 

voortgezet onderwijs 

 Welzijn: DOCK (sociaal makelorganisatie), stichting JoU (jongerenwerk),  
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 Zorg: huisartsen, fysiotherapeuten, Buurtteams Utrecht (sociale basiszorg) 

 Sport: sportclubs en anders georganiseerde sport 

 

De wijk Zuidwest kent een breed sportaanbod voor jong en oud. Er zijn meerdere sportaanbieders 

voor bijvoorbeeld voetbal, fitness en verschillende vechtsporten. Sportaanbieders van eenzelfde 

sport spelen hiermee in op de grote sportvraag vanuit de wijk. Sommige sportaanbieders richten 

zich op specifieke doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn Klarita-fit (Kanaleneiland Zuid) en Ladyfit 

(Transwijk). Beiden bieden voornamelijk fitness voor vrouwen aan. 

 

Nieuw Welgelegen speelt een centrale rol in de wijk als het gaat om het sportaanbod voor jeugd 

(en volwassenen). Gelegen in Transwijk trekt Nieuw Welgelegen ook veel kinderen uit de 

omliggende sub wijken Kanaleneiland, Rivierenwijk en Dichterswijk. Ook de naastgelegen club 

Zwaluwen Utrecht 1911 speelt een centrale rol in de wijk. Deze sterke omni sportclub heeft een 

eigen buurtsportclub voor wachtlijstkinderen en specifiek meidenvoetbal aanbod.  

Al sinds een aantal jaar is het FDC Centre een mooie toevoeging in de wijk waar een aantal 

sportaanbieders de handen ineen heeft geslagen en fitness, dans en vechtsport aanbiedt. Verder 

zijn door de wijk heen verschillende sportaanbieders gevestigd. De Halter (worstelen) heeft een 

wijk overstijgende aanpak, kan daarmee sportaanbod dichtbij huis aanbieden en is 

maatschappelijk betrokken.  

 

Met het merendeel van de (brede) scholen is er een goede samenwerking. Deze richt zich met 

name op het sportaanbod via de Samen Doen Na Schooltijd (SDNS) cursussen en de 

onderschoolse clinics tijdens de gymlessen, maar ook ondersteuning bij sportdagen en 

Koningsspelen.  

Ook met zorg- en welzijnsorganisaties wordt samengewerkt. Zo is er bijvoorbeeld samenwerking 

met kinderfysiotherapiepraktijken die voor hun cliënten (o.a. motorische achterstand en 

overgewicht) doorstroom willen hebben naar regulier of aangepast sport- en beweegaanbod. Er is 

regelmatig overleg met samenwerkingspartners binnen welzijn zoals DOCK, het Buurtteam en 

stichting JoU, en er wordt samengewerkt bij bijvoorbeeld evenementen in de wijk.  

 

Kanaleneiland/Transwijk en Rivieren/Dichterswijk zijn Vreedzame wijken. Vreedzaam is een 

samenhangende pedagogische aanpak die voortkomt uit de Vreedzame School. Kinderen krijgen 

allerlei ‘burgerschapscompetenties’ aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt 

oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen 

verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te 

gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap (Bron: www.stichtingvreedzaam.nl). Naast 

de scholen, hebben o.a. ook JoU, DOCK, enkele sportclubs en SportUtrecht de aanpak omarmd. 

 

 

3. Relevante ontwikkelingen 

 

Naast de kerntaken van de wijkorganisaties en de benoemde krachten van de wijk zijn er enkele 

specifieke ontwikkelingen in de wijk. 

 

Utrechts Sportakkoord 

Met het Utrechts Sportakkoord 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. Zeker voor Zuidwest is het Utrechts Sportakkoord relevant. Ondanks alle 

inspanningen op het gebied van sport en bewegen zien we dat de sportparticipatie van de 

Zuidwestenaren lager ligt dan elders in Utrecht en méér kinderen overgewicht hebben. Het 

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

sportstimulering van de kinderen en jongeren in Zuidwest die nog niet sporten. 

 

http://www.stichtingvreedzaam.nl/
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Laagdrempelig sportaanbod 

In de basis is er veel behoefte aan laagdrempelig, betaalbaar sportaanbod in de wijk. Veel 

kinderen/ jongeren in Zuidwest/hebben een U-pas. Zeker voor de jeugd is er behoefte aan 

vrijblijvend kennismaken met diverse sporten, op die manier kunnen zij hun talenten ontdekken.   

Ook is voor veel kinderen van Kanaleneiland van belang dat het sportaanbod echt dichtbij is, 

omdat ouders geen auto hebben, zij niet fietsen, of niet de grote weg (Beneluxlaan of 

Churchillaan) of het Merwede- of Amsterdam Rijnkanaal over kunnen of willen gaan. Daarmee zijn 

zij afhankelijk van of leunen meer op aanbod dichtbij huis.  

 

Voetbal 

Met het stoppen van het voetbalaanbod van SVA Papendorp door de aangekondigde royering van 

de KNVB, en het stoppen van de jeugdafdeling bij Faja Lobi KDS voor de zomer van 2019, en de 

wachtlijst voor jeugd bij Zwaluwen Utrecht 1911 is er een duidelijke behoefte aan voetbalaanbod 

voor jeugd ontstaan, zowel voor jongens als voor meiden. 

 

Peuters en kleuters 

In de wijk Zuidwest is een grote behoefte aan peuter- en kleutersport. Het aanbod dient zich te 

richten op de algemene (motorische) ontwikkeling van kinderen, en het hoeft nog niet sport 

specifiek te zijn. Belangrijk is om hierin ouderparticipatie mee te nemen, en zo kinderen en ouders 

al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor sporten en bewegen. Een aantal aanbieders, 

waaronder dansaanbieders, heeft speciaal peuteraanbod ontwikkeld, maar ook buurtbewoners zelf, 

kinderopvang of voorscholen kunnen hierin actief zijn. 

 

Vanuit de Bredeschool Hart van Noord is er voor de jongste doelgroep van peuters en kleuters, 

maar ook voor de wat oudere kinderen tot en met groep 6 behoefte aan turnen en gym. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Het betrekken van ouders in Zuidwest vergt extra aandacht. Ouders spelen een cruciale rol in de 

keuze of kinderen überhaupt gaan sporten en ook welke sport het kind dan gaat doen. Bij werving 

(toeleiding) en behoud van kinderen in Zuidwest, is speciale aandacht nodig voor 

ouderbetrokkenheid.   

 

Meiden 

Meiden sporten in Zuidwest minder dan jongens en ook minder dan elders in Utrecht. Er zijn 

enkele ontwikkelingen op het gebied van meidensport gaande, maar hierin moeten nog verdere 

stappen worden gemaakt. Meiden willen ook ‘stoere’ sporten beoefenen, maar vinden het wel 

prettig om dit met meiden onderling te doen. 

 

De danceground die waarschijnlijk in Kanaleneiland Noord in de Amsterdam Rijn Kanaal (ARK) 

zone komt te liggen in het voorjaar van 2020 biedt kansen voor dansaanbieders uit de wijk om 

daar niet alleen meiden, maar wellicht ook jongens te activeren.  

 

Tieners en jongeren 

Er is behoefte in de wijk aan sportaanbod voor tieners en jongeren, om zo het actief blijven na de 

basisschool te blijven stimuleren. Samenwerking met Stichting JoU en ook het Globe College en 

andere middelbare scholen in de wijk moet nog verder versterkt worden hierin. Uit onderzoek 

binnen het voortgezet onderwijs blijkt dat er vooral behoefte is aan dans, basketbal, (meiden) 

voetbal en vechtsport (zelfverdedigingssport).   

 

Doorverwijzing en speciaal aanbod 

Er zijn in Zuidwest veel kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen en jongeren met 

een beperking, een sociaal-emotionele achterstand, een bewegingsachterstand of een zeer 

kwetsbare thuissituatie, waardoor zij sporten bij een club of buiten niet als vanzelfsprekend 

ervaren. Ook voor hen moet ruimte zijn binnen het sport- en beweegaanbod in Zuidwest en is een 

inclusieve houding van de sport- en beweegaanbieders vereist.   
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Kinderen met overgewicht verdienen extra aandacht in Zuidwest aangezien het aantal kinderen 

met overgewicht hier hoger is dan elders in Utrecht. De doorverwijzing van kinderen naar 

sportaanbod is een ontwikkelpunt in dit werkgebied. Evenals het inspelen op de vraag vanuit deze 

doelgroep. Het uitwisselen, informeren en samenwerken in deze toeleiding kan beter vorm krijgen, 

waarin buurtsportcoaches ook een rol kunnen spelen. 

 

Vanuit het aangepast sporten is er stedelijk vraag naar gym/sport- en spel mix voor de jongste 

kinderen (4-6 jaar oud). Daarnaast is er geen aangepast tennis aanbod. In het algemeen is er 

weinig aanbod voor de doelgroep met gedragsproblematiek, een toename in aanbod voor deze 

doelgroep is wenselijk. In Zuidwest zit de Luc Stevensschool, een speciale basisschool voor 

kinderen met gedragsproblematiek, hier zou meer mee samengewerkt kunnen worden om aanbod 

op te zetten voor deze kinderen.  

In Zuidwest is er specifiek vraag naar het volgende aanbod vanuit aangepast sporten: 

 Kickboksen voor jongeren (vanaf 12 jaar) (Nb: SportUtrecht is op dit moment bezig met 

PM Dance en Fighting4Power om dans en kickboks aanbod op te starten. Bij succes willen 

zij wellicht uitbreiden) 

 Voetbal 

 Een club extra/ sport- en spelmix 

 

Benutten buitenruimte 

Zuidwest is (deels) een groene wijk en er zijn veel pleintjes, playgrounds. Deze buitenruimte biedt 

de mogelijkheid buiten te sporten en bewegen. Dit is een kans voor clubs om op andere plekken 

dan de eigen club en zonder zaalhuurkosten sportaanbod te creëren als opstap naar het aanbod op 

de officiële sportlocatie.   


