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Samenvatting 

In het voorjaar van 2013 is, in navolging van 1996 en 2008, het derde Groot Groen 

Onderzoek gehouden. Bijna 4.000 Amsterdammers, die middels een aselecte steekproef 

en een panel zijn benaderd, hebben de enquête ingevuld. Onderwerpen die aan de orde 

kwamen betreffen het bezoek aan parken, recreatiegebieden en omgevingsgroen, de 

waardering daarvan en het imago dat men aan de parken toekent. Dit rapport is de 

weerslag van de resultaten van de enquête. Waar mogelijk worden vergelijkingen 

gemaakt met 1996 en 2008, zodat eventuele verschuivingen door de tijd heen zichtbaar 

worden. 

 

Groen beoordeeld 

In 2013 blijkt men, evenals in 2008, tevreden over parken in Amsterdam. Gemiddeld 

scoren de parken een 7,2. In 2008 was het gemiddelde een 7,0. Van veel parken vindt 

men dat de aantrekkelijkheid de laatste twee jaar is toegenomen. Dit geldt zowel voor 

parken binnen de ring (zoals het Westerpark, Erasmuspark, Frankendael) als voor parken 

buiten de ring (met name het Bijlmerpark en Noorderpark). Gemiddeld worden de parken 

ongeveer evenveel gebruikt om actief te zijn, rust te zoeken en als doorgangsroute met de 

fiets of lopend. Deze diversiteit aan gebruik komt ook tot uiting in de wensen die men voor 

de parken heeft. Enerzijds blijkt er behoefte aan voorzieningen zoals horeca; anderzijds 

vindt men het ook belangrijk dat het niet (te) druk is, dat het groen divers en aantrekkelijk 

is en dat het er schoon is.  

 

Ook de recreatiegebieden in en om Amsterdam worden, evenals in 2008, positief 

beoordeeld: gemiddeld met een 7,4. De duinen, ’t Goois natuurreservaat, Waterland en 

het Amsterdamse Bos geeft men de hoogste cijfers. In vergelijking met de parken vindt 

men minder vaak dat recreatiegebieden de afgelopen twee jaar in aantrekkelijkheid zijn 

toegenomen. Men is vooral actief in de recreatiegebieden. Ook zoekt men er rust. Dit 

komt tot uiting in de verschillende activiteiten die er ondernomen worden: met name 

wandelen, zonnen en fietsen. 

 

Groenbezoek 

In vergelijking met 1996 is het parkbezoek sterk toegenomen. Tussen 2008 en 2013 zien 

we een daling in het gebruik van parken. In 2008 bezocht 97% van de Amsterdammers 

wel eens een park, in 2013 is dit 89%. Dit wordt (deels) veroorzaakt door geheugen- en 

seizoenseffecten. De gegevens zijn dit jaar in het voorjaar verzameld, terwijl groenbezoek 

vooral in de zomer plaats vindt. Daarnaast zien we dat het parkgebruik in 2013 iets 

minder geconcentreerd is in bepaalde parken en meer verspreid wordt over andere 

parken. De drukte in bepaalde parken in de binnenstad (zoals het Vondelpark en het 

Sarphatipark) is daar wellicht één van de oorzaken van. Ook lijken mensen het groen 

dichter bij huis op te zoeken; het favoriete park ligt voor drie van de vier Amsterdammers 

dichtbij het woonhuis. Het bezoek aan recreatiegebieden is afgenomen van 87% in 2008 

tot 67% in 2013 (alhoewel ook hier het seizoens- en geheugeneffect een rol speelt, 
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temeer omdat het recreatiegebiedbezoek vooral in de zomer en lente plaatsvindt); het 

bezoek aan omgevingsgroen is toegenomen van 50% naar 54%.  

 

De diversiteit aan activiteiten die men onderneemt in het groen is toegenomen, met name 

in parken. Zo is het gebruik van het park voor werk en/of studie toegenomen 

(respectievelijk 4% en 5% doet dit weleens in 2013). De toegenomen diversiteit van 

activiteiten betekent ook dat de wensen voor het park en de irritaties in het park divers 

zijn. Over het algemeen trekken bezoekers meer activiteiten, maar andersom trekken 

activiteiten ook weer meer bezoekers. Parken waar veel activiteiten plaatsvinden, worden 

vaak positiever beoordeeld dan parken die minder levendig zijn. 

 

De groenbezoeker 

We kunnen niet spreken van de ‘typische groenbezoeker’; uiteindelijk bezoekt bijna iedere 

Amsterdammer wel eens een park, en velen maken gebruik van omgevingsgroen en 

recreatiegebieden binnen en buiten de stad. Wel kunnen we stellen dat sommige mensen 

vaker in het groen vertoeven dan andere. Amsterdammers van autochtone en westerse 

afkomst maken vaker gebruik van groen dan Amsterdammers van niet-westerse afkomst. 

Laag opgeleiden en mensen met een laag inkomen maken minder vaak gebruik dan 

mensen met een hoog opleidingsniveau en dito inkomen. Mensen die actief zijn op de 

arbeidsmarkt, studenten en gepensioneerden maken vaker gebruik van het groen dan 

werkzoekenden, arbeidsongeschikten en huisvrouwen en -mannen. Studenten en 

gepensioneerden zoeken het hierbij relatief dichtbij huis in de parken. Het 

omgevingsgroen wordt door iedereen ongeveer evenveel gebruikt, alleen gezinnen met 

kinderen maken hier duidelijk meer gebruik van dan anderen. 

 

Hoewel hoogopgeleiden in het algemeen meer gebruik maken van het groen, zijn er ook 

specifieke gebieden en parken die populairder zijn onder laagopgeleiden dan andere. 

Deels heeft dit te maken met het woongebied. De parken en gebieden die ook 

laagopgeleiden trekken, liggen vaak buiten de ring, waar meer laagopgeleiden wonen.  

 

Het groen wordt het meest gebruikt door mensen met een normaal of ondergewicht. 

Mensen met overgewicht maken minder gebruik van groen. Dit geldt in nog sterkere mate 

voor mensen met ernstig overgewicht (obesitas). Vooral het bezoek aan 

recreatiegebieden blijft achter voor deze twee groepen. 

 

Groen in de stadsdelen 

In de stadsdelen buiten de ring maakt men minder gebruik van groen dan in de 

stadsdelen binnen de ring (respectievelijk 93% versus 97%). Dit terwijl de stadsdelen 

buiten de ring veel groener zijn dan de stadsdelen binnen de ring. Het groen binnen de 

ring wordt dan ook veel intensiever gebruikt dan het groen buiten de ring. Wel lijkt het 

bezoek zich, zoals eerder gezegd, meer te spreiden over verschillende parken binnen de 

ring. 

 

In de focusgebieden (de vroegere aandachtswijken) zjn vier parken gesitueerd. Deze 

worden minder vaak bezocht dan gemiddeld en ook is de beoordeling van deze parken 

lager dan gemiddeld. Bovendien spelen er specifieke problemen in deze parken, zoals 

vuil en overlast van groepen mensen. Horecagelegenheden en meer zitgelegenheid 

zouden meer levendigheid en diversiteit kunnen trekken. 
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Groen trekt mensen 

Sommige parken kunnen getypeerd worden als ‘buurtgericht’, zoals het Sarphatipark. Dit 

park trekt vooral mensen uit de directe omgeving. Andere parken hebben een relatief 

groot bereik, zoals het Sloterpark, het Amstelpark en het Westerpark. Dit hangt 

waarschijnlijk samen met de activiteiten die regelmatig in die parken te beleven zijn.  

 

Groen getypeerd 

De parken hebben een verschillend imago bij de Amsterdammers. Daarbij zijn het 

Vondelpark en het Westerpark het meest onderscheidend. In tegenstelling tot de andere 

parken, vindt men dat deze parken gericht zijn op de gehele stad. De andere parken 

(Rembrandtpark, Oosterpark, Noorderpark, Sloterpark, Bijlmerpark en Flevopark) 

beoordeelt men veeleer als buurtgericht. Daarnaast vindt men het Vondelpark levendig. 

Het Westerpark vindt men vooral vernieuwend, modern en verrassend.  

 

  



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

8 

  



Het Grote Groenonderzoek 2013 

 

  

  

9 

Inleiding en methodische 
verantwoording 

Parken en recreatiegebieden in en om Amsterdam zijn belangrijk. Uit het vorige Groot 

Groenonderzoek uit 2008 bleek dat 97% van de Amsterdammers wel eens gebruik maakt 

van parken. De studie uit 2008 was de opvolger van een vergelijkbare studie uit 1996. In 

het voorjaar van 2013 is het Grote Groenonderzoek herhaald. Dit rapport is daar de 

weerslag van. Het zal vragen aan de orde stellen over het gebruik van en de tevredenheid 

over parken, recreatiegebieden en gebruik van ander groen. Waar mogelijk zal de 

vergelijking gemaakt worden met 1996 en 2008. Ook zullen nieuwe vormen van 

groenvoorzieningen aan de orde komen, zoals stadslandbouw. Vergelijkingen zullen 

gemaakt worden tussen parken en stadsdelen. Met het intensieve en diverse gebruik 

komen ook andere vragen naar boven, zoals wat de elementen zijn die bepaalde parken 

van andere onderscheiden. Op al deze vragen zal in dit rapport worden ingegaan. 

 

In de periode van 11 mei tot en met 10 juni is er een enquête afgenomen onder 

Amsterdammers van 16 jaar en ouder. Zij zijn, evenals in 1996 en 2008, geworven via 

een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister. Via een brief zijn zij in mei 2013 

benaderd en gevraagd om mee te doen aan de enquête die online ingevuld kon worden. 

Van de 23.677 mensen die zijn aangeschreven hebben 3.640 personen de enquête 

volledig ingevuld; een respons van 15%. Dit is gemiddeld voor een dergelijke enquête. 

Daarnaast is een deel van het Amsterdamse O+S panel per e-mail benaderd om de 

enquête in te vullen. 269 mensen van de 799 aangeschrevenen hebben dit gedaan; een 

respons van 34%. Dit is een lage respons voor het panel; zij zijn in het algemeen meer 

bereid mee te doen aan online enquêtes (zij hebben zich immers zelf opgegeven als 

panellid). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de timing van uitnodiging (de panelleden 

zijn niet in mei maar in juni uitgenodigd; wellicht waren mensen toen al op vakantie) en 

met de lengte van de vragenlijst: het invullen van de enquête duurde vrij lang, ongeveer 

25 minuten.  

 

Om te voorkomen dat er een vertekend beeld ontstaat van de werkelijkheid, is gewogen 

naar leeftijd, herkomst, opleiding, geslacht en huishoudenssamenstelling van de 

respondent. Het parkgebruik hangt met deze vijf factoren samen, terwijl de verdeling 

binnen deze factoren binnen de steekproef niet geheel naar rato van de populatie bleek. 

Om vertekening te voorkomen is daarom een weegfactor geconstrueerd, gebaseerd op 

deze factoren. 

 

Veel vragen zijn gesteld over gebruik en tevredenheid van specifieke parken en 

recreatiegebieden. Sommige parken en gebieden worden maar door weinig respondenten 

bezocht. Indien er minder dan 50 respondenten een oordeel hebben geveld over een 

specifiek groengebied, dan zijn die resultaten vanwege mogelijke grote foutmarges niet 

opgenomen in de rapportage. 
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In dezelfde periode is de enquête ook afgenomen onder bewoners van Diemen, 

Amstelveen en Ouder-Amstel. Hierover wordt in separate rapportages verslag gedaan. 

Amsterdammers zijn ook gevraagd naar hun bezoek aan deze parken buiten de stad. 

Daarom is er tevens gerapporteerd over Amsterdammers die parken bezoeken die in 

deze plaatsen liggen. 
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1  Tevredenheid met groen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende dimensies van tevredenheid over parken 

en recreatiegebieden. Is men tevreden over het groen? Is de aantrekkelijkheid van het 

groen de afgelopen jaren toe- of afgenomen? Welke aspecten zouden het groen kunnen 

verbeteren? Zijn er irritaties en zo ja, welke?  

 

Volgens driekwart van de respondenten (75%) is er genoeg groen in de directe 

woonomgeving. Als het gaat om de tevredenheid van de respondenten over de kwaliteit 

van het groen in de omgeving is twee derde (68%) (zeer) tevreden. In totaal 9% is (zeer) 

ontevreden. Hieronder gaan we in op de tevredenheid over parken en recreatiegebieden. 

 

 

1.1  Men is tevreden over de parken 

Respondenten is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de parken die men wel 

eens bezoekt (tabel 1.1). Alle parken krijgen een voldoende of hoger: variërend van een 

6,6 (Kasterleepark, stadspark Osdorp) tot een 8,4 (Thijssepark). Dit laatstgenoemde park 

scoort ruim hoger dan de volgende twee parken die het positiefst worden beoordeeld, 

namelijk het Vondelpark en Amstelpark (beide een 7,8).  

 

Gemiddeld krijgen de parken in 2013 een vergelijkbaar cijfer als in 2008 (7,2 tegenover 

een 7). Veel parken krijgen in 2013 dan ook ongeveer hetzelfde rapportcijfer als in 2008.  

Een aantal parken scoort in 2013 hoger of lager dan in 2008. Het Baanakkerspark scoort 

in 2013 een 7,3 tegenover een 6,6 in 2008. Ook het Bijlmerpark en het Gerbrandypark 

park krijgen in 2013 een hoger cijfer. Het Theo van Goghpark daarentegen wordt in 2013 

(6,7) iets minder positief beoordeeld dan in 2008 (7,3). 
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Tabel 1.1  Gemiddelde rapportcijfers (1-10) voor de parken die men wel eens bezoekt, 2008 en 2013 

park 
 
 

 
2008 

 
2013 

Dr. Jac. P. Thijssepark  8,4 

Vondelpark 7,6 7,8 

Amstelpark 7,6 7,8 

Frankendael 7,6 7,7 

Westerpark 7,7 7,7 

De Braak  7,7 

Broersepark  7,6 

Beatrixpark 7,3 7,6 

Gaasperplas/Gaasperpark 7,6 7,4 

Siegerpark 7,8 7,4 

De Oeverlanden/Nieuwe Meer 7,3 7,3 

Sloterpark 7,4 7,3 

Baanakkerspark 6,6 7,3 

Gijsbrecht van Aemstelpark 6,9 7,2 

Noorder-IJplas  7,2 

Flevopark 7,1 7,2 

Oosterpark 7,2 7,2 

Noorderpark 6,7 7,1 

Diemerpark 7,1 7,1 

Stadstuinen  7,1 

Sarphatipark 7,1 7,1 

Gerbrandypark 6,3 7,1 

Rembrandtpark 6,9 7,1 

Wertheimpark 6,9 7,1 

Kleine Loopveld 7,0 7,0 

Bijlmerpark 6,3 7,0 

Piet Wiedijkpark 7,2 7,0 

Erasmuspark 7,1 7,0 

W. H. Vliegenbos 6,6 7,0 

Bijlmerweide 6,7 6,9 

Eendrachtspark 6,9 6,8 

Darwinplantsoen/PrinsBernardpark 6,7 6,8 

Martin Luther Kingpark 6,5 6,7 

Theo van Goghpark 7,3 6,7 

Kasterleepark 6,6 6,6 

Stadspark Osdorp  6,6 

gemiddeld over alle parken  7,0 7,2 
 

  

 

In onderstaande figuur staat ter illustratie de relatieve waardering van de Amsterdamse 

parken in 2013 weergegeven. 
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Figuur 1.2 Relatieve waardering Amsterdamse parken  

 

 

Uit een regressie-analyse
1
 blijkt dat het oordeel over de parken vooral samenhangt met 

geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleidingsniveau en het stadsdeel waarin men woont. 

Vrouwen geven een positiever oordeel over de parken dan mannen, ouderen geven een 

positiever oordeel dan jongeren, Amsterdammers van niet-westerse afkomst geven een 

negatiever oordeel dan Amsterdammers van autochtone afkomst, en hoog opgeleiden 

geven een negatiever oordeel dan middelbaar opgeleiden. Voorts blijkt dat inwoners van 

Nieuw-West een negatiever oordeel geven over parken dan gemiddeld en dat inwoners 

van Zuid een positiever oordeel geven. Voor de andere stadsdelen zijn geen verschillen 

gevonden. Amsterdammers van westerse afkomst wijken niet af van autochtone 

Amsterdammers in hun oordeel. Tot slot verschilt het oordeel van laag opgeleiden niet 

van het oordeel van middelbaar opgeleiden. De uitkomsten zijn te vinden in bijlage 2. 

 

Amsterdammers vinden dat veel parken aantrekkelijker zijn geworden in de afgelopen 

twee jaar. Tabel 1.2 geeft inzicht in het percentage respondenten dat vindt dat hun 

favoriete (meest bezochte) park aantrekkelijker is geworden. Voor bijna alle parken is het 

percentage respondenten dat vindt dat het park aantrekkelijker is geworden (veel) groter 

dan het percentage dat vindt dat het niet aantrekkelijker is geworden. Dit is het sterkst het 

geval bij het Bijlmerpark, het Noorderpark en het Erasmuspark. Er zijn drie 

uitzonderingen, namelijk het Gaasperpark, het Oosterpark en het Rembrandtpark. Voor 

deze drie parken is het percentage dat het niet aantrekkelijker vindt geworden, hoger dan 

                                                      
1
 R

2 
= .047. Dit betekent dat bijna 5% van de variantie in het oordeel over parken wordt verklaard door de 

onderscheiden kenmerken. De verklaarde variantie valt tussen 0% (geen voorspelling) en 100% (perfecte 

voorspelling).  Vijf procent is een vrij laag percentage.  

lager dan gemiddeld
gemiddeld
hoger dan gemiddeld
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het percentage dat het aantrekkelijker vindt geworden. Dit betekent overigens niet dat 

men vindt dat die drie parken minder aantrekkelijk vindt geworden; dit is niet gevraagd. 
 

Tabel 1.2 Vindt u dat uw favoriete park in de afgelopen twee jaar aantrekkelijker is geworden? 

(procenten) 

park ja nee weet niet 

Bijlmerpark 79 15 6 

Noorderpark  68 15 17 

Erasmuspark  68 18 14 

Westerpark  57 20 23 

Amstelpark 53 18 29 

W. H. Vliegenbos  48 26 26 

Frankendael 45 20 35 

Vondelpark 45 25 30 

Sloterplas/Sloterpark 43 25 32 

Beatrixpark 40 31 30 

Sarphatipark 38 30 32 

Flevopark 38 24 39 

Diemerpark/Diemerzeedijk 37 33 30 

Rembrandtpark 27 34 38 

Oosterpark 25 43 32 

Gaasperplas/Gaasperpark 17 53 30 

totaal 45  28  28 
 

Parken die werden beoordeeld door 50 mensen of minder, zijn weggelaten uit de resultaten.  

 

Voorzieningen voor meer aantrekkelijkheid 

De respondenten is gevraagd suggesties te geven om de parken aantrekkelijker te 

maken. Hoewel een grote variëteit aan antwoorden is gegeven wordt een aantal 

suggesties veelvuldig genoemd. Er blijkt met name behoefte te zijn aan voorzieningen als 

horecagelegenheden, speelplaatsen, sportvoorzieningen, zwemgelegenheden, toiletten, 

bankjes en barbecue-gelegenheden. Men noemt als suggestie ook het schoonmaken en -

-houden van de parken. Ook zijn er zowel meerdere tegenstanders als voorstanders van 

honden in de parken. Tegenstanders wijzen naar een verbod, terwijl voorstanders 

behoefte hebben aan meer losloopveldjes. 

 

Irritaties van bezoekers: afval en rommel 

Bijna de helft van de respondenten irriteert zich nooit in het favoriete park (46%). De 

overige 54% geeft aan zich wel eens aan één of meer zaken te irriteren. Een grote groep 

ergert zich aan afval en rommel. Ook geven verschillende respondenten aan last te 

hebben van zwervers, drank- en drugsgebruikers, hangjongeren, muziek- en 

geluidsoverlast, honden(poep), drukte en barbecues. Daarnaast geven respondenten aan 

ofwel last te hebben van fietsers op de wandelpaden ofwel van wandelaars op de 

fietspaden. Dit kan gezien worden als een indicatie voor de drukte die men soms in de 

parken ervaart. Van degenen die irritaties ervaren, vindt 22% dat ze zijn toegenomen 

vergeleken met vorig jaar. Zestig procent vindt dat de irritaties gelijk zijn gebleven en 3% 

vindt dat ze zijn afgenomen.  

 

In het Vondelpark ergert men zich vaker dan in andere parken. Twee derde van de 

bezoekers van het Vondelpark (66%) zegt zich wel eens te ergeren (zie tabel 1.3). De 

belangrijkste ergernissen van bezoekers aan het Vondelpark zijn afval, de drukte op 
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zomerse dagen en als gevolg daarvan fietsers en wandelaars die elkaar in de weg zitten, 

brommers en scooters in het park, (rook van) barbecues, overlast van dronken mensen en 

zwervers, geluidsoverlast door radio’s op zonnige dagen, loslopende honden en 

hondenpoep die niet wordt opgeruimd, en de afwezigheid van openbare toiletten. 

 

Tabel 1.3 Aandeel van bezoekers dat zegt zich wel eens te ergeren in het favoriete park (procenten, per 

park en naar opleiding, 2013) 

park genoemd 

Vondelpark 66 

Oosterpark 60 

Rembrandtpark 59 

Sarphatipark 59 

Erasmuspark 59 

Noorderpark 59 

Diemerpark/Diemerzeedijk 58 

Gaasperplas/Gaasperpark 55 

Stadspark Osdorp 53 

Sloterplas/Sloterpark 46 

Beatrixpark 45 

Westerpark 43 

Bijlmerpark 42 

W. H. Vliegenbos 40 

Flevopark 38 

Frankendael 36 

Amstelpark 30 

Opleidingsniveau 

laag 47 

middelbaar 53 

hoog 61 

gemiddeld Amsterdam 54 
 

Parken die werden beoordeeld door 50 mensen of minder, zijn weggelaten uit de resultaten  

 

In het Westerpark ergert men zich minder vaak dan in andere parken (tabel 1.3). 

Drieënveertig procent van de bezoekers geeft aan zich wel eens te ergeren. De 

ergernissen die men noemt zijn veelal vergelijkbaar met de ergernissen die in andere 

parken wordt genoemd. Er is echter één ergernis die relatief veel wordt genoemd door 

bezoekers van het Westerpark, namelijk overlast door grote evenementen. Men stoort 

zich vooral aan de drukte en de geluidsoverlast tijdens evenementen. Ook ergert men 

zich aan het afval en het platgetrapte gras dat nadien overblijft.  

 

Hoe hoger men opgeleid is, hoe vaker men zich ergert aan zaken in het park (tabel 1.3). 

Naast dat hoger opgeleiden waarschijnlijk kritischer zijn dan lager opgeleiden, speelt het 

feit dat hoger opgeleiden vaker een bezoek brengen aan het park dan lager opgeleiden 

(zie ook hoofdstuk 3). Hoe vaker en langduriger men gebruik maakt van het park, hoe 

meer mogelijkheden er zijn om ergernissen te ervaren. 
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Twee van de vijf Amsterdammers bereid bijdrage te leveren 

De gemeentelijke financiën staan onder druk. In die context is de respondenten gevraagd 

of zij bereid zouden zijn om een bijdrage te leveren aan het favoriete park (tabel 1.4). 

Twee van de vijf Amsterdammers (43%), is hier toe bereid, eveneens twee van de vijf niet 

(38%), terwijl één op de vijf het niet weet (19%). De meest genoemde bijdrage die men 

bereid is te leveren, is het meedenken over beleid of inrichting van het park (16%). 14% is 

bereid bij te dragen in het onderhoud van het park. Kleinere percentages worden 

gevonden bij het organiseren van activiteiten (6%) en het geven van een financiële 

bijdrage (5%). Men kon slechts één antwoord aanvinken in de vragenlijst. Uit de open 

antwoorden bij de optie ‘anders’ bleek dat er verschillende respondenten zijn die meer 

dan één bijdrage zouden willen leveren. Onderstaande cijfers zijn daardoor wellicht een 

onderschatting van de werkelijke percentages van bijdragen die respondenten zouden 

willen leveren. Uit de open antwoorden kwam naar voren dat meerdere mensen bereid 

zijn om afval in het park op te ruimen, alhoewel men daarbij ook zegt dat dat in eerste 

instantie de verantwoordelijkheid van de veroorzakers zelf is.  
 
Tabel 1.4 Manieren waarop men een bijdrage wil leveren aan favoriete park (procenten, 2013) 

manier van bijdrage        genoemd 

meedenken over planvorming, beleid of inrichting       16 

bijdrage in natura/ meehelpen met onderhoud       14 

activiteiten organiseren       6 

financiële bijdrage       5 

anders, namelijk       3 

nee       38 

weet niet       19 
 

 

 

Ook is middels een open vraag geïnventariseerd op welke manier er bezuinigd zou 

kunnen worden op het favoriete park. Velen antwoorden dat zij niet wensen dat er 

bezuinigd wordt op het park. Anderen geven suggesties. De meest voorkomende zijn: 

• Minder onderhoud van bloemperken, gras en bomen zodat het park wilder wordt. 

‘Laat de natuur z’n gang gaan’; 

• Minder (tijdelijke) kunstobjecten; 

• Minder festivals, de festivals zelfvoorzienend maken of de winst uit festivals in 

grotere mate ten goede laten komen aan het park; 

• Mensen aanspreken op het afval dat ze achterlaten na picknick of barbecue; 

• Schoonhouden van het park met vrijwilligers; 

• ’s Avonds het park afsluiten. 

 

Investeren in planten en dieren 

Eventuele nieuwe investeringen in het park zien de meesten het liefst terugkomen in 

maatregelen ten behoeve van planten en dieren (28%, tabel 1.5). 17% zou graag meer 

voorzieningen zien zoals horeca. 16% wil graag dat bestaande voorzieningen worden 

opgeknapt. 12% zou investeringen te goede willen laten komen aan de verbetering van de 

infrastructuur van het park.  
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Tabel 1.5 Voorkeur van besteding eventuele investeringen favoriete park (procenten, 2013) 

  genoemd 

maatregelen ten behoeve van dieren en planten 28 

meer voorzieningen zoals horeca 17 

opknappen bestaande voorzieningen 16 

verbetering van de infrastructuur in het park 12 

bereikbaarheid van het park verbeteren 1 

toegankelijkheid van het park verbeteren 2 

anders, namelijk 11 

weet niet 13 

totaal 100 
 

 

 

Een kwart vermijdt parken wel eens vanwege onveiligheidsgevoel 

Ongeveer een kwart de respondenten mijdt wel eens een specifieke plek in het favoriete 

park vanwege onveiligheidsgevoelens. Voor het Rembrandtpark, Oosterpark en 

Sloterpark geldt dat in sterkere mate; deze parken worden door respectievelijk 44%, 39% 

en 34% af en toe gemeden vanwege onveiligheidsgevoelens. Voor het Amstelpark is dat 

voor slechts 3% het geval (tabel 1.6). 

 
Tabel 1.6 Vermijdt u wel eens plekken in uw favoriete park omdat u zich daar onveilig voelt? (procenten, 
2013) 

park ja nee weet niet 

Rembrandtpark 44 49 7 

Oosterpark 39 53 8 

Sloterplas/Sloterpark 34 54 13 

W. H. Vliegenbos 29 64 7 

Noorderpark 28 59 13 

Erasmuspark 27 63 9 

Vondelpark 24 69 7 

Gaasperplas/Gaasperpark 23 72 6 

Beatrixpark 21 71 8 

Flevopark 21 67 12 

Sarphatipark 21 76 3 

Bijlmerpark 16 80 5 

Wertheimpark 15 79 6 

Westerpark 14 79 7 

Diemerpark/Diemerzeedijk 13 77 10 

Frankendael 11 86 3 

Amstelpark 3 88 10 

totaal 24 69 7 
 

 

 

In 2008 werd aan de respondenten gevraagd of ze zich wel eens onveilig voelden in hun 

favoriete park. In totaal voelde 19% zich wel eens onveilig in het favoriete park, 75% 

voelde zich nooit onveilig en 5% wist het niet. In 2008 voelde een derde zich wel eens 

onveilig in het Sarphatipark; in 2013 zegt een vijfde plekken in dit park te vermijden 

vanwege onveilige gevoelens. Ook voelde een derde zich in 2008 onveilig in het 
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Rembrandtpark. Als gezegd vermijdt in 2013 44% van de respondenten wel eens plekken 

in dit park.  

 

Nabijheid park belangrijk voor inwoners van West, Nieuw-West en Zuidoost 

Voor 43% van de Amsterdammers is de aanwezigheid van een park een (heel) belangrijk 

motief geweest om de huidige woning te kiezen. Dat is vergelijkbaar met 2008. Voor 

sommige stadsdelen geldt dat meer dan voor andere. In West, Nieuw-West en Zuidoost is 

de aanwezigheid van een park voor respectievelijk 51%, 50% en 51% een (heel) 

belangrijke reden geweest om voor de huidige woning te kiezen. In Centrum (28%) en 

Oost (33%) is de aanwezigheid van een park minder belangrijk als keuzemotief voor de 

woning. Zuid en Noord scoren met 45% en 41% gemiddeld. Het lijkt erop dat dit jaar 

respondenten uit West en Zuid een park in de buurt een belangrijker motief vinden om 

hun huidige woning te kiezen dan in 2008. Het omgekeerde lijkt het geval te zijn voor 

respondenten uit Oost, Noord en Zuidoost. 
 

 
Tabel 1.7 Park in de buurt als motief om huidige woning te kiezen (procenten, 2008 en 2013) 

  Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost totaal 

  2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

een heel belangrijk motief 12 9 9 22 15 21 17 19 14 10 23 15 31 28 16 18 

een belangrijk motief 13 19 24 29 40 29 22 26 35 23 28 26 38 23 28 25 

neutraal 23 29 29 24 21 20 25 24 26 28 18 23 23 21 24 24 

niet belangrijk 30 22 21 11 11 1 16 16 11 15 9 18 1 13 15 15 

helemaal niet belangrijk 13 13 8 7 6 9 15 7 9 10 11 9 0 7 9 9 

weet niet, geen mening 9 8 9 8 8 13 6 7 5 14 10 10 7 8 8 10 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 : 

 

Aan ondernemers is gevraagd hoe belangrijk de aanwezigheid van een park is als 

vestigingsmotief van de onderneming, als werkplek en als plek om gasten of relaties te 

ontvangen (tabel 1.8). Voor 33% van de ondernemers is de aanwezigheid van een park 

(zeer) belangrijk als vestigingsmotief. Respectievelijk 21% en 17% vindt het (zeer) 

belangrijk als werkplek of als plek om gasten of relaties te ontvangen. In 2013 vinden 

ondernemers de aanwezigheid van een park als plek om gasten of relaties te ontvangen 

minder belangrijk dan in 2008: respectievelijk 38% vond dit (zeer) belangrijk in 2008 en 

17% in 2013. De aanwezigheid van een park is dus belangrijker bij de keuze van een 

woonplek dan bij de keuze van een vestigingsplek van een bedrijf. 
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Tabel 1.8 Kunt u aangeven in hoeverre de aanwezigheid van een park in uw omgeving voor u en uw 
onderneming van belang is als… (procenten, 2008 en 2013) 

  
zeer 

belangrijk belangrijk 

niet 
belangrijk, 

niet 
onbelangrijk onbelangrijk 

zeer 
onbelangrijk 

weet niet, 
geen 

mening 

  2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

vestigingsmotief 9 10 25 23 29 28 24 21 9 11 5 6 

werkplek 6 3 19 18 33 29 29 31 7 13 5 7 
plek om gasten of 
relaties te ontvangen 5 2 33 15 26 30 21 34 10 13 5 6 

 

 

 

Het park als plek om af te spreken 

Wanneer Amsterdammers afspreken in de stad, vinden de meeste ontmoetingen plaats in 

een horecagelegenheid (50%, tabel 1.9). 15% van de Amsterdammers spreken voor een 

ontmoeting (ook) af in het park. Aantrekkelijkheid speelt een belangrijke rol bij het 

afspreken in parken. Vier op de tien mensen die wel eens in een park afspreken, doen dat 

(onder meer) vanwege de aantrekkelijkheid van het desbetreffende park. 

 
Tabel 1.9 Locaties afspraken in de stad (procenten, 2013; meerdere antwoorden mogelijk) 

locatie            genoemd 

in een horecagelegenheid           50 

op steeds andere plaatsen           28 

in een winkelstraat/-centrum           23 

op een plein           19 

in een park           15 

op een bepaalde plek           12 

weet niet           7 
 

 

 

 

1.2  Recreatiegebieden positief beoordeeld 

Ook de recreatiegebieden die men wel eens bezoekt, zijn beoordeeld met een 

rapportcijfer. Tabel 1.10 geeft daar inzicht in. Alle recreatiegebieden scoren een 

voldoende. De duinen scoren het hoogst met een 8,2; de Overdiemerpolder het laagst 

met een 6,5. In vergelijking met 2008 zijn er geen grote ontwikkelingen te zien in de 

rapportcijfers die respondenten geven aan de recreatiegebieden. 
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Tabel 1.10 Gemiddelde rapportcijfers (1-10) voor de recreatiegebieden die men wel eens bezoekt  (2008 

en 2013) 

recreatiegebied 
 

2008 2013 

de duinen 8,1 8,2 

’t Goois Natuurreservaat 7,9 8,0 

Waterland 8,0 7,9 

Amsterdamse Bos 7,8 7,9 

Noordzeestrand 7,7 7,8 

De Ronde Hoep  7,7 

‘t Twiske 7,7 7,6 

Vinkeveense Plassen 7,5 7,6 

Amstel(oever)  7,5 

Spaarnwoude 7,5 7,4 

Brettenzone 7,0 7,4 

De Hoge Dijk  7,3 

Diemervijfhoek  7,3 

Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder 7,0 7,3 

Ouderkerker Plas  7,2 

Elsenhove/Middenpolder  7,2 

IJmeerkust 7,4 7,2 

Bovenkerker polder  7,2 

Diemerbos 7,3 7,2 

PEN-bos  7,1 

Diemerpolder  7,0 

Geuzenbos 6,8 7,0 

Overdiemerpolder  6,5 

gemiddeld over alle recreatiegebieden  7,5 7,4 
 

   

 

Uit een regressie-analyse
2
 blijkt dat het oordeel over recreatiegebieden samenhangt met 

geslacht en etnische afkomst. Vrouwen geven een positiever oordeel over de 

recreatiegebieden dan mannen en Amsterdammers van niet-westerse allochtone afkomst 

zijn negatiever dan Amsterdammers van autochtone afkomst. Er zijn geen verschillen 

gevonden naar leeftijd en opleidingsniveau. Ook Amsterdammers van westers allochtone 

afkomst wijken in hun oordeel niet af van Amsterdammers van autochtone afkomst. De 

uitkomsten zijn te vinden in bijlage 2. 

 

Voor het favoriete recreatiegebied is gevraagd of het aantrekkelijker is geworden 

gedurende de afgelopen twee jaar. In totaal vindt 26% het favoriete recreatiegebied 

aantrekkelijker geworden, 31% vindt dat niet en 43% weet het niet. Het Diemerbos vindt 

men duidelijk aantrekkelijker geworden: 64% vindt het aantrekkelijker, 13% zegt dat het 

Diemerbos niet aantrekkelijker is geworden. Voor ’t Twiske, Waterland en het 

Amsterdamse Bos zijn de percentages ‘aantrekkelijker’ en ‘niet aantrekkelijker’ behoorlijk 

met elkaar in balans. Voor het Noordzeestrand, De Hoge Dijk, het Geuzenbos, de 

Amstel(oever) en Spaarnwoude vinden ruim meer respondenten dat het gebied niet 

aantrekkelijker is geworden dan aantrekkelijker. Dit betekent overigens niet dat men vindt 

                                                      
2
 R

2 
= .024. Dit betekent dat 2% van de variantie in het oordeel over recreatiegebieden wordt verklaard door de 

onderscheiden kenmerken. De verklaarde variantie valt tussen 0% (geen voorspelling) en 100% (perfecte 

voorspelling). Twee procent is een laag percentage. 
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dat die gebieden minder aantrekkelijk zijn geworden; dit is niet gevraagd. Opvallend is dat 

men oordeelt dat parken in het algemeen aantrekkelijker zijn geworden gedurende de 

laatste twee jaar (45% vindt het favoriete park, zoals eerder gezegd, aantrekkelijker 

geworden), terwijl dat bij recreatiegebieden veel minder het geval is (26%). 

 

Tabel 1.11 Vindt u dat het favoriete recreatiegebied in de afgelopen twee jaar aantrekkelijker is 

geworden? (procenten) 

recreatiegebied ja nee weet niet 

Diemerbos 64 13 23 

‘t Twiske 30 29 41 

Waterland 30 29 41 

Amsterdamse Bos 27 22 51 

Spaarnwoude 25 44 31 

Amstel(oever) 17 38 45 

De Hoge Dijk 15 70 15 

Noordzeestrand 14 49 37 

totaal 26  31  43 
 

Recreatiegebieden die werden beoordeeld door 50 mensen of minder, zijn weggelaten uit de resultaten.  

 

Zes op de tien bezoekers ergert zich weleens in het recreatiegebied 

In totaal geeft 36% van de bezoekers van recreatiegebieden aan zich nooit te ergeren 

tijdens de bezoeken. 64% geeft aan zich wel eens aan één of meerdere zaken te ergeren. 

 

Zes van de tien (55% in 2008) respondenten stellen dat de irritaties gelijk zijn gebleven in 

vergelijking met afgelopen jaar en 22% (17% in 2008) stelt dat het is toegenomen. Bij 

slechts 3% zijn de irritaties afgenomen ten opzichte van een jaar geleden, dat is gelijk aan 

2008. Vaak genoemde irritaties van bezoekers zijn afval en autoverkeer. Andere irritaties 

die regelmatig genoemd worden zijn fietsers, brommers, honden en drukte. 

 

Tien procent vermijdt weleens plekken in het recreatiegebied vanwege 

onveiligheidsgevoel 

In totaal vermijdt 10% van de bezoekers van recreatiegebieden wel eens een plek in dit 

gebied vanwege een onveiligheidsgevoel. Dit is minder dan in parken (paragraaf 1.1), wat 

deels te verklaren is doordat men recreatiegebieden veelal overdag opzoekt, terwijl 

parken ook ’s avonds bezocht worden. Daardoor verwachten we ook meer vermijding van 

parken. Er zijn weinig opvallende afwijkingen geconstateerd voor specifieke 

recreatiegebieden. In het Amsterdamse Bos vermijdt 13% van de bezoekers bepaalde 

plekken wel eens. In ’t Twiske geldt dit voor 14%. In andere recreatiegebieden zijn de 

absolute aantallen te klein om hierover valide uitspraken te kunnen doen. 
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2  Gebruik van groen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van groen: parken, recreatiegebieden en 

omgevings- en overig groen, zoals begraafplaatsen, sportvelden en moestuinen. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk de vergelijking gemaakt met 1996 en 2008. 

 

In 2013 heeft 89% van de respondenten wel eens een park bezocht. Dit is minder dan in 

2008: toen lag het percentage op 97%. Het gebruik van recreatiegebieden is tussen 2008 

en 2013 gedaald van 87% naar 67%. Het gebruik van groen in de woonomgeving is gelijk 

gebleven op 50%. Deze dalingen zijn deels te verklaren door geheugeneffecten (CBS, 

2010; Tourangeau, Rips, en Rasinski, 2000) in combinatie met seizoenseffecten. In de 

vragenlijst wordt gevraagd of men wel eens een park of recreatiegebied bezoekt. In 2008 

is dit gevraagd in september, vlak na de zomer, terwijl dit in 2013 in mei is gebeurd. 

Groenbezoek is bij uitstek gebonden aan seizoenen. Het mooie weer kwam in 2013 in 

Nederland pas laat op gang waardoor men wellicht nog niet zo veel in het groen had 

vertoefd (seizoenseffect). Geheugeneffecten treden op naarmate de tijd tussen het 

gedrag en het rapporteren daarover, langer wordt. Vooral bij gebeurtenissen die minder 

belangrijk of emotioneel zijn, treden geheugeneffecten op (CBS, 2010). In het algemeen 

kan men stellen dat parkbezoek zo’n minder belangrijke gebeurtenis is. De 

geheugeneffecten leiden tot onderrapportage (CBS, 2010). De relatief grotere afname in 

het bezoek van recreatiegebieden zou ook deels verklaard kunnen worden door de 

relatief grotere toename in aantrekkelijkheid van parken vergeleken met 

recreatiegebieden, zoals in het vorige hoofdstuk geconstateerd. (45% vindt het favoriete 

park aantrekkelijker geworden, tegenover slechts 26% bij recreatiegebieden). 

 

 

2.1  Parkgebruik ook in 2013 hoog 

Evenals in vorige jaren, wordt het Vondelpark door de meeste mensen wel eens bezocht: 

in 2013 geeft 74% aan het Vondelpark wel eens te bezoeken (tabel 2.1). In 1996 gaf 58% 

aan dit park wel eens te bezoeken. Het Westerpark wordt door 50% van de respondenten 

we eens bezocht, het Oosterpark door 48%. In vergelijking met 2008 lijkt het parkbezoek 

voor een behoorlijk aantal parken gedaald. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de 

eerder genoemde seizoens- en geheugeneffecten. Een voorbeeld daarvan is het bezoek 

aan het Martin Luther Kingpark. In september 2008 lag het bezoek aan dit park met 25% 

flink hoger dan in 2013 (17%). Het is waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de timing 

van bevraging, die in 2008 net na het populaire theaterfestival De Parade viel, dat jaarlijks 

in het M.L. Kingpark wordt gehouden in augustus. 
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Tabel 2.1 Bezoek per park, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 
index 
1996

1 
2008 

index 
2008

1 
2013 

index  
2013

1 

Vondelpark  58 464 86 688 74 592 

Oosterpark 23 184 49 392 48 384 

Westerpark 14 112 45 360 50 400 

Sarphatipark 19 152 49 392 39 312 

Amstelpark 25 200 41 328 38 304 

Sloterplaspark 23 184 36 288 31 248 

Rembrandtpark 14 112 24 192 26 208 

Frankendael 7 56 22 176 26 208 

Gaasperplaspark 14 112 24 192 23 184 

Flevopark 10 80 16 128 22 176 

Beatrixpark 17 136 24 192 22 176 

Oeverlanden/Nieuwe Meer 12 96 21 168 19 152 

Martin Luther Kingpark 8 64 25 200 17 136 

Bijlmerpark 8 64 17 136 16 128 

Erasmuspark 7 56 13 104 14 112 

W.H. Vliegenbos 7 56 10 80 13 104 

Diemerpark -  -  12 96 12 96 

Florapark 6 48 11 88 -  -  

Volewijkspark  - -  5 40 -  -  

Noorderpark (Florapark + Volewijkspark)            - -  -  -  11 88 

Wertheimpark 7 56 13 104 10 80 

Stadspark Osdorp -  -  -  -  10 80 

Bijlmerweide 4 32 10 80 8 64 

Eendrachtspark 4 32 9 72 5 40 

Gijsbrecht van Aemstelpark 4 32 6 48 5 40 

Klein Loopveld 4 32 5 40 4 32 

Piet Wiedijkpark -   - 8 64 4 32 

Gerbrandypark 3 24 5 40 4 32 

Dr. Jac P. Thijssepark  -   -  -  -  4 32 

Baanakkerspark -               - 3 24 3 24 

Kasterleepark -  -  3 24 3 24 

Darwinplantsoen 2 16 5 40 3 24 

Theo van Goghpark              - -  4 32 3 24 

Stadstuinen              -   -  -  -  3 24 

Siegerpark               -   -  3 24 2 16 

Noorder-IJplas -  -  -  -  2 16 

De Braak -  -  -  -  2 16 

Broersepark -  -  -  -  2 16 

Bergwijkpark -  -  -  -  1 8 

Van Gemertplein -  -  -  -  1 8 

Park Middenhoven -  -  -  -  1 8 

Park Anna Blamanlaan -  -  -  -  1 8 

Meanderpark -  -  -  -  1 8 

Park Langerhuizen -  -  -  -  1 8 

Park de Omloop -  -  -  -  0 0 
 

1 
parkbezoek geïndexeerd: ijkjaar 1996: gemiddeld bezoek 12,5%=100   
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Uitgesplitst naar het park waar men wel eens naar toe gaat verschilt de frequentie van het 

bezoek nogal. In onderstaande figuur 2.2 is te zien dat de bezoekfrequentie in het 

Vondelpark boven die van alle andere parken uitsteekt. Het Oosterpark, Westerpark, 

Rembrandtpark en Sloterpark worden ook heel vaak bezocht terwijl dat niet geldt voor 

veel kleinere parken.  

 
Figuur 2.2 Gebruiksfrequentie per park 

Noot: Berekend is het aandeel van alle bezoekers dat zegt het park dagelijks of wekelijks te bezoeken. 

Niet vaak: tot 0,75 % van de bezoekers 

Gemiddeld: 0,75 – 2,45 % van de bezoekers 

Vaak: 2,45 - 5,65 % van de bezoekers 

Heel vaak: 5,65 – 10 % van de bezoekers 

Heel erg vaak: > 10 % van de bezoekers 

 

Vondelpark en Westerpark meest favoriet 

Er is ook gevraagd welk park men het meest bezoekt (in dit rapport wordt hiernaar 

gerefereerd als ‘het favoriete park’). Het Vondelpark is verreweg het meest bezochte park 

(25%), gevolgd door het Westerpark (8%) en het Oosterpark (8%; tabel 2.3). In 1996 was 

het Vondelpark nog het meest bezocht, in 2008 en 2013 is dat iets gelijkmatiger verdeeld 

over de verschillende parken. Het parkgebruik lijkt zich dus meer te spreiden. Het 

Bijlmerpark en Frankendael als favoriet park zijn beide met drie procentpunt gestegen in 

de periode 1996-2013. In diezelfde periode zijn ook het Westerpark en het Gaasperpark 

gestegen, met twee procentpunt. In tegenstelling tot de trend bij andere parken, hebben 

deze parken dus wel een stijging gekend als favoriet park in de periode 1996-2013. 

Omdat het hier om het meest bezochte park gaat (totaal=100%) en de lijst met mogelijke 

parken is toegenomen, zijn de gerapporteerde percentages relatief gezien hoger dan de 

feitelijk gerapporteerde waarden, vergeleken met eerdere metingen. 
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Tabel 2.3 Meest bezochte parken, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 verschil procentpunten 1996-2013 

Vondelpark  42 27 25 -17 

Westerpark 6 11 8 2 

Oosterpark 7 7 8 1 

Sloterplaspark 9 9 7 -2 

Gaasperplaspark 4 5 6 2 

Sarphatipark 4 5 4 0 

Amstelpark 6 4 4 -2 

Bijlmerpark 1 3 4 3 

Florapark 2 3 - -  

Volewijkspark - 1 - -  

Noorderpark (Florapark + Volewijkspark) - - 4 -  

Frankendael 1 3 4 3 

Erasmuspark 2 2 3 1 

Rembrandtpark 3 3 3 0 

Flevopark 3 1 3 0 

Beatrixpark 3 3 3 0 

Diemerpark - 1 2 -  

W.H. Vliegenbos 1 2 2 1 

Stadspark Osdorp - - 2 -  

Oeverlanden/Nieuwe Meer 1 2 1 0 

Martin Luther Kingpark 1 1 1 0 

Wertheimpark 1 1 1 0 

Eendrachtspark 1 1 1 0 

Gijsbrecht van Aemstelpark 1 2 1 0 

Gerbrandypark 0 1 1 1 

Baanakkerspark - 0 1 -  

Theo van Goghpark - 0 1 -  

Kasterleepark - 1 1 -  

Klein Loopveld 0 1 0 0 

Piet Wiedijkpark - 0 0 -  

Bijlmerweide 0 0 0 0 

Dr. Jac P. Thijssepark - - 0 -  

Darwinplantsoen 1 0 0 -1 

Stadstuinen - - 0 -  

Siegerpark  - 0 0 -  

Noorder-IJplas - - 0 -  

De Braak - - 0 -  

Broersepark - - 0 -  

Bergwijkpark - - 0 -  

Van Gemertplein - - 0 -  

Park Middenhoven - - 0 -  

Park Anna Blamanlaan - - 0 -  

Meanderpark - - 0 -  

Park Langerhuizen - - 0 -  

Park de Omloop - - 0 -  

totaal 100 100 100 - 
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In drie van de vier gevallen (74%) bevindt het park dat men het meest bezoekt zich in de 

buurt van het woonhuis. In de overige gevallen bevindt het favoriete park zich in de buurt 

van het huis van familie of vrienden (9%), van het werk (5%) of elders (12%).  

 

Evenals in 2008, gaan de meeste mensen wekelijks (38%) of dagelijks (22%) naar het 

park (tabel 2.4).  

 

Tabel 2.4 Gebruiksfrequentie van parken, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

dagelijks 8 23 22 

wekelijks 28 38 38 

maandelijks 25 25 20 

jaarlijks 26 10 8 

minder dan jaarlijks - 1 1 

nooit 14 3 11 

totaal 100 100 100 
 

   

 

Elke dag fietsend of lopend naar het park 

Tabel 2.5 laat verschillende gebruiksaspecten zien van de favoriete parken. De parken 

worden zowel doordeweeks als in het weekend gebruikt, vooral in de middag (tabel 2.5). 

Het park wordt zowel alleen (54%), met gezinsleden (49%), als met vrienden kennissen 

en familie (46%) bezocht. Er is een toename van het bezoek met collega’s, van 1% in 

2008 tot 5% in 2013. De meeste Amsterdammers gaan naar het park met de fiets (43%) 

of lopend (39%), door de tijd een vrij stabiel beeld. De categorie ‘anders’ is toegenomen 

door de jaren heen. Dit zijn met name mensen die aangeven joggend (6%) naar het park 

te gaan. 
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Tabel 2.5 Gebruiksaspecten van de meest bezochte parken (percentage, 1996, 2008, 2013)  

   1996  2008 2013 

Dagen         

in het weekend   26 22 21 

doordeweeks   12 26 21 

beide   62 52 57 

          

Dagdelen         

’s ochtends     30 28 

‘s middags     70 71 

’s avonds     23 24 

op alle dagdelen evenveel     16 17 

          

Gezelschap         

alleen   21 31 54 

met gezinsleden   29 15 49 

met vrienden, kennissen, familie   19 22 46 

met collega’s     1 5 

met zakenrelaties of cliënten       1 

met anderen     5   

alleen en met anderen   31 26   

         

Vervoer        

lopend   45 43 39 

op de fiets  39 43 43 

met auto/scooter/motor  10 6 6 

OV  5 5 5 

anders  1 3 7 
 

   

 

Parkbezoek om actief te zijn, rust te zoeken en als doorgang 

In figuur 2.6 is geïllustreerd met welke motieven mensen primair naar de parken komen. 

Gemiddeld komt tweeënveertig procent naar het park om er actief te zijn of gebruik te 

maken van voorzieningen, 41% zoekt rust en 38% gebruikt het park op weg ergens 

naartoe. In bijlage 2 is een driedeling gemaakt van de parken en de belangrijkste reden 

waarom men deze bezoekt. De grote, bekende parken zoals het Westerpark, Vondelpark 

en het Martin Luther Kingpark worden veelal gebruikt om er actief te zijn of gebruik te 

maken van voorzieningen. Andere parken, zoals het Thijssepark en het Siegerpark, 

worden met name gebruikt om rust te zoeken. De derde categorie parken wordt vooral 

gebruikt op weg ergens naartoe, zoals het Kasterleepark en Stadspark Osdorp. Deze 

driedeling is niet absoluut, dat wil zeggen dat een park niet het één óf het ander is. De 

driedeling dient meer indicatief gebruikt te worden om te zien voor welke redenen de 

parken worden gebruikt. 

 

In vergelijking met 2008 wordt het Wertheimpark in 2013 meer bezocht voor activiteiten 

en het zoeken van rust. Dit geldt ook voor het Flevopark, Erasmuspark, Gerbrandypark, 

Sloterplas, Rembrandtpark, Sarphatipark, Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark. 

In het Theo van Gogh park zoekt een kleiner aandeel rust dan in 2008, maar men is er 

vaker actief. In het Gerbrandypark bezocht in 2008 6% van de mensen het park om actief 
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te zijn, in 2013 37%. In vergelijking met 2008 is het aandeel dat op weg ergens naar toe 

is, afgenomen. In het Gijsbrecht van Aemstelpark zijn mensen relatief minder vaak op 

weg ergens naar toe, maar relatief vaker actief en rust zoekend dan in 2008. In 

onderstaand figuur staan de primaire redenen voor het bezoek van de Amsterdamse 

parken weergegeven. Het is bijvoorbeeld illustratief dat bijna de helft (47%) van de 

Vondelparkbezoekers het park op weg ergens naartoe doorkruist, maar dat de 

belangrijkste reden toch actief zijn is (67%). 

 

 
Figuur 2.6 Primaire redenen parkbezoek in 2013 

 

 

Parkbezoek om te bewegen en om van de natuur en de rust te genieten 

Op de vraag waarom men de genoemde activiteit juist in een park doet, geeft het 

merendeel van de respondenten het genieten van het landschap of de natuur (58%), om 

te bewegen (57%), en vanwege de rust (54%) als belangrijkste motieven op (tabel 2.7).  
 

 

actief zijn
rust
op weg ergens naar toe
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Tabel 2.7 Achterliggende motieven voor parkbezoek (procenten, meerdere antwoorden mogelijk) 

motief 2013 

genieten van de natuur of het landschap 58 

om gezondheidsredenen en/of bewegen 57 

het is er rustig/geen verkeersdrukte 54 

gewoonte/kom hier vaker 48 

ik kom er doorheen op weg naar huis/werk/school/winkels 34 

er valt altijd wel iets te beleven 34 

om (even) buiten te zijn 34 

het is dichtbij 31 

het is er gezellig 25 

het is er schoon 24 

mensen kijken/ontmoeten 16 

voor de dieren 13 

voor de bomen en de planten 3 
 

   

 

Parken worden bezocht voor veel verschillende soorten activiteiten 

De parken worden gebruikt voor zeer diverse doeleinden en activiteiten. Tabel 2.8 laat 

zien welke activiteiten men onderneemt in het favoriete park. Voor veel activiteiten zijn de 

percentages nagenoeg gelijk gebleven. Tegelijkertijd worden andere activiteiten zoals 

lunchen, picknicken, joggen en voorstellingen bezoeken vaker gedaan in de parken; met 

andere woorden, de diversiteit aan activiteiten lijkt te zijn toegenomen. In de categorie 

‘anders’ wordt het parkgebruik als doorgangsroute (met de fiets en lopend) veelal 

genoemd. Ook het bezoek aan boerenmarkten, zoals de Pure markt in Frankendael, 

wordt regelmatig genoemd. Ook tennissen en fotograferen worden door meerdere 

respondenten genoemd als activiteiten. 
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Tabel 2.8 Activiteiten in de meest genoemde parken, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

wandelen 79 69 70 

fietsen 45 47 48 

zonnen/zitten 49 46 45 

afspraak met vrienden - - 32 

picknicken - 20 26 

bomen en planten kijken - 21 24 

trimmen/joggen - 15 21 

horeca bezoeken 32 19 20 

spelen met de kinderen 18 13 20 

lezen - 21 18 

culturele voorzieningen - 16 15 

dieren kijken - 13 14 

lunchen - 10 12 

buurtevenement bezoeken - - 12 

groot evenement bezoeken - - 11 

barbecueën - 7 11 

hond uitlaten 10 10 9 

voetbal - 5 9 

speciale voorzieningen - 6 8 

voorstellingen - 7 8 

eenden/vogels voeren - 9 8 

mediteren - 5 6 

studeren - 5 6 

skaten/skeeleren - 5 4 

zwemmen - 3 4 

werken (ook met laptop) - 2 4 

afspraak met collega's - - 3 

schaatsen - 0 2 

natuurstudie 2 2 2 

specifieke sportvoorzieningen - 1 1 

watersport - 1 1 

afspraak met zakenrelaties - - 1 

vissen - 1 1 

liefde bedrijven/cruisen - 1 1 

skiën/langlaufen - 0 0 

paardrijden - 0 0 

lunchen/picknicken 11 - -  

sport/spel 20 - -  

bomen/planten/dieren kijken 27 - -  

speciale voorzieningen 20 - -  

evenementen 28 17 -  

anders 9 5 7 
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Voor een aantal activiteiten worden de parken vaker gebruikt, namelijk voor picknicken 

(van 20% in 2008 naar 26% in 2013), trimmen en joggen (van 15% naar 21%) en het 

bezoeken van evenementen (in 2008 bezocht 17% een evenement; in 2013 bezocht 12% 

een buurtevenement in het favoriete park en 11% een groot evenement).  

 

Verschillende activiteiten, aantallen bezoekers en waardering 

Nagegaan is het verband tussen de variatie in de activiteiten in een park en het aantal 

bezoekers en de waardering die men heeft. 

Een correlatieanalyse laat een sterk verband zien tussen het aantal verschillende 

activiteiten een het aantal bezoekers: Pearson r:=.87 (p<.0001). Dat betekent dat in 

parken waar relatief veel bezoekers komen, relatief veel verschillende activiteiten plaats 

vinden en omgekeerd
3
. Een eveneens significant, maar minder sterk verband wordt 

gevonden tussen de variëteit in activiteiten en de waardering voor een park: Pearson 

r:=.39 (p<.03). Onafhankelijk van de omvang is de waardering voor een park groter 

naarmate het aantal activiteiten meer varieert. Indien er wordt gecorrigeerd voor de 

omvang dan is het verband niet meer significant. Een grotere verscheidenheid in 

activiteiten betekent dus niet zonder meer een hogere waardering. De omvang speelt een 

rol in dit geheel, maar hoogstwaarschijnlijk zijn er ook andere, op basis van dit onderzoek 

niet direct aanwijsbare factoren die de waardering beïnvloeden. 

 

Gebruik voor werk toegenomen 

Het werken in het favoriete park is toegenomen: van 2% in 2008 tot 4% in 2013. Voorts 

spreekt 3% af in het favoriete park met collega’s en 1% met zakenrelaties (niet gevraagd 

in 2008). De percentages verschillen iets voor hoog- en niet-hoogopgeleiden: voor werken 

is dit respectievelijk 6% en 3%, voor het afspreken met collega’s is dit 3% en 2% en voor 

het afspreken met zakenrelaties voor beide groepen 1%. Studeren doet 6% wel eens in 

het park. 

 

Aan de mensen die parken gebruiken voor studie, werk of werkafspraken, is gevraagd 

hoe vaak zij dit doen. Bijna de helft van de gebruikers maakt een aantal keren per jaar of 

minder gebruik van het park voor werk, afspraken of studie (49%). Drie van de tien (30%) 

geven aan dit een aantal keren per maand te doen. Een klein deel gaat dagelijks of 

wekelijks naar het park voor werk, afspraken of studie (15%). De overige 6 procent heeft 

geen antwoord gegeven. 

 

In actieve parken is behoefte aan Wifi 

Voor het Westerpark, waar gratis Wifi aanwezig is voor bezoekers, liggen de 

gebruikspercentages voor werk hoger: 7% werkt in het Westerpark, 7% spreekt daar af 

met collega’s en 2% spreekt af met zakenrelaties. Ook in de andere parken ligt er 

potentieel voor het beschikbaar stellen van Wifi. In de vragenlijst is gevraagd hoe 

belangrijk men het vindt dat er Wifi in het favoriete park wordt aangeboden. 34% vindt dit 

(zeer) belangrijk. 33% vindt dit (zeer) onbelangrijk. Het grootste aandeel, 59%, vindt het 

niet belangrijk en niet onbelangrijk. Tabel 2.9 geeft een uitsplitsing van het belang dat 

respondenten hechten aan gratis Wifi naar park. Hierin zijn alleen de parken opgenomen 

waar meer dan 10% aangeeft Wifi (zeer) belangrijk te vinden. De percentages van 

                                                      
3
 Omdat parken sterk verschillen qua omvang en dat rechtstreeks samenhangt met zowel de activiteiten als het 

aantal bezoekers zijn beide indicatoren gecorrigeerd voor de omvang (er is gestandaardiseerd voor de 

oppervlakte van het park). 
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respondenten die dit (zeer) belangrijk vinden, blijken sterk uiteen te lopen. Wifi is vooral 

gewenst in parken die veel gebruikt worden om activiteiten te ondernemen (zie figuur 2.6) 

Ook het Westerpark is in de tabel opgenomen. Het percentage van het Westerpark (40% 

van de bezoekers vindt Wifi (zeer) belangrijk) is echter niet te vergelijken met de 

percentages in de andere parken, omdat in de andere parken (nog) geen gratis Wifi 

beschikbaar is voor de bezoekers.  
 
Tabel 2.9 Wifi (zeer) belangrijk, 2013 (procenten) 

  % (zeer) belangrijk 

Bijlmerpark 58 

Erasmuspark 50 

Sloterpark 45 

Stadspark Osdorp 44 

Westerpark 40 

Noorderpark 38 

Vondelpark 36 

Sarphatipark 36 

Oosterpark 33 

Flevopark 31 

Rembrandtpark 30 

Frankendael 28 

Amstelpark 25 

Gaasperpark 18 

Beatrixpark 13 

Vliegenbos 11 

totaal 34 
 

 

 

 

2.2  Bezoek aan recreatiegebieden gedaald 

Zoals eerder vermeld, is het bezoek aan recreatiegebieden gedaald ten opzichte van 

2008. Die daling is het grootst bij de frequenter bezochte gebieden en deze is sterker dan 

bij de parken. Ook hier dient een deel van de verklaring van de daling gezocht te worden 

in geheugen- en seizoenseffecten. Tabel 2.10 geeft inzicht in het bezoek per 

recreatiegebied. Evenals in voorgaande jaren, wordt het Amsterdamse Bos het meest 

frequent bezocht (63% bezoekt het wel eens). Het Noordzeestrand scoort een tweede 

plaats (37% bezoekt het wel eens). Ook de duinen (34%) en ‘t Twiske (30%) scoren hoog.  
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Tabel 2.10 Bezoek per recreatiegebied, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

recreatiegebied 1996 2008 2013 

Amsterdamse Bos 60 70 63 

Noordzeestrand 45 57 37 

duinen 25 49 34 

‘t Twiske  25 32 30 

Spaarnwoude 21 31 27 

Amstel(oever) - - 23 

Vinkeveense plassen 14 18 15 

Waterland 11 16 14 

De Ronde Hoep - - 11 

Ouderkerker Plas - - 9 

Goois Natuurreservaat 11 11 9 

De Hoge Dijk - - 9 

Diemerbos - 7 8 

Tuinen van West - 5 6 

Brettenzone - 6 5 

Bovenkerker Polder - - 5 

Diemervijfhoek - - 4 

IJmeerkust - 5 4 

Elsenhove / Middenpolder - - 4 

Overdiemerpolder - - 4 

Diemerpolder - - 3 

Geuzenbos - 3 3 

PEN-bos - - 2 
 

 

 
Mensen die nooit een recreatiegebied bezoeken geven daarvoor als redenen dat ze er 
niet zoveel behoefte aan hebben, dat ze liever in de eigen tuin of volkstuin of op het 
balkon vertoeven, liever naar parken in de stad gaan of dat ze recreatiegebieden 
simpelweg niet leuk vinden. 
 
Het favoriete recreatiegebied is voor de meeste respondenten het Amsterdamse Bos 
(41%; tabel 2.11). Met een grote afstand volgen Het Twiske (12%) en het Noordzeestrand 
(11%).  
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Tabel 2.11 Meest bezochte recreatiegebieden, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

recreatiegebied 1996 2008 2013 

Amsterdamse Bos 56 38 41 

‘t Twiske  10 8 12 

Noordzeestrand 15 20 11 

Spaarnwoude 6 7 6 

Amstel(oever) - - 6 

Waterland 2 3 5 

duinen 4 6 5 

Diemerbos - 1 3 

De Hoge Dijk - - 3 

Brettenzone - 2 2 

Vinkeveense plassen 1 2 1 

Tuinen van West - 2 1 

De Ronde Hoep - - 1 

Ouderkerker Plas - - 1 

Goois Natuurreservaat 1 1 1 

Diemervijfhoek - - 1 

Geuzenbos - 0 0 

Diemerpolder - - 0 

IJmeerkust - 0 0 

Overdiemerpolder - - 0 

Bovenkerker Polder - - 0 

Elsenhove / Middenpolder - - 0 

PEN-bos - - 0 

Amstelland 4 10 - 

totaal 100 100 100 
 

 

 

Bezoek aan recreatiegebieden in het weekend en seizoensgebonden 

De recreatiegebieden worden vooral bezocht in de zomer (63%) en in de lente (44%), in 

het weekend (49%) vaker dan doordeweeks (11%; tabel 2.12). 41% maakt zowel in het 

weekend als door de week gebruik van de recreatiegebieden. De recreatiegebieden 

worden vaker in gezelschap bezocht (met gezinsleden, 56%; met 

vrienden/kennissen/familie, 54%) dan alleen (34%). De meeste recreatiebezoekers gaan 

erheen met eigen gemotoriseerd vervoer (42%) of de fiets (37%). 
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Tabel 2.12 Gebruiksaspecten van de meest bezochte recreatiegebieden (percentage, 1996, 2008, 2013) 

    1996 2008 2013 

Seizoen       

lente   80 35 44 

zomer   95 54 63 

herfst   64 24 24 

winter   45 8 7 

alle seizoenen evenveel   38 36 

          

Dagen       

in het weekend 47 48 49 

doordeweeks 8 13 11 

beide   45 39 41 

          

Gezelschap       

alleen   9 14 34 

met gezinsleden 37 23 56 
met vrienden, kennissen, 
familie 31 35 54 

met collega’s   1 4 

met zakenrelaties of cliënten     1 

met anderen   11   

alleen en met anderen 23 17   

        

Vervoer       

lopend  6 6 7 

op de fiets 33 31 37 

met auto/scooter/motor 46 46 42 

OV 14 13 8 

anders 1 4 6 
 

   

 

De recreatiegebieden worden meestal maandelijks bezocht (tabel 2.13).  

 

Tabel 2.13 Gebruiksfrequentie van recreatiegebieden naar opleiding, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

dagelijks 1 3 3 

wekelijks 6 16 11 

maandelijks 17 35 23 

jaarlijks 49 29 17 

minder dan jaarlijks - 4 2 

nooit 27 13 44 

totaal 100 100 100 
 

   

 

Recreatiegebiedbezoek om actief te zijn en rust te zoeken 

De meeste gebruikers van de recreatiegebieden gaan er doelbewust naartoe, namelijk om 

actief te zijn (49%) of om rust te zoeken (52%). Men gebruikt deze gebieden veel minder 

dan parken op weg ergens naartoe (23%). Tabel 2.14 laat een tweedeling zien van 
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gebieden waar overwegend rust gezocht wordt en gebieden waar overwegend activiteiten 

worden ontplooid. In geen van de gebieden wordt echter alleen het één of het ander 

gezocht of gedaan.  

In het Diemerbos en de Tuinen van West bijvoorbeeld komen mensen minder op weg 

ergens naar toe dan in 2008, maar meer voor het zoeken van rust.  

 

Tabel 2.14 Redenen om in de recreatiegebieden te komen (procenten, meerdere antwoorden mogelijk); 

gegroepeerd naar belangrijkste reden 

recreatiegebied 
actief zijn / gebruik 

voorzieningen rust zoeken 
op weg ergens naar 

toe / doorheen 

Amsterdamse Bos  72 54 16 

‘t Twiske    67 50 12 

Noodzeestrand  66 63 4 

Spaarnwoude  61 42 20 

Vinkeveense plassen 59 46 17 

Ouderkerker plas 56 47 16 

Elsenhove/Middenpolder 56 32 25 

De Hoge Dijk  53 45 24 

De Ronde Hoep  52 39 32 

de duinen     51 72 10 

’t Goois Natuurreservaat  39 65 17 

IJmeerkust (Diemerscheg) 44 60 24 

Diemervijfhoek   37 57 25 

Diemerbos     41 56 27 

PEN-bos    39 55 19 

Waterland     47 54 28 

Geuzenbos (Westpoort)   34 52 41 
Tuinen van West/ Osdorper 
Binnenpolder 34 51 34 

Amstel(oever)   46 50 35 

Diemerpolder   46 49 24 

Bovenkerker polder 40 48 32 

  49 52 23 
 

   

 

Recreatiegebiedbezoek om te bewegen en om te genieten van de natuur en de rust 

Tabel 2.15 geeft inzicht in de achterliggende motieven van het recreatiegebiedbezoek. De 

meeste Amsterdammers genieten er van de natuur of van het landschap. Andere 

belangrijke redenen zijn beweging (58%) en het zoeken van rust (54%). Ook de nabijheid 

van het recreatiegebied speelt een rol: 29% bezoekt een recreatiegebied omdat het 

dichtbij is. Onder de categorie ‘anders’ geeft men aan dat familie, vrienden of bekenden in 

de buurt wonen, dat men erheen gaat om met de kinderen of de hond te spelen, en dat 

het een goed plek is om (diverse vormen van) sport te beoefenen. Ook hebben sommige 

mensen een volkstuin in of bij het recreatiegebied. 
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Tabel 2.15 Achterliggende motieven recreatiegebiedbezoek, 2013 (procenten) 

motief genoemd 

genieten van de natuur of het landschap 75 

om gezondheidsredenen en/of bewegen 58 

het is er rustig/geen verkeersdrukte 54 

er valt altijd wel iets te beleven 31 

het is dichtbij 29 

het is er schoon 28 

om (even) buiten te zijn 25 

gewoonte/kom hier vaker 24 

voor de bomen en de planten 22 

het is er gezellig 16 

mensen kijken/ontmoeten 12 

anders 8 

ik kom er doorheen op weg naar huis/werk/school/winkels 8 

weet niet 5 

voor de dieren 2 
 

   

 

Vooral wandelen in recreatiegebieden 

Er wordt verreweg het meest gewandeld in de recreatiegebieden (68%), gevolgd door 

zonnen/zitten (47%) en fietsen (37%, tabel 2.16). Dat waren ook in 2008 de meest 

genoemde activiteiten. Opvallende nieuwkomer (niet eerder gesteld) is afspraken met 

vrienden: 22%. 

In vergelijking met 2008 is er voor een aantal activiteiten sprake van een toename, 

bijvoorbeeld fietsen spelen met de kinderen, dieren en bomen en planten kijken. Veel 

andere activiteiten zijn vergelijkbaar. 

 

Recreatiegebieden minder vaak gebruikt voor werk of studie dan parken 

Recreatiegebieden worden minder vaak voor werk of studie gebruikt dan parken. Tabel 

2.16  laat zien dat 2% er studeert, 2% er werkt en 3% er een afspraak heeft met collega’s. 

Aan de mensen die recreatiegebieden wel eens gebruiken voor werk, studie of 

werkafspraken, is gevraagd hoe frequent zij dit doen. Zes op de tien respondenten (62%) 

maken een aantal keren per jaar of minder gebruik van het recreatiegebied voor werk, 

afspraken of studie. Bijna een kwart (23%) maakt er maandelijks gebruik van. En klein 

deel gaat dagelijks of wekelijks naar het recreatiegebied voor werk, afspraken of studie 

(7%). De overige 8 procent heeft geen antwoord gegeven. 



Het Grote Groenonderzoek 2013 

 

  

  

39 

Tabel 2.16 Activiteiten in de meest genoemde recreatiegebieden, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

wandelen 78 62 68 

zonnen/zitten 60 43 47 

fietsen 46 29 37 

picknicken - 20 27 

horeca bezoeken 38 20 25 

bomen en planten kijken - 16 24 

afspraak met vrienden - - 22 

spelen met de kinderen 19 11 21 

dieren kijken - 14 20 

trimmen/joggen - 10 14 

speciale voorzieningen 21 11 14 

lezen - 15 13 

barbecueën - 8 12 

hond uitlaten 9 10 11 

evenementen 13 - 10 

lunchen - 5 9 

voetbal - 6 9 

watersport - - 7 

anders 6 7 6 

racefietsen/ATB - 2 5 

mediteren - 5 5 

waterrecreatie 29 5 4 

eenden/vogels voeren - 3 4 

schaatsen - 1 3 

natuurstudie 4 3 3 

afspraak met collega's - - 3 

specifieke sportvoorzieningen - 1 2 

skaten/skeeleren - 2 2 

werken (ook met laptop) - 1 2 

vissen - 2 2 

studeren - 3 2 

liefde bedrijven/cruisen - 2 2 

paardrijden - 2 2 

golfen - 1 1 

afspraak met zakenrelaties - - 1 

nordic  walking - - 1 

skiën/langlaufen - 0 0 

lunchen/picknicken 15 - -  

sport/spel 22 - -  

bomen/planten/dieren kijken 39 - -  

anders - - 3 
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2.3  Intensief omgevings- en overig groengebruik 

Ruim de helft van de respondenten (54%) maakt minimaal één keer per jaar gebruik van 

groen in de omgeving ten behoeve van vrijetijdsbesteding. In 2008 was dit 47%. 42% 

geeft aan dagelijks of wekelijks gebruik te maken van groen in de omgeving en 10% doet 

dit maandelijks (tabel 2.17). In vergelijking met eerdere jaren is dat gebruik toegenomen, 

maar ook geïntensiveerd.  
 

Tabel 2.17 Gebruiksfrequentie van groen in de woonomgeving, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

dagelijks 11 17 19 

wekelijks 12 18 23 

maandelijks 10 10 10 

jaarlijks 10 2 2 

minder dan jaarlijks - 1 1 

nooit 57 50 42 

weet niet - 2 4 

totaal 100 100 100 
 

   

 

De populairste groenplaatsen waar men gebruik van maakt in de buurt zijn speelplaatsen, 

gevolgd door grasvelden en plantsoenen. In 2008 waren dat vooral plantsoenen (tabel 

2.18). 

De helft van de respondenten maakt geen gebruik van groen in de woonomgeving. De 

belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van groenplaatsen in de buurt zijn 

omdat er een park in de buurt is waar gebruik van gemaakt wordt (47%) of omdat er liever 

gebruik wordt gemaakt van de eigen (volks)tuin of het eigen balkon (38%).  
 

Tabel 2.18 Gebruik van groen in de woonomgeving (procenten) 

groenplaats 2008 2013 

speelplaats 30 39 

grasveld 31 32 

plantsoen 40 28 

groenstrook 23 21 

onze groene straat of de groene straat in de buurt  22 19 

sportveld -  17 

natuurspeelplaats -  16 

schoolplein 7 13 

trapveldje 7 11 

volkstuin 8 10 

buurttuin -  10 

begraafplaats -  7 

binnenterrein 9 6 

postzegelpark -  5 

anders 10 9 
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Spelen in het omgevingsgroen 

Van alle respondenten heeft 31% kleine kinderen. Van deze groep zeggen vier op de tien 

(40%) dat de kinderen meestal in een speeltuin of een speelplaats in de buurt spelen, 

voor 13% is dat op straat of op pleintjes, 13% in het dichtstbijzijnde park of groenstrook en 

11% laat de kinderen veelal in de eigen tuin spelen. In totaal geeft 3% aan dat de 

kinderen meestal op speelplekken bij een school spelen. De rest van de kinderen speelt 

volgens de respondenten op andere plekken of ze weten het niet (beide 10%). De 

speelplekken van kleine kinderen in 2008 waren nauwelijks verschillend.  

 

Eén op de twintig Amsterdammers heeft beschikking over volks- of nutstuin 

Een klein aandeel van de respondenten (5%) heeft de beschikking over een volks- of 

nutstuin. In 2008 was dit 3%. Van het overgrote deel dat daar niet over beschikt zou een 

kwart (25%) er wel één willen hebben, terwijl meer dan de helft (59%) dat niet wil, het 

overige deel weet het niet of heeft er geen mening over. Ten opzichte van 2008 is er een 

iets grotere behoefte, toen nog 20% wel een volkstuin zou willen hebben en 65% dit niet 

wilde.  

 

Wandelen over de begraafplaats 

Van de respondenten die hebben aangegeven (wel eens) een begraafplaats te bezoeken,  

doet het grootste deel dat voor een wandeling (57%) of om een bezoek te brengen aan 

een graf, urn of monument (56%). Ook geeft een deel aan de begraafplaats te gebruiken 

om naar natuur te kijken, zoals planten en/of dieren (26%).  

 

Sportvelden vooral gebruikt voor de primaire bestemming 

Van de respondenten die hebben aangegeven (wel eens) een sportveld te bezoeken, 

komt het grootste deel voor sport en spel (73%), gevolgd door het kijken naar sport (39%) 

en het spelen met de kinderen (34%). In tegenstelling tot begraafplaatsen worden 

sportvelden dus weinig gebruikt voor doeleinden anders dan het primaire doel. 

 

Overig groen in de omgeving: wandelen en zonnen  

Het overige groen wordt voornamelijk gebruikt als wandelgebied (54%) of om te zitten en 

zonnen (48%). Daarnaast worden spelen met de kinderen (36%), fietsen (34%) en kijken 

naar de natuur (29%) vaak genoemd. 

 

Stadslandbouw stijgt in populariteit 

Stadslandbouw wordt steeds populairder. Het verbindt de Amsterdammer met de 

oorsprong van het voedsel. Veertig procent van de Amsterdammers weet wat 

standslandbouw is, en 32% doet er in enigerlei vorm zelf aan. Motieven om aan 

stadslandbouw te doen lopen uiteen (tabel 2.19). Voor de meesten is de reden dat het 

een hobby is (38%). Zeventien procent doet het vanwege de versheid en gezondheid van 

de producten en 9% om educatieve redenen, namelijk om de kinderen kennis te laten 

maken met de herkomst van voedsel. 
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Tabel 2.19 Redenen voor stadslandbouw, 2013 (procenten) 

  genoemd 

ik houd van tuinieren; het is mijn hobby 38 

vanwege de producten (verser; beter; gezonder) 17 

om educatieve redenen 9 

ik wil mijn eigen voedsel kweken; het is iets van mij 8 

milieu- en/of duurzaamheidsoverwegingen 6 

ik wil besparen; het is goedkoper dan in de winkel 2 

vanwege de contacten en de binding met mijn buurt 2 

anders 12 

weet niet 6 
 

  

 

 

2.4  Verschuiving door de tijd heen 

Uit het vorige Groot Groen Onderzoek uit 2008 (DRO/O+S, 2008) bleek dat het 

parkgebruik ‘explosief’ was gestegen in de periode 1996-2008. In dit hoofdstuk kwam aan 

de orde dat het gebruik van parken en recreatiegebieden lijkt te zijn afgenomen, en dat 

het gebruik van omgevingsgroen gelijk is gebleven over de periode 2008-2013. Een 

(gedeeltelijke) verklaring hiervoor is, zoals reeds beschreven, een seizoenseffect in 

combinatie met een geheugeneffect. Bovendien zou de relatief grotere afname in het 

bezoek van recreatiegebieden ook deels verklaard kunnen worden door de grotere 

toename in aantrekkelijkheid van parken vergeleken met recreatiegebieden. 

Het Vondelpark staat nog steeds op de nummer één-positie als favoriet park, maar we 

zien dat ook andere parken aan populariteit winnen, in vergelijking met 2008 en zeker in 

vergelijking met 1996. Het parkgebruik lijkt zich dus meer te spreiden, het is steeds 

minder geconcentreerd op enkele parken. Het Westerpark heeft in deze periode de 

sterkste groei getrokken, maar er zijn ook andere groeiers: met name Frankendael, het 

Erasmuspark, het Noorderpark (vroeger het Volewijkspark en het Florapark), het 

Rembrandtpark en het Bijlmerpark. 

 

In de loop van de jaren zijn er steeds meer verschillende activiteiten en kleinere en 

grotere evenementen georganiseerd in de diverse parken. Enerzijds bezoekt men de 

parken om deze redenen, anderzijds zijn er soms geluiden te horen dat dat wel wat 

minder zou kunnen, zeker als er in de toekomst eventueel bezuinigd zou moeten worden 

op de parken (zie hoofdstuk 1).  
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3  Bezoek naar achtergrondkenmerken 

Sommige mensen maken intensiever gebruik van groen dan anderen. In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op de kenmerken van gebruikers van groen. Daarbij wordt de nadruk 

gelegd op verschillen naar opleiding. 
 

 

3.1  Hoog-opgeleiden brengen vaker bezoek aan parken 

Parkbezoek hangt samen met diverse aspecten. 20- tot 50-jarigen komen het vaakst in de 

parken (91% tot 93%, tabel 3.1). Het parkgebruik ligt iets lager onder mensen jonger dan 

20 jaar oud (86%) en onder mensen van 80 jaar en ouder (75%). In de leeftijdscategorie 

50-80 jaar ligt het gebruik tussen de 85 en 90%. 

 

Opvallender zijn de verschillen naar bevolkingsgroep, opleiding, inkomen en voornaamste 

bezigheid (tabel 3.1). Amsterdammers van Nederlandse en van overig westerse afkomst 

gaan het vaakst naar parken (respectievelijk 94% en 93%). Amsterdammers van niet-

westerse afkomst maken het minst gebruik van parken: 80% van hen bezoekt wel eens 

een park. Het parkgebruik stijgt voorts naar opleidingsniveau: laagopgeleiden komen het 

minst in de parken (81%), middelbaar opgeleiden (90%) en met name hoog opgeleiden 

(96%) vaker. Hetzelfde patroon zien we terug voor inkomen: mensen uit lage 

inkomenscategorieën komen het minst in de parken (84%), hoge inkomens het meest 

(96%). Tot slot zoeken mensen zonder baan (exclusief studerenden) minder vaak het 

park op dan mensen met een baan of zelfstandigen. De verschillen zijn pregnanter dan in 

2008. Toen bleek het parkgebruik onder alle groepen op een hoger niveau te liggen, en 

waren ook de onderlinge verschillen minder groot.  
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Tabel 3.1 Gebruik van parken naar persoonskenmerken, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

totaal 86 97 89 

   
  

geslacht 
  

  

man 87 97 88 

vrouw 86 98 90 

    

huishoudenssamenstelling 
  

  

alleenwonend 88 98 89 

stel zonder kinderen 85 96 90 

stel met kinderen 87 98 89 

eenoudergezin 88 98 90 

    

leeftijd 
  

  

jonger dan 20 82 100 86 

20-29 jaar 89 99 91 

30-39 jaar 91 98 91 

40-49 jaar 88 98 93 

50-59 jaar 84 96 85 

60-69 jaar 80 96 90 

70-79 jaar 76 98 89 

80 en ouder 58 79 75 

    

bevolkingsgroep 
  

  

autochtoon 87 97 94 

westers allochtoon 91 99 93 

niet-westers allochtoon 80 97 80 

    

opleiding 
  

  

laag 78 96 81 

middelbaar 88 98 90 

hoog 93 99 95 

    

totaal netto huishoudinkomen    

laag inkomen 85 96 84 

middeninkomen 89 98 92 

hoog inkomen 89 97 96 

    

voornaamste bezigheid 
  

  

in loondienst 90 98 92 

zelfstandig 87 96 94 

werkzoekend 88 96 78 

studerend 90 98 90 

huisvrouw-man 83 98 80 

arbeidsongeschikt 83 96 85 

gepensioneerd 79 94 88 

anders 78 97 88 
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Over het algemeen worden de verschillende parken, vooral de parken nabij het centrum, 

vaker door hoog opgeleiden dan door middelbaar- of laag opgeleiden bezocht (tabel 3.2). 

Deels is dit te verklaren doordat men het vaakst parken opzoekt in de buurt van de 

woonomgeving (zie ook hoofdstuk 2): doordat hoogopgeleiden vaker in of nabij het 

centrum wonen, worden de centrale parken vaker door hen bezocht. In Noord, Zuidoost 

en Nieuw-West worden de parken ook, en soms vaker, door niet-hoog opgeleiden 

bezocht. Een vergelijking met 2008 leert dat de afname in het bezoek onder hoog 

opgeleiden kleiner is dan onder niet-hoog opgeleiden. In de eerste groep neemt het 

bezoek daarnaast ook nog eens vaker toe dan in de tweede. 
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Tabel 3.2 Bezoek per park (wel eens) naar opleiding, 2008 en 2013 (procenten) 

 
2008  

hoog opgeleid 
2008 niet 

hoog opgeleid 
2013  

hoog opgeleid 
2013 niet 

hoog opgeleid 

Vondelpark  96 84 88 68 

Oosterpark 57 47 57 44 

Westerpark 57 41 62 44 

Sarphatipark 57 46 53 33 

Amstelpark 40 42 42 37 

Sloterplaspark 33 37 30 32 

Rembrandtpark 26 24 31 23 

Frankendael 27 21 34 21 

Gaasperplaspark 17 26 22 23 

Flevopark 17 15 25 20 

Beatrixpark 31* 22 28 19 

Oeverlanden/Nieuwe Meer 24 21 25 16 

Martin Luther Kingpark 37 22 26 13 

Bijlmerpark 7 19 13 17 

Erasmuspark 14 13 17 12 

W.H. Vliegenbos 10 11 14 13 

Diemerpark 12 11 15 11 

Florapark 8 12 -  -  

Volewijkspark 3 5 -  -  

Noorderpark (Florapark + Volewijkspark) - - 11 11 

Wertheimpark 15 12 13 8 

Stadspark Osdorp - - 6 12 

Bijlmerweide 4 12 7 9 

Eendrachtspark 2 11 3 6 

Gijsbrecht van Aemstelpark 6 7 5 5 

Klein Loopveld 5 5 4 4 

Piet Wiedijkpark 6 9 4 5 

Gerbrandypark 3 6 3 4 

Dr. Jac P. Thijssepark - - 5 3 

Baanakkerspark 1 4 2 3 

Kasterleepark 2 4 1 3 

Darwinplantsoen 4 5 3 3 

Theo van Goghpark 3 4 3 3 

Stadstuinen - - 3 3 

Siegerpark  2 3 2 2 

Noorder-IJplas - - 2 3 

De Braak - - 2 1 

Broersepark - - 2 2 

Bergwijkpark - - 1 1 

Van Gemertplein - - 0 1 

Park Middenhoven - - 1 1 

Park Anna Blamanlaan - - 0 1 

Meanderpark - - 1 1 

Park Langerhuizen - - 0 1 

Park de Omloop - - 0 1 
 

vet gedrukt= meer dan 5% meer dan de andere groep   
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De gebruiksfrequentie van parken ligt hoger onder hoogopgeleiden dan onder 

middelbaar- en laagopgeleiden (tabel 3.3). In vergelijking met 2008 is het beeld hetzelfde, 

al geven niet-hoog opgeleide respondenten iets vaker aan nooit naar het park te gaan. 

 

Tabel 3.3 Frequentie parkbezoek naar opleiding, 2008 en 2013 (procenten) 

  2008 2008 2013 2013 

 hoog opgeleid niet hoog opgeleid hoog opgeleid niet hoog opgeleid 

dagelijks 24 23 25 20 

wekelijks 43 37 43 35 

maandelijks 24 25 21 20 

jaarlijks 7 11 6 9 

minder dan jaarlijks 0 2 1 2 

nooit 1 3 5 14 

totaal 100 100 100 100 
 

   

 

Activiteiten naar opleiding 

Hoog opgeleide respondenten sporten in vergelijking met niet-hoog opgeleiden vaker in 

hun favoriete park, zijn er vaker recreatief actief, bezoeken er vaker voorzieningen of 

evenementen, hebben er vaker sociale contacten (in het kader van werk) en werken er 

ook vaker (alle p<.0001). Deze verschillen waren er ook in 2008 al m.b.t. sporten, het 

bezoeken van voorzieningen of evenementen en de sociale contacten (in het kader van 

werk). Hoog- en niet-hoogopgeleiden verschilden in dat jaar niet van elkaar wat betreft in 

werk- en studiegerichte en recreatieve activiteiten.  

 

 

3.2  Bezoek van recreatiegebieden hangt samen met 
huishoudenstype en opleidingsniveau 

Recreatiegebieden worden vaker bezocht door mensen met kinderen dan mensen zonder 

kinderen (tabel 3.4). 30- tot 80-jarigen vormen de groep die het meest gebruik maakt van 

recreatiegebieden (56% tot 64%). De verschillen met betrekking tot bevolkingsgroep, 

opleiding, huishoudinkomen en voornaamste bezigheid zijn vergelijkbaar met de 

verschillen die we vinden bij parkbezoek. Recreatiegebieden worden vaker bezocht door 

Amsterdammers van Nederlandse afkomst (63%) dan door Amsterdammers van overige 

westerse afkomst (respectievelijk 56%) en Amsterdammers van niet-westerse afkomst 

(46%). Hoog opgeleiden maken vaker gebruik van recreatiegebieden (63%) dan laag 

opgeleiden (48%) en middelbaar opgeleiden (57%). Van de hoge inkomens bezoekt 68% 

wel eens een recreatiegebied, van de lage inkomens is dat 47%. Werkenden, tenslotte, 

gaan frequenter naar recreatiegebieden dan niet-werkenden. 
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Tabel 3.4 Gebruik van recreatiegebieden naar persoonskenmerken, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

totaal 73 87 56 

   
  

geslacht 
  

  

man 73 85 57 

vrouw 73 88 56 

    

huishoudenssamenstelling 
  

alleenwonend 67 87 53 

stel zonder kinderen 75 90 55 

stel met kinderen 81 85 61 

eenoudergezin 76 81 61 

    

leeftijd 
  

  

jonger dan 20 63 87 50 

20-29 jaar 71 82 49 

30-39 jaar 81 85 56 

40-49 jaar 79 88 64 

50-59 jaar 73 89 61 

60-69 jaar 66 91 59 

70-79 jaar 59 94 56 

80 en ouder 40 49 41 

    

bevolkingsgroep 
  

  

autochtoon 75 92 63 

westers allochtoon 65 90 56 

niet-westers allochtoon 53 65 46 

    

opleiding 
  

  

laag 66 79 48 

middelbaar 74 91 57 

hoog 80 94 63 

    

totaal netto huishoudinkomen    

laag inkomen 65 80 47 

middeninkomen 79 90 59 

hoog inkomen 83 94 68 

    

voornaamste bezigheid 
  

  

in loondienst 80 90 62 

zelfstandig 77 92 63 

werkzoekend 67 68 45 

studerend 64 88 50 

huisvrouw-man 74 86 39 

arbeidsongeschikt 63 76 56 

gepensioneerd 66 85 55 

anders 57 81 57 
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Hoogopgeleiden brengen vaker wel eens een bezoek aan de meeste recreatiegebieden 

dan niet-hoog opgeleiden. Dit vonden we eerder ook voor het gebruik van de parken. 

Tabel 3.5 laat het bezoek per recreatiegebied naar opleiding zien. Dit beeld is hetzelfde 

als in 2008. De eerder geconstateerde grotere afname bij de frequenter bezochte 

gebieden, zien we bij beide groepen terug.  

 
Tabel 3.5 Bezoek per recreatiegebied, uitgesplitst naar opleiding, 2008, 2013 (procenten) 

  
  2008 

hoog opgeleid 

2008 
niet hoog 
opgeleid 

2013 
hoog opgeleid 

2013 
niet hoog 
opgeleid 

Amsterdamse Bos 79 69 58 46 

Noordzeestrand 74 52 45 27 

duinen 65 45 43 25 

‘t Twiske  33 32 30 26 

Spaarnwoude 32 31 23 21 

Amstel(oever) 31 14 

Amstelland 35 26 

Vinkeveense plassen 20 18 19 11 

Waterland 25 14 21 10 

Tuinen van West 5 5 4 4 

Brettenzone 7 5 6 3 

De Ronde Hoep 18 6 

Ouderkerker Plas 12 9 

Goois Natuurreservaat 16 9 14 7 

Diemerbos 7 7 10 8 

De Hoge Dijk 5 5 

Diemervijfhoek 5 3 

IJmeerkust 7 4 6 4 

Diemerpolder 4 3 

Overdiemerpolder 3 2 

Bovenkerker Polder 5 2 

Elsenhove / Middenpolder 3 2 

Geuzenbos 1 4 4 3 

PEN-bos     2 1 
 

vet gedrukt= meer dan 5% meer dan de andere groep 
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Hoogopgeleiden laten een hogere bezoekfrequentie zien dan niet-hoogopgeleiden (tabel 

3.6). In vergelijking met 2008 is de afnemende bezoekersfrequentie onder niet hoog 

opgeleiden als hoog opgeleiden zichtbaar, maar groter in de eerste groep. 

 

Tabel 3.6 Bezoek aan recreatiegebieden naar opleiding, 2013 (procenten) 

  
2008 2008 2013 2013 

 hoog opgeleid niet hoog opgeleid hoog opgeleid niet hoog opgeleid 

dagelijks 3 3 2 3 

wekelijks 16 17 15 9 

maandelijks 38 35 28 20 

jaarlijks 35 28 17 17 

minder dan jaarlijks 2 3 1 3 

nooit 6 14 37 48 

totaal 100 100 100 100 
 

   

 

 

3.3  Omgevingsgroen meest gebruikt door gezinnen met kinderen 

Mensen met kinderen maken vaker gebruik van omgevingsgroen dan mensen zonder 

kinderen (tabel 3.7). Wat leeftijd betreft zien we minder grote verschillen dan bij parken en 

recreatiegebieden. Iedereen gebruikt het omgevingsgroen: van jong tot oud, ook al zijn er 

wel verschillen aan te wijzen: 30- tot 50-jarigen maken relatief het meest gebruik van 

omgevingsgroen. Ook de verschillen naar andere kenmerken zijn minder groot dan bij 

parken en recreatiegebieden. 49% van de Amsterdammers van Nederlandse afkomst 

maakt gebruik van omgevingsgroen; voor Amsterdammers van overige westerse en niet-

westerse afkomst is dit respectievelijk 53% en 50%. 54% van de hoogopgeleiden maakt 

gebruik van het omgevingsgroen; voor laagopgeleiden ligt dat percentage op 45%. Van 

de hoge inkomens maakt 58% wel eens gebruik van omgevingsgroen, voor lage 

inkomens is dat 48%. De verschillen naar bezigheid zijn relatief klein. Het 

omgevingsgroen wordt het meest gebruikt door ‘iedereen’, en zouden we dus het meest 

democratische groen kunnen noemen. 
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Tabel 3.7 Gebruik van groen in woonomgeving naar persoonskenmerken, 1996, 2008, 2013 (procenten) 

  1996 2008 2013 

totaal 43 50 50 

   
  

geslacht 
  

  

man 42 46 48 

vrouw 44 53 52 

    

huishoudenssamenstelling 
  

  

alleenwonend 33 43 41 

stel zonder kinderen 40 46 47 

stel met kinderen 59 66 60 

eenoudergezin 57 63 59 

    

leeftijd 
  

  

jonger dan 20 54 57 52 

20-29 jaar 34 45 40 

30-39 jaar 46 48 58 

40-49 jaar 46 53 57 

50-59 jaar 42 54 51 

60-69 jaar 47 44 48 

70-79 jaar 44 44 43 

80 en ouder 40 39 49 

    

bevolkingsgroep 
  

  

autochtoon 42 46 49 

westers allochtoon 44 52 53 

niet-westers allochtoon 58 61 50 

    

opleiding 
  

  

laag 47 48 45 

middelbaar 44 51 51 

hoog 38 49 54 

    

totaal netto huishoudinkomen    

laag inkomen 43 52 48 

middeninkomen 43 47 50 

hoog inkomen 41 45 58 

    

voornaamste bezigheid 
  

  

in loondienst 40 48 53 

zelfstandig 43 51 48 

werkzoekend 41 58 49 

studerend 38 54 48 

huisvrouw-man 54 57 51 

arbeidsongeschikt 51 65 53 

gepensioneerd 46 44 48 

anders 46 47 55 
 



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

54 

Hoog opgeleiden brengen vaker een bezoek aan groen in de woonomgeving dan niet-

hoog opgeleiden (tabel 3.8). De verschillen tussen de twee groepen zijn wel kleiner dan 

bij parken en recreatiegebieden. Dat beeld is vergelijkbaar met dat in 2008. 

 

Tabel 3.8 Bezoek aan groen in de woonomgeving naar opleiding, 2008, 2013 (procenten) 

  2008 2008 2013 2013 

 hoog opgeleid niet hoog opgeleid hoog opgeleid niet hoog opgeleid 

dagelijks 19 17 18 17 

wekelijks 17 18 23 20 

maandelijks 10 10 10 8 

jaarlijks 3 2 2 2 

minder dan jaarlijks 1 1 0 0 

nooit 51 52 46 52 

weet niet 0 0 1 1 

totaal 100  100 100 
 

   

 

 

3.4  Mensen met overgewicht maken minder gebruik van groen dan 
mensen zonder overgewicht 

De respondenten is ook gevraagd naar hun lengte en gewicht, waardoor het parkgebruik 

kan worden uitgesplitst naar Body Mass Index (BMI). Tabel 3.9 laat zien wat de 

classificaties zijn per BMI-categorie. 

 

Tabel 3.9 Body Mass Index (BMI)-classificaties en risico’s voor gezondheid 

BMI classificatie risico 

< 18,5 ondergewicht laag 

18,5-24,9 normaal gewicht gemiddeld 

25-29,9 overgewicht verhoogd 

30 en hoger obesitas duidelijk verhoogd 
 

  Bron: VGZ, 2013

 

Groengebruik in het algemeen laat geen verschillen zien naar BMI in vergelijking met 

2008 (tabel 3.10). Voor alle groepen zien we een lichte daling van het gebruik. Evenals in 

2008 maken mensen met ondergewicht het meest gebruik van groen in het algemeen. 

Naarmate de BMI-categorie toeneemt, neemt het groengebruik af. Met name 

recreatiegebieden worden minder vaak bezocht door mensen met overgewicht en 

obesitas. Ook voor groen in de woonomgeving, parken en recreatiegebieden geldt dat 

mensen met ondergewicht er het meest intensief gebruik van maken. De geconstateerde 

daling van het groengebruik (hoofdstuk 2) is te zien bij alle vier de groepen en is voor alle 

vier de groepen het meest zichtbaar bij de recreatiegebieden. Voor mensen met 

ondergewicht zien we ook een behoorlijke daling bij het gebruik van groen in de 

woonomgeving. 
  



Het Grote Groenonderzoek 2013 

 

  

  

55 

Tabel 3.10 Gebruik groen naar classificatie BMI (percentage; 2008 en 2013) 

maakt gebruik van parken recreatiegebieden 
groen in 

woonomgeving 
groen in het 
algemeen 

classificatie BMI 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

ondergewicht 100 95 100 67 87 63 100 98 

normaal gewicht 98 92 90 59 50 52 99 97 

overgewicht 97 89 86 59 47 51 98 96 

obesitas 96 88 76 48 55 50 94 93 

  
 

 

Buiten de ring minder groengebruik onder mensen zonder overgewicht 

Amsterdammers hebben gemiddeld een BMI-score van 24,4. Dat cijfer varieert niet sterk 

(maximaal 1 punt) als het wordt uitgesplitst naar de 7 stadsdelen. Zodra we kijken naar de 

frequentieverdelingen van de verschillende gewichtsklassen worden er wel verschillen 

zichtbaar. In Nieuw-West, Noord en Zuidoost maken bewoners zonder overgewicht 

minder gebruik van parken dan die in de andere stadsdelen (Tabel 3.11). Met 

uitzondering van Noord, dat grenst aan ‘t Twiske is het beeld hetzelfde voor het bezoek 

aan recreatiegebieden. Met betrekking tot het gebruik van groen in de woonomgeving zijn 

er geen grote verschillen tussen de stadsdelen, wellicht met uitzondering de groep met 

overgewicht in West. Waar gemiddeld in de stad 51% van de mensen met overgewicht 

gebruik maakt van het groen in de woonomgeving is dat aandeel hier lager: 40%. 

Verschillen tussen stadsdelen in groengebruik onder de groep met obesitas zijn vanwege 

de relatief lage aantallen respondenten niet goed te duiden. 
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Tabel 3.11 Gebruik groen naar classificatie BMI per stadsdeel (percentage; 2013)
4
 

  
BMI classificatie 

aantal 
respondenten parken 

recreatie 
gebieden 

groen in 
woonomgeving 

groen in het 
algemeen 

Centrum             

geen overgewicht 284 95 53 50 98 

  overgewicht 87 90 55 55 95 

  obesitas 26 92 50 60 100 

West             

  geen overgewicht 367 95 62 49 98 

  overgewicht 117 89 53 40 97 

  obesitas 32 88 58 47 94 

Nieuw-
West       

  geen overgewicht 257 86 39 49 94 

  overgewicht 180 88 61 52 96 

  obesitas 71 87 46 56 96 

Zuid             

  geen overgewicht 370 98 59 53 99 

  overgewicht 125 97 64 56 100 

  obesitas 46 89 32 48 89 

Oost             

  geen overgewicht 305 95 61 59 99 

  overgewicht 142 94 55 50 98 

  obesitas 18 100 61 78 100 

Noord             

  geen overgewicht 274 87 68 61 98 

  overgewicht 152 82 67 53 94 

  obesitas 62 85 49 46 93 

Zuidoost             

  geen overgewicht 226 81 46 46 92 

  overgewicht 135 83 54 53 93 

  obesitas 37 86 49 35 87 
 

   

 

 

3.5  De groengebruiker: hoog opgeleid en van autochtone afkomst 

Voor het gebruik van parken, recreatiegebieden en omgevingsgroen (ja/nee) zijn drie 

logistische regressies opgesteld met daarin de onafhankelijke variabelen opleiding, 

herkomst, inkomen, BMI, leeftijd, voornaamste bezigheid, huishoudenssamenstelling en 

stadsdeel waarin men woont. Omdat de modellen in één keer geschat worden, kan 

gecontroleerd worden voor effecten van andere variabelen. In deze paragraaf worden de 

resultaten besproken. 

 

Kenmerken van de parkgebruiker 

Gebruikers en niet-gebruikers van parken verschillen op een aantal kenmerken van 

elkaar.
5
  

                                                      
4
 Vanwege het lage aantal respondenten per stadsdeel zijn ondergewicht en normaalgewicht hier 

samengenomen 
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• Hoogopgeleiden maken meer gebruik van parken dan middelbaar opgeleiden;  

• Amsterdammers van niet-westerse komaf of westerse komaf maken minder 

gebruik van parken dan Amsterdammers van autochtone afkomst; 

• Mensen met een hoog inkomen maken meer gebruik van parken dan mensen met 

een laag inkomen;  

• Werklozen, huismannen en –vrouwen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden 

maken minder vaak gebruik van parken dan mensen in loondienst; 

• Mensen die samenwonen (al dan niet met kinderen) maken vaker gebruik van 

parken dan alleenstaanden; 

• In Centrum, West, Zuid en Oost maakt men meer gebruik van parken dan in 

Zuidoost. 

De resultaten staan gerapporteerd in tabel B2.4 in bijlage 2. 

 

Kenmerken van de recreatiegebiedgebruiker 

De verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers van recreatiegebieden zijn minder 

sterk dan tussen gebruikers en niet-gebruikers van parken.
6
 Ze verschillen op de 

volgende punten: 

• Laagopgeleiden maken minder gebruik van recreatiegebieden dan middelbaar 

opgeleiden, hoogopgeleiden meer; 

• Amsterdammers van niet-westerse komaf of westerse komaf maken minder 

gebruik van recreatiegebieden dan Amsterdammers van autochtone afkomst; 

• Mensen met een normaal BMI, overgewicht en obesitas maken minder gebruik 

van recreatiegebieden dan mensen met ondergewicht; 

• Mensen in de leeftijd onder de 55 maken minder vaak gebruik van 

recreatiegebieden dan 55-plussers; 

• Werklozen, huismannen en –vrouwen en gepensioneerden maken minder vaak 

gebruik van recreatiegebieden dan mensen in loondienst; 

• Huishoudens met kinderen maken meer gebruik van recreatiegebieden dan 

huishoudens zonder kinderen; 

• Inwoners van West, Nieuw-West, Noord en Oost maken meer gebruik van 

recreatiegebieden dan inwoners van Zuidoost. 

De resultaten staan gerapporteerd in tabel B2.5 in bijlage 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
5
 Nagelkerke R

2
 = .174. Dit betekent dat 17% van de variantie in het gebruik van parken (ja/nee) wordt verklaard 

door de onderscheiden kenmerken. De verklaarde variantie valt tussen 0% (geen voorspelling) en 100% 

(perfecte voorspelling).  Zeventien procent is een redelijk percentage. 
6
 Nagelkerke R

2
 = .092. Dit betekent dat 9% van de variantie in het gebruik van recreatiegebieden (ja/nee) wordt 

verklaard door de onderscheiden kenmerken. De verklaarde variantie valt tussen 0% (geen voorspelling) en 

100% (perfecte voorspelling).  Negen procent is een vrij laag percentage. 
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4  Gebruik naar woonomgeving 

4.1  Sterke verschillen in groengebruik naar stadsdelen 

Evenals in vorige jaren zien we behoorlijke verschillen in groengebruik naar stadsdeel. 

Om de vergelijking met 1996 en 2008 te kunnen maken, laat tabel 4.1 het groengebruik 

zien naar de oude stadsdelen (zie bijlage 2 voor de resultaten naar de nieuwe 

stadsdelen). Het groengebruik is het laagst in de voormalige stadsdelen Zuidoost, 

Osdorp, De Baarsjes en Geuzenveld-Slotermeer. In Westerpark is het groengebruik in het 

algemeen het hoogst. Ook Centrum, Oud-West, Zeeburg, Bos en Lommer, Slotervaart, 

Oost-Watergraafsmeer, Oud-Zuid en Zuideramstel scoren boven het gemiddelde.  

 

Inwoners van Zeeburg maken het meest gebruik van groen in de woonomgeving en 

bewoners van De Baarsjes het minst (tabel 4.1). Dit heeft wellicht te maken met het 

aanbod van groen in de woonomgeving in deze stadsdelen. In De Baarsjes is dit veel 

lager dan gemiddeld. Inwoners van de oude stadsdelen Westerpark, Oud-West, Zeeburg, 

Oost-Watergraafsmeer, Oud-Zuid en Zuideramstel maken relatief veel gebruik van de 

parken. In Geuzenveld-Slotermeer en Zuidoost blijft dit achter. Recreatiegebieden worden 

vaker dan gemiddeld bezocht door inwoners van Westerpark, Oud-West, Noord, Zeeburg 

en Oud-Zuid en een stuk minder door inwoners van Zuidoost. 

 

Tabel 4.1 Gebruik van groen in woonomgeving, parken en recreatiegebieden naar stadsdelen 

(percentage, 1996, 2008 en 2013) 

  groen in 
woonomgeving parken recreatie gebieden 

maakt geen gebruik 
van groen 

  1996 2008 2013 1996 2008 2013 1996 2008 2013 1996 2008 2013 

Centrum 37 44 53 88 100 92 73 89 64 6 0 2 

Westerpark 41 48 54 88 99 96 69 76 76 7 1 0 

Oud-West 22 66 50 94 96 95 74 90 73 
         

  3 4 2 

Zeeburg 35 41 63 89 98 94 74 92 71 7 2 2 

Bos en Lommer 37 59 57 84 98 89 73 88 64 9 0 2 

De Baarsjes 27 55 39 90 97 89 74 87 66 6 3 8 
Amsterdam-
Noord 56 42 63 66 91 83 76 90 74 10 1 5 
Geuzenveld-
Slotermeer 58 47 56 87 98 82 72 82 60 6 2 7 

Osdorp 53 48 50 81 99 85 76 95 68 9 1 8 

Slotervaart 48 59 56 85 98 87 71 96 71 6 0 3 

Zuidoost 59 55 48 82 97 80 65 72 55 7 3 11 
Oost-Water-
graafsmeer 43 45 55 90 96 94 70 85 71 5 4 3 

Oud-Zuid 35 51 54 91 99 95 76 91 71 4 0 2 

Zuideramstel 44 58 54 89 99 95 78 91 66 6 2 3 
gemiddeld 
Amsterdam  43 50 54 86 97 89 73 87 67 6 2 5 

 

Dezelfde tabel staat voor 2008 en 2013 opgenomen in bijlage 3 naar de stadsdeelindeling van 2010  
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4.2  Groengebruik in niet-groene stadsdelen intensief 

Tabel 4.2 laat het groenbezoek zien naar ‘groenheid’ van het stadsdeel. ‘Groene’ delen 

zijn de voormalige stadsdelen Noord, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Slotermeer, 

Zuioost, Oost/Watergraafsmeer en Zuideramstel, kortweg de stadsdelen buiten de ring 

A10. ‘Niet-groen’ zijn de voormalige stadsdelen binnen de ring: Centrum, Westerpark, 

Oud-West, Zeeburg, Bos en Lommer, De Baarsjes en Oud Zuid. Het gebruik van groen in 

de woonomgeving is weinig veranderd tussen 2008 en 2013.  

 

In 2013 maakt 50% van de inwoners van groene en niet-groene stadsdelen gebruik van 

groen in de woonomgeving. Dat betekent dat het groen in de niet-groene stadsdelen 

gemiddeld intensiever wordt gebruikt door de inwoners dan het groen in de groene 

stadsdelen. Inwoners van niet-groene stadsdelen zoeken ook vaker een park op dan 

inwoners van groene stadsdelen: respectievelijk 93% en 86%. Recreatiegebieden worden 

gelijk bezocht door inwoners van groene en niet-groene stadsdelen. Het niet-gebruik van 

groen ligt hoger in groene stadsdelen dan in niet-groene stadsdelen. 

  

Tabel 4.2 Gebruik van groen in woonomgeving, parken en recreatiegebieden naar groenstadsdelen 

(2008, 2013, procenten) 

      
parken 

recreatie 
gebieden 

groen in 
woonomgeving 

maakt geen 
gebruik van 

groen 

   2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

groen stadsdeel    96  86  86 56 50 50 2  6 

niet-groen stadsdeel    99  93  88 57 49 50 1  2 

gemiddeld Amsterdam      97  89 87  56 50 50 2  5 
 

   

 

Activiteiten naar groen of niet-groen stadsdeel 

Indien de gerapporteerde activiteiten worden geclusterd dan blijkt dat respondenten 

woonachtig in een niet-groen stadsdeel vaker sporten, recreatief actief zijn, voorzieningen 

of evenementen bezoeken, sociale contacten (in het kader van werk) hebben en ook 

vaker werken, dan respondenten woonachtig in een groen stadsdeel (alle p<.0001). Die 

verschillen waren er ook in 2008 in even grote mate.  

 

 

4.3  Minder groengebruik in focusgebieden dan in andere delen van 
de stad 

In Amsterdam is een achttal aandachtswijken (focusgebieden) waarin extra geïnvesteerd 

wordt onder de noemer van stedelijke vernieuwing. Ook in het onderhoud en opknappen 

van het groen wordt in deze gebieden extra geïnvesteerd. DRO wil graag weten hoe het 

groengebruik is in deze gebieden. De gebieden zijn: 

� De Kolenkit (West); 

� Slotermeer-Noordoost (Nieuw-West); 

� Slotermeer-Zuidwest (Nieuw-West); 

� IJplein/Vogelbuurt (Noord); 

� Nieuwendam-Noord (Noord); 

� Volewijk (Noord); 
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� Bijlmer-Centrum (Zuidoost); 

� Holendrecht/Reigersbos (Zuidoost). 

 

In de focusgebieden maakt men vaker geen gebruik van groen dan in andere delen van 

de stad (tabel 4.3). De inwoners van Holendrecht/Reigersbos en Bijlmer-Centrum maken 

het minst gebruik van groen in het algemeen (respectievelijk 10% en 13% maakt geen 

gebruik van groen). Ook inwoners van IJplein/Vogelbuurt en Slotermeer-Noordoost 

maken minder dan gemiddeld gebruik van groen. Groen in de woonomgeving wordt 

relatief vaak gebruikt door inwoners van Volewijk (65%) en Bijlmer Centrum (60%), en 

minder vaak door inwoners van Holendrecht/Reigersbos (32%). Parken worden relatief 

vaak bezocht door inwoners van IJplein/Vogelbuurt (90%) en minder vaak door inwoners 

van Slotermeer-Noordoost (76%), Nieuwendam-Noord (73%) en Holendrecht/Reigersbos 

(82%). In alle focusgebieden, behalve in Volewijk, maakt men minder gebruik van 

recreatiegebieden. Het gebruik is met 27% veruit het laagst onder inwoners van Bijlmer-

Centrum. 

 

Tabel 4.3 Gebruik van groen in woonomgeving, parken en recreatiegebieden naar focusgebied 

(procenten) 

  
  

groen in 
woonomgeving parken 

recreatie- 
gebieden 

maakt geen 
gebruik van groen 

De Kolenkit   49   86   51   4 

Slotermeer-Noordoost   53   76   48   8 

Slotermeer-Zuidwest   49   88   45   5 

Volewijk   65   85   59   4 

IJplein/Vogelbuurt   43   90   49   8 

Nieuwendam-Noord   47   73   52   4 

Bijlmer-Centrum   60   77   27   13 

Holendrecht/Reigersbos   32   82   48   10 

gemiddeld Amsterdam   50   89   56   5 
 

   

 

De tevredenheid met de parken, uitgedrukt in een rapportcijfer, ligt lager voor bewoners 

van focusgebieden dan van niet-focusgebieden. Gemiddeld worden de parken beoordeeld 

met een 7,4. In Nieuwendam-Noord, IJplein/Vogelbuurt, Slotermeer-Zuidwest en 

Slotermeer-Noordoost liggen de rapportcijfers significant lager. In de drie eerstgenoemde 

focusgebieden geeft men gemiddeld een 7,2 voor de parken. In Slotermeer Noordoost 

geeft men gemiddeld een 7,0 voor de parken. Het oordeel van de bewoners van Volewijk, 

De Kolenkit, Bijlmer-Centrum en Holendrecht/Reigersbos wijkt niet af van het oordeel van 

bewoners van niet-focusgebieden. 

 

In de focusgebieden liggen vier parken, te weten het Noorderpark, het Vliegenbos, het 

Sloterpark en het Bijlmerpark. Alle vier de parken worden slechter beoordeeld dan 

gemiddeld: respectievelijk een 7,1, een 7,0, een 7,3 en een 7,0 (zie ook paragraaf 1.1).  

 

Specifieke irritaties die worden genoemd voor de vier parken zijn: 

• Noorderpark: vuil, overlast van drugs- en alcoholverslaafden, overlast van 

hangjongeren, slechte bestrating van fietspaden, honden en hondenpoep. 

• Vliegenbos: vuil, te weinig afvalbakken, te weinig verlichting in de avond en nacht. 
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• Sloterpark: vuil en overlast van barbecues, honden en hondenpoep, vuil en 

geluidsoverlast van evenementen, overlast van brommers en scooters en 

ondergelopen weiden en fietspaden door slechte afwatering. 

• Bijlmerpark: vuil, kaalheid (weinig en onvoldoende variatie in bomen en planten), 

slechte afwatering. 

 

Wensen die voor de vier parken genoemd worden, zijn: 

• Noorderpark: een horecagelegenheid, extra zitgelegenheid (bankjes), betere 

infrastructuur (paden en een brug over het kanaal). 

• Vliegenbos: onderhoud van paden, meer bankjes, beter onderhoud van bestaande 

bankjes, verlichting, een horecagelegenheid. 

• Sloterpark: horecagelegenheid (met name aan de oostkant), speeltoestellen, 

sport-/fitnesstoestellen, zitplaatsen, bloemenperken. 

• Bijlmerpark: meer barbecueplekken, meer bankjes, fitnesstoestellen, meer bomen 

en bloemen. 

 

 

4.4  Waar komen bezoekers vandaan? 

In figuur 4.4 staat weergegeven binnen welke afstand het merendeel van de bezoekers 

woont. Sommige parken, bijvoorbeeld het Sarphatipark, hebben slechts een beperkt 

bereik: de meeste bezoekers komen uit de directe omgeving. Het lijkt daarmee de functie 

van buurtgericht park te vervullen. Het Sloterpark, gevolgd door Amstelpark en 

Westerpark hebben in 2013 het grootste bereik van alle parken in Amsterdam. Dit zijn 

parken die wellicht om hun attractiewaarden worden bezocht, waardoor mensen van wat 

verder weg komen. In vergelijking met 2008 laten vooral de parken in het Westen van de 

stad een toename in invloedsbereik zien, terwijl de meeste parken in het zuidelijk en 

zuidoostelijk deel een afname laten zien. Ook het bereik van het Noorderpark en het 

Vliegenbos uit stadsdeel Oost zijn kleiner dan in 2008 (Zie bijlage 3 voor de 

achtergrondgegevens). 
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Figuur 4.4 Bereik parken  
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5  Imago van acht parken vergeleken 

Parken kunnen verschillende eigenschappen hebben. Aan de respondenten zijn elf 

potentiële eigenschappen van parken voorgelegd. Vervolgens is hen gevraagd om vier 

parken te beoordelen (geheel van toepassing… geheel niet van toepassing) op deze 

eigenschappen. Deze vier parken moesten in ieder geval bekend zijn bij de respondenten. 

In totaal zijn de vragen gesteld over acht verschillende parken; elke respondent kreeg dus 

een ander setje parken die ze moesten beoordelen op de eigenschappen: 

• Vernieuwend 

• Buurtgericht 

• Levendig 

• Verrassend 

• Gericht op kinderen/gezinnen 

• Veelzijdig 

• Modern 

• Gericht op de gehele stad 

• Aantrekkelijk 

• Onderscheidend 

• Rustig 

 

Deze aspecten zijn gevraagd voor het Vondelpark, Westerpark, Oosterpark, 

Rembrandtpark, Noorderpark, Sloterpark, Bijlmerpark en het Flevopark. De diversiteit aan 

parken die zijn meegenomen is met opzet groot, zodat duidelijk wordt waarop de parken 

zich onderling onderscheiden. De resultaten zijn in spindiagrammen weergegeven, 

waarbij de blauwe lijn voor de scores op de verschillende aspecten voor het specifieke 

park aangeeft, en de rode lijn het gemiddelde. De aspecten waarop het desbetreffende 

park significant hoger scoort dan gemiddeld, zijn met grote letters in de spin aangegeven. 

De aspecten die met kleine letters zijn aangegeven, scoren lager dan gemiddeld voor dat 

specifieke park. Indien er ‘ns’ achter een aspect staat genoteerd, betekent dat dat het 

park niet significant afwijkt op dat aspect van het gemiddelde van alle parken.  
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5.1  Vondelpark: gericht op de gehele stad en levendig 

Afbeelding 5.1  laat het imago zien van het Vondelpark, afgezet tegen het gemiddelde van 

alle acht de gevraagde parken. De resultaten laten zien dat men vindt dat het Vondelpark 

(in volgorde van belangrijkheid): 

1. Gericht is op de gehele stad; 

2. Levendig is; 

3. Veelzijdig is; 

4. Aantrekkelijk is; 

5. Onderscheidend is; 

6. Verrassend is; 

7. Gericht is op kinderen en gezinnen; 

8. Modern is; 

9. Vernieuwend is. 

 

Het Vondelpark scoort op twee aspecten lager dan gemiddeld, namelijk op 

buurtgerichtheid en op rust (laagste score). 

 

Afbeelding 5.1 Imago van het Vondelpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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5.2  Westerpark: vernieuwend en modern 

Ook het Westerpark onderscheidt zich op veel aspecten van het gemiddelde (afbeelding 

5.2). Het Westerpark laat zich, in volgorde van belangrijkheid, als volgt categoriseren: 

1. Vernieuwend; 

2. Modern; 

3. Gericht op de gehele stad; 

4. Verrassend; 

5. Levendig; 

6. Onderscheidend; 

7. Veelzijdig; 

8. Aantrekkelijk; 

9. Gericht op kinderen en gezinnen. 

 

In vergelijking met het Vondelpark vindt men het Westerpark meer vernieuwend, rustiger, 

moderner, verrassender, minder gericht op gehele stad en meer op de buurt. Tevens vindt 

men het Westerpark minder levendig en iets minder aantrekkelijk dan het Vondelpark. 

 

Afbeelding 5.2 Imago van het Westerpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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5.3  Oosterpark: levendig 

Het Oosterpark wordt significant hoger dan gemiddeld beoordeeld op levendigheid 

(afbeelding 5.3). Voorts vindt men het park minder vernieuwend, rustig, onderscheidend, 

modern, veelzijdig en verrassend dan gemiddeld. Op de aspecten buurtgerichtheid, 

aantrekkelijkheid, gerichtheid op de gehele stad en gerichtheid op gezinnen scoort het 

Oosterpark gemiddeld. 

 

Afbeelding 5.3 Imago van het Oosterpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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5.4  Rembrandtpark: rustig en buurtgericht 

Het Rembrandtpark wordt beoordeeld als rustig en buurtgericht (afbeelding 5.4). Op alle 

andere aspecten scoort het Rembrandtpark lager dan gemiddeld over de gevraagde 

parken. 

 

Afbeelding 5.4 Imago van het Rembrandtpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op 

vijfpuntsschalen) 
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5.5  Noorderpark: buurtgericht en rustig 

Het Noorderpark beoordeelt men als buurtgericht en rustig (afbeelding 5.5). Op alle 

andere onderzochte aspecten scoort het park lager dan gemiddeld. 

 

Afbeelding 5.5 Imago van het Noorderpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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5.6  Sloterpark: rustig en buurtgericht 

Het Sloterpark is te omschrijven als rustig en buurtgericht (afbeelding 5.6). Op alle andere 

aspecten scoort het Sloterpark lager dan gemiddeld, behalve op het aspect veelzijdigheid 

en gerichtheid op kinderen: hierop scoort het Sloterpark gemiddeld. 

 

Afbeelding 5.6 Imago van het Sloterpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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5.7  Bijlmerpark: buurtgericht 

Het Bijlmerpark beoordeelt men als buurtgericht (afbeelding 5.7). Voorts vindt men het 

Bijlmerpark niet meer of minder vernieuwend, rustig en modern dan de andere parken. 

Het Bijlmerpark wordt wel minder levendig, verrassend, gericht op kinderen en gezinnen, 

veelzijdig, gericht op de gehele stad, aantrekkelijk en onderscheidend gevonden. 

 

Afbeelding 5.7 Imago van het Bijlmerpark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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5.8  Flevopark: rustig en buurtgericht 

 

Het Flevopark, tenslotte, scoort hoog op de aspecten rustig en buurtgericht (afbeelding 

5.8). Op alle andere aspecten scoort het park significant lager dan gemiddeld, behalve op 

gerichtheid op kinderen en gezinnen: hierop scoort het Flevopark gemiddeld. 

 

Afbeelding 5.8 Imago van het Flevopark op verschillende aspecten, 2013 (scores op vijfpuntsschalen) 
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Bijlage 2 Aanvullende tabellen 

Tabel B2.1 Redenen om in de parken te komen (procenten, meerdere antwoorden mogelijk); 

gegroepeerd naar belangrijkste reden 

park 

  
actief zijn / gebruik 
voorzieningen 

  
rust zoeken 

  
op weg ergens naar toe 
/ doorheen 

Westerpark   73 31 31 

Vondelpark   67 40 47 

Amstelpark   62 46 16 

Martin Luther Kingpark 61 26 30 

Gaasperplas/Gaasperpark 58 45 23 

Oosterpark   56 38 43 

Frankendael   53 50 23 

Bijlmerpark   51 31 40 

Sloterplas/Sloterpark 50 40 39 

Flevopark   49 46 30 

Erasmuspark 47 40 40 

Bijlmerweide 46 35 35 

Dr. Jac. P. Thijssepark 32 70 7 

Siegerpark   31 60 16 

Broersepark 34 56 18 

De Oeverlanden/Nieuwe Meer 46 51 29 

Stadstuinen   33 50 31 

Gijsbrecht van Aemstelpark 26 49 45 

De Braak   34 49 33 

Piet Wiedijkpark 29 48 38 

Wertheimpark 30 47 36 

Sarphatipark 41 45 40 

Kasterleepark 23 24 70 

Stadspark Osdorp 36 29 58 

Baanakkerspark 35 31 54 

Darwinplantsoen/PrinsBernhardpark 32 26 52 

Rembrandtpark 38 36 51 

Kleine Loopveld 32 33 50 

Gerbrandypark 37 32 48 

W. H. Vliegenbos 32 41 46 

Diemerpark/Diemerzeedijk 36 45 45 

Theo van Goghpark 43 30 44 

Beatrixpark   38 45 44 

Eendrachtspark 40 38 39 

totaal 42 41 38 
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Tabel B2.2 Regressie-analyse voor het algemene oordeel over parken 

variabele beta t sig. 

(Constant) 110,98 ** 

Vrouw
1 

0,10 5,72 ** 

leeftijd 0,09 4,96 ** 

Niet-westerseallochtoon
2 

-0,06 -3,07 *** 

Westerse allochtoon
2 

-0,01 -0,48 ns 

Laag opgeleid
3 

-0,01 -0,23 ns 

Hoog opgeleid
3 

-0,04 -2,04 * 

Centrum
4 

0,03 1,35 ns 

West
4 

0,03 1,24 ns 

Nieuwwest
4 

-0,11 -4,30 ** 

Zuid
4 

0,06 2,54 * 

Oost
4 

-0,03 -1,17 ns 

Noord
4 

-0,10 -1,70 ns 
 

R
2
 = .047. 

1 Referentiecategorie: man 

2 Referentiecategorie: autochtoon 

3 Referentiecategorie: middelbaar opgeleid 

4 Referentiecategorie: Zuidoost (scoort gemiddeld) 

*Significant op 5%-niveau 

**Significant op 1%-niveau 

Ns niet significant   

 

 

Tabel B2.3 Regressie-analyse voor het algemene oordeel over recreatiegebieden 

variabele beta t sig. 

(Constant) 122,28 ** 

Vrouw
1 

0,12 5,29 ** 

leeftijd 0,04 1,61 ns 

Niet-westerseallochtoon
2 

-0,08 -3,29 ** 

Westerse allochtoon
2 

0,03 1,20 ns 

Laag opgeleid
3 

0,01 0,43 ns 

Hoog opgeleid
3 

0,01 0,26 ns 
 

R
2
 = .024. 

1 Referentiecategorie: man 

2 Referentiecategorie: autochtoon 

3 Referentiecategorie: middelbaar opgeleid 

*Significant op 5%-niveau 

**Significant op 1%-niveau 

Ns niet significant   
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Tabel B2.4 Logistische regressie-analyse voor het gebruik van parken (ja/nee) 

variabele B S.E. sig. 

(Constant) 2,23 0,54 ** 

Vrouw
1 

0,26 0,14 ns 

niet-westerse allochtoon
2 

-1,02 0,16 ** 

westerse allochtoon
2 

-0,64 0,22 ** 

laag opgeleid
3 

-0,12 0,15 ns 

hoog opgeleid
3 

0,49 0,19 ** 

hoog inkomen
4 

0,18 0,09 * 

normaal gewicht
5 

-0,35 0,47 ns 

Overgewicht
5 

-0,59 0,48 ns 

Obesitas
5 

-0,27 0,51 ns 

leeftijd <25
6 

-0,45 0,31 ns 

leeftijd 25-54
6 

0,08 0,20 ns 

bezigheid zelfstandig
7 

-0,14 0,28 ns 

bezigheid werkloos
7 

-1,04 0,23 ** 

bezigheid studerend
7 

-0,02 0,31 ns 

bezigheid huisman/-vrouw
7 

-1,34 0,27 ** 

bezigheid arbeidsongeschikt
7 

-0,80 0,30 ** 

bezigheid gepensioneerd
7 

-0,58 0,25 * 

bezigheid anders
7 

0,07 0,35 ns 

bezigheid onbekend/wil niet zeggen
7 

-1,71 0,45 ** 

samenwonend zonder kinderen
8 

0,49 0,18 ** 

samenwonend met kinderen
8 

0,70 0,19 ** 

Eenoudergezin
8 

0,43 0,26 ns 

Centrum
9 

0,67 0,27 * 

West
9 

1,05 0,25 ** 

Nieuwwest
9 

0,32 0,21 ns 

Zuid
9 

1,64 0,30 ** 

Oost
9 

1,31 0,27 ** 

Noord
9 

0,10 0,20 ns 
 

Nagelkerke R
2
 = .174. Model chi

2
 (28) =263,44, p<.001. 

1 Referentiecategorie: man 

2 Referentiecategorie: autochtoon 

3 Referentiecategorie: middelbaar opgeleid 

4 Referentiecategorie: laag inkomen 

5 Referentiecategorie: ondergewicht 

6 Referentiecategorie: 55 jaar en ouder 

7 Referentiecategorie: bezigheid in loondienst 

8 Referentiecategorie: alleenstaand 

9 Referentiecategorie: Zuidoost 

*Significant op 5%-niveau 

**Significant op 1%-niveau 

Ns niet significant   
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Tabel B2.5 Logistische regressie-analyse voor het gebruik van recreatiegebieden (ja/nee) 

variabele B S.E. sig. 

(Constant) 0,90 0,29 ** 

vrouw -0,06 0,08 ns 

niet-westerse allochtoon -0,59 0,09 ** 

westerse allochtoon -0,27 0,11 * 

laag opgeleid -0,20 0,10 * 

hoog opgeleid 0,20 0,09 * 

hoog inkomen 0,06 0,05 ns 

normaal gewicht -0,53 0,23 * 

overgewicht -0,57 0,24 * 

obesitas -0,96 0,27 ** 

leeftijd <25 -0,72 0,19 ** 

leeftijd 25-54 -0,32 0,11 ** 

bezigheid zelfstandig -0,05 0,13 ns 

bezigheid werkloos -0,35 0,16 * 

bezigheid studerend -0,16 0,17 ns 

bezigheid huisman/-vrouw -0,71 0,19 ** 

bezigheid arbeidsongeschikt 0,21 0,20 ns 

bezigheid gepensioneerd -0,32 0,15 * 

bezigheid anders 0,15 0,19 ns 

bezigheid onbekend/wil niet zeggen -0,25 0,39 ns 

samenwonend zonder kinderen 0,15 0,10 ns 

samenwonend met kinderen 0,78 0,11 ** 

eenoudergezin 0,56 0,15 ** 

centrum -0,09 0,16 ns 

west 0,34 0,15 * 

nieuwwest 0,38 0,14 ns 

zuid 0,24 0,14 ns 

oost 0,33 0,15 * 

noord 0,59 0,15 ** 
 

Nagelkerke R
2
 = .092. Model chi

2
 (28) =227,89, p<.001. 

1 Referentiecategorie: man 

2 Referentiecategorie: autochtoon 

3 Referentiecategorie: middelbaar opgeleid 

4 Referentiecategorie: laag inkomen 

5 Referentiecategorie: ondergewicht 

6 Referentiecategorie: 55 jaar en ouder 

7 Referentiecategorie: bezigheid in loondienst 

8 Referentiecategorie: alleenstaand 

9 Referentiecategorie: Zuidoost 

*Significant op 5%-niveau 

**Significant op 1%-niveau 

Ns niet significant   
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Tabel B2.6 Gebruik van groen in woonomgeving, parken en recreatiegebieden naar stadsdeelindeling 

2010 (percentage, 2008 en 2013) 

      groen in      
woonomgeving        parken 

      
recreatiegebieden 

maakt geen gebruik 
van groen 

  2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Centrum 56 53 100 92 89 53 0 2 

West 44 50 98 93 84 58 2 3 

Nieuw-West 49 54 98 84 90 55 1 6 

Zuid 47 54 99 95 91 58 1 2 

Oost 56 58 97 94 87 59 3 3 

Noord 58 63 91 83 90 62 1 5 

Zuidoost 45 48 97 80 72 46 3 11 
gemiddeld 
Amsterdam 50 54 97 89 87 56 2 5 
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Bijlage 3 Bepaling invloedsbereik parken 

Van de respondenten die aangeven een park het vaakst te bezoeken zijn op basis van de 

postcode de geografische coördinaten bepaald. Voor de parken is het middelpunt 

bepaald, bij langgerekte grotere parken zoals het Vondelpark of parken met meer delen 

zoals het Rembrandtpark zijn meer middelpunten bepaald. Vervolgens is de hemelsbrede 

afstand tussen beide punten bepaald
7
. Daarna is een frequentietabel gemaakt die steeds 

5 procent oploopt. Met gemiddeld 78 respondenten per park geeft dit nog een goed beeld.  

Op basis van het verschil tussen de afstanden bij de 5-percentielen is bepaald na welk 

percentiel het verschil in afstand sterk oploopt. De afstand die hoort bij het 5-percentiel 

voordat de afstand oploopt is als invloedsbereik genomen. 

Bij de meeste parken ligt die knip dus tussen de 55- en 70–percentiel. In onderstaande 

grafiek zijn de verschillen in afstanden per percentiel weergegeven. Na de 55 percentiel 

stijgt het verschil tot boven de 100 meter (de zwarte lijn) , wat bij het Noorderpark een 

afstand van 1002 meter is. Voor de kaart zijn deze afstanden gecorrigeerd voor de 

gemiddelde afstand tussen het midden van het park en de rand van het park zodat bij het 

Noorderpark het bereik 854 meter is. 

 
Figuur B3.1 Bepaling van het invloedsbereik van het Noorderpark 

 
  

                                                      
7
 Voor loopafstanden tot 250 meter geeft dit een onderschatting, daarboven is er bijna geen verschil meer  

   tussen de loopafstand en de hemelsbrede afstand  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

84 

Tabel B3.2 bereik per park 

  percentage 
postcodes 

tot knip 

gemiddelde 
afstand tot 

park 

aantal 
respon- 

denten tot 
knip  toe- of afname ivm 2008 

Wertheimpark 65 696 28   

Westerpark 55 1504 351  toegenomen 

Flevopark 55 1147 103  afgenomen 

Diemerpark/Diemerzeedijk 55 1173 53  toegenomen 

Theo van Goghpark 0  

Erasmuspark 50 336 78  toegenomen 

Noorderpark 55 854 140  afgenomen 

W. H. Vliegenbos 45 537 92  afgenomen 

Baanakkerspark 45 115 39  

Gerbrandypark 70 465 26  

Eendrachtspark 30 392 22  afgenomen 

Sloterplas/Sloterpark 70 1738 183  toegenomen 

Piet Wiedijkpark 3  

Rembrandtpark 55 555 111  toegenomen 

Kasterleepark 60 272 29  (ongeveer) gelijk 

Siegerpark 1  

De Oeverlanden/Nieuwe Meer 55 2533 35  toegenomen 

Bijlmerpark 60 943 89  afgenomen 

Gaasperplas/Gaasperpark 60 1160 188  afgenomen 

Bijlmerweide 65 355 14  toegenomen 

Darwinplantsoen/PrinsBernardpark 5  

Frankendael 55 799 141  toegenomen 

Oosterpark 55 923 246  (ongeveer) gelijk 

Vondelpark 60 1343 940  toegenomen 

Sarphatipark 45 459 111  (ongeveer) gelijk 

Martin Luther Kingpark 50 305 31  (ongeveer) gelijk 

Amstelpark 55 1747 104  afgenomen 

Kleine Loopveld 50 531 12  

Gijsbrecht van Aemstelpark 50 370 27  afgenomen 

Beatrixpark 60 1055 109  (ongeveer) gelijk 

Stadspark Osdorp 50 715 47     

 
  



Het Grote Groenonderzoek 2013 

 

  

  

85 

Bijlage 4 Vragenlijst 

 
Serial Serie nummer   

 

 

 

  
 

In opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening voert O+S een onderzoek uit naar het gebruik van parken, recreatiegebieden en 

andere groenvoorzieningen in en om Amsterdam. Met de verkregen informatie kan de gemeente haar beleid beter afstemmen op 

de wensen van haar inwoners. 

 Onder de mensen die aan het onderzoek mee doen worden twee Apple iPod nano's (16GB) en vijf jaarkaarten van de 

Amsterdamse Hortus Botanicus verloot. 

     

 WIE VULT DE ENQUÊTE IN? 

Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door degene aan wie deze enquête is gericht (zie de adressering). U doet dit 

vanuit uw persoonlijke ervaring. 

 

HOEVEEL TIJD KOST HET? 

Voor het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten nodig zijn. Staat u niet te lang stil bij de antwoordmogelijkheden, 

maar kiest u spontaan het antwoord dat op u van toepassing is. 

 

BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 

U wordt verzocht per vraag één antwoord aan te vinken of, als dat nodig is, uw antwoord in een invulhokje in te vullen. Als 

meerdere antwoorden aangevinkt mogen worden, dan wordt dat duidelijk vermeld. U kunt naar de volgende vraag door, na het 

geven van uw antwoord, op volgende onderaan de pagina te klikken. Wanneer u terug wilt gaan in de vragenlijst dan kunt u de 

vorige knop, eveneens onderaan de pagina, gebruiken. 

 

ANONIMITEIT 

De antwoorden op de vragen worden volstrekt anoniem verwerkt!  
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6  V1 Om te beginnen willen we u enkele achtergrondvragen stellen. 

Wat is uw voornaamste bezigheid?  

� 1 werkzaam in loondienst, gesalarieerd  

� 2 zelfstandig werkzaam, freelance  

� 3 meewerkend in familiebedrijf  

� 4 werkloos, werkzoekend, wachtgeld  

� 5 onderwijs volgend, studerend  

� 6 huisvrouw, huisman  

� 7 arbeidsongeschikt, invalide, langdurig ziek  

� 8 AOW, gepensioneerd, rentenierend, VUT  

� 9 vrijwilligerswerk  

� 10 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 11 weet niet  

� 12 wil niet zeggen  
 
 
 
7  V2 Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, die u met een diploma heeft afgerond?  

� 1 Geen opleiding  

� 2 Basisonderwijs (lagere school)  

� 3 LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool)  

� 4 VMBO, MAVO (MULO)  

� 5 HAVO/VWO (HBS, MULO-B, Lyceum)  

� 6 MBO (bv. MTS, MEAO, UTS)  

� 7 HBO (bv. HTS, HEAO, Sociale Academie, Kweekschool, PABO, HAS)  

� 8 Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit)  

� 9 weet niet  
 
8  V3 Komt u wel eens in parken in Amsterdam, Amstelveen of Diemen?  

� 1 ja  

� 2 nee  
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V4 Kunt u aangeven in welk van de volgende parken u wel eens komt?  

  ja nee, maar ken het wel nee en ken het niet 

 Wertheimpark � � � 

 Westerpark � � � 

 Flevopark � � � 
 Diemerpark/Diemerzeedijk � � � 
 Theo van Goghpark � � � 
 Erasmuspark � � � 

 Noorderpark � � � 

 W. H. Vliegenbos � � � 

 Baanakkerspark � � � 
 Gerbrandypark � � � 
 Eendrachtspark � � � 
 Sloterplas/Sloterpark � � � 

 Piet Wiedijkpark � � � 

 Rembrandtpark � � � 
 Kasterleepark � � � 
 Siegerpark � � � 
 De Oeverlanden/Nieuwe Meer � � � 

 Bijlmerpark � � � 

 Gaasperplas/Gaasperpark � � � 

 Bijlmerweide � � � 
 Darwinplantsoen/PrinsBernardpark � � � 
 Frankendael � � � 
 Oosterpark � � � 

 Vondelpark � � � 

 Sarphatipark � � � 

 Martin Luther Kingpark � � � 
 Amstelpark � � � 
 Kleine Loopveld � � � 
 Gijsbrecht van Aemstelpark � � � 

 Beatrixpark � � � 

 Stadspark Osdorp � � � 

 Noorder-IJplas � � � 
 Park de Omloop � � � 
 Bergwijkpark � � � 
 Van Gemertplein � � � 

 De Braak � � � 

 Dr. Jac. P. Thijssepark � � � 
 Park Middenhoven � � � 
 Stadstuinen � � � 
 Park Anna Blamanlaan � � � 

 Meanderpark � � � 

 Park Langerhuizen � � � 

 Broersepark � � � 
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V5 Kunt u van de parken waar u wel eens komt aangeven of om welke redenen u daar komt? U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.  

  actief zijn/gebruik 
maken van 

voorzieningen/er is 
iets te doen 

rust zoeken op weg ergens naar 
toe/doorheen 

 Wertheimpark � � � 
 Westerpark � � � 

 Flevopark � � � 

 Diemerpark/Diemerzeedijk � � � 

 Theo van Goghpark � � � 
 Erasmuspark � � � 
 Noorderpark � � � 
 W. H. Vliegenbos � � � 

 Baanakkerspark � � � 

 Gerbrandypark � � � 
 Eendrachtspark � � � 
 Sloterplas/Sloterpark � � � 
 Piet Wiedijkpark � � � 

 Rembrandtpark � � � 

 Kasterleepark � � � 

 Siegerpark � � � 
 De Oeverlanden/Nieuwe Meer � � � 
 Bijlmerpark � � � 
 Gaasperplas/Gaasperpark � � � 

 Bijlmerweide � � � 

 Darwinplantsoen/PrinsBernardpark � � � 

 Frankendael � � � 
 Oosterpark � � � 
 Vondelpark � � � 
 Sarphatipark � � � 

 Martin Luther Kingpark � � � 

 Amstelpark � � � 

 Kleine Loopveld � � � 
 Gijsbrecht van Aemstelpark � � � 
 Beatrixpark � � � 
 Stadspark Osdorp � � � 

 Noorder-IJplas � � � 

 Park de Omloop � � � 
 Bergwijkpark � � � 
 Van Gemertplein � � � 
 De Braak � � � 

 Dr. Jac. P. Thijssepark � � � 

 Park Middenhoven � � � 

 Stadstuinen � � � 
 Park Anna Blamanlaan � � � 
 Meanderpark � � � 
 Park Langerhuizen � � � 

 Broersepark � � � 
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V6 Hoe vaak komt u in de parken?  

  dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks minder dan 1 
keer per jaar 

 Wertheimpark � � � � � 
 Westerpark � � � � � 

 Flevopark � � � � � 

 Diemerpark/Diemerzeedijk � � � � � 

 Theo van Goghpark � � � � � 
 Erasmuspark � � � � � 
 Noorderpark � � � � � 
 W. H. Vliegenbos � � � � � 

 Baanakkerspark � � � � � 

 Gerbrandypark � � � � � 
 Eendrachtspark � � � � � 
 Sloterplas/Sloterpark � � � � � 
 Piet Wiedijkpark � � � � � 

 Rembrandtpark � � � � � 

 Kasterleepark � � � � � 

 Siegerpark � � � � � 
 De Oeverlanden/Nieuwe Meer � � � � � 
 Bijlmerpark � � � � � 
 Gaasperplas/Gaasperpark � � � � � 

 Bijlmerweide � � � � � 

 Darwinplantsoen/PrinsBernardpark � � � � � 

 Frankendael � � � � � 
 Oosterpark � � � � � 
 Vondelpark � � � � � 
 Sarphatipark � � � � � 

 Martin Luther Kingpark � � � � � 

 Amstelpark � � � � � 

 Kleine Loopveld � � � � � 
 Gijsbrecht van Aemstelpark � � � � � 
 Beatrixpark � � � � � 
 Stadspark Osdorp � � � � � 

 Noorder-IJplas � � � � � 

 Park de Omloop � � � � � 

 Bergwijkpark � � � � � 
 Van Gemertplein � � � � � 
 De Braak � � � � � 
 Dr. Jac. P. Thijssepark � � � � � 

 Park Middenhoven � � � � � 

 Stadstuinen � � � � � 
 Park Anna Blamanlaan � � � � � 
 Meanderpark � � � � � 
 Park Langerhuizen � � � � � 

 Broersepark � � � � � 
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V7 Kunt u een rapportcijfer geven voor de totaalindruk van het park?  

  rapportcijfer (1-10) 

 Wertheimpark  

 Westerpark  

 Flevopark  

 Diemerpark/Diemerzeedijk  

 Theo van Goghpark  

 Erasmuspark  

 Noorderpark  

 W. H. Vliegenbos  

 Baanakkerspark  

 Gerbrandypark  

 Eendrachtspark  

 Sloterplas/Sloterpark  

 Piet Wiedijkpark  

 Rembrandtpark  

 Kasterleepark  

 Siegerpark  

 De Oeverlanden/Nieuwe Meer  

 Bijlmerpark  

 Gaasperplas/Gaasperpark  

 Bijlmerweide  

 Darwinplantsoen/PrinsBernardpark  

 Frankendael  

 Oosterpark  

 Vondelpark  
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 Sarphatipark  

 Martin Luther Kingpark  

 Amstelpark  

 Kleine Loopveld  

 Gijsbrecht van Aemstelpark  

 Beatrixpark  

 Stadspark Osdorp  

 Noorder-IJplas  

 Park de Omloop  

 Bergwijkpark  

 Van Gemertplein  

 De Braak  

 Dr. Jac. P. Thijssepark  

 Park Middenhoven  

 Stadstuinen  

 Park Anna Blamanlaan  

 Meanderpark  

 Park Langerhuizen  

 Broersepark  
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9  V8 In welk park komt u het vaakst?  

� 1 Wertheimpark  

� 2 Westerpark  

� 3 Flevopark  

� 4 Diemerpark/Diemerzeedijk  

� 5 Theo van Goghpark  

� 6 Erasmuspark  

� 7 Noorderpark  

� 8 W. H. Vliegenbos  

� 9 Baanakkerspark  

� 10 Gerbrandypark  

� 11 Eendrachtspark  

� 12 Sloterplas/Sloterpark  

� 13 Piet Wiedijkpark  

� 14 Rembrandtpark  

� 15 Kasterleepark  

� 16 Siegerpark  

� 17 De Oeverlanden/Nieuwe Meer  

� 18 Bijlmerpark  

� 19 Gaasperplas/Gaasperpark  

� 20 Bijlmerweide  

� 21 Darwinplantsoen/PrinsBernardpark  

� 22 Frankendael  

� 23 Oosterpark  

� 24 Vondelpark  

� 25 Sarphatipark  

� 26 Martin Luther Kingpark  

� 27 Amstelpark  

� 28 Kleine Loopveld  

� 29 Gijsbrecht van Aemstelpark  

� 30 Beatrixpark  

� 31 Stadspark Osdorp  

� 32 Noorder-IJplas  

� 33 Park de Omloop  

� 34 Bergwijkpark  

� 35 Van Gemertplein  

� 36 De Braak  

� 37 Dr. Jac. P. Thijssepark  

� 38 Park Middenhoven  

� 39 Stadstuinen  

� 40 Park Anna Blamanlaan  

� 41 Meanderpark  

� 42 Park Langerhuizen  

� 43 Broersepark  
 
10  V9 De volgende vragen gaan over het park dat u het meest bezoekt. 

 

Waar bevindt het {favoriete_park} zich?  

� 1 in de buurt van mijn huis  

� 2 in de buurt van mijn werk  

� 3 in de buurt van het huis van familie/vrienden  

� 4 elders  

� 5 weet niet  
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11  V10 Op welke dagen bezoekt u het {favoriete_park} meestal?  

� 1 in het weekend  

� 2 door de week  

� 3 in het weekend en door de week  

� 4 weet niet  
 
12  V11 Op welke dagdelen bezoekt u het {favoriete_park}? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 ‘s ochtends  

� 2 ‘s middags  

� 3 ‘s avonds  

� 4 op alle dagdelen evenveel  

� 5 weet niet  
 
V12a Hoe lang verblijft u gemiddeld in het {favoriete_park}? 

    Vul in aantal uren en/of minuten.  

 X 

  
V12b   

 X 

  
  
13  V13 Met wie gaat u meestal naar het {favoriete_park}? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 alleen  

� 2 met partner en/of kinderen   

� 3 met vrienden/kennissen/familie  

� 4 met collega's  

� 5 met zakenrelaties of cliënten  

� 6 weet niet  
 
14  V14 Hoe gaat u meestal naar het {favoriete_park}?  

� 1 te voet  

� 2 joggend  

� 3 op schaatsen/skeelers/skates  

� 4 op de fiets  

� 5 op de bromfiets  

� 6 met de auto/scooter/motor  

� 7 met het openbaar vervoer  

� 8 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 9 weet niet  
 
15  V15 Is het {favoriete_park} in vergelijking met de afgelopen twee jaar aantrekkelijker geworden?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 
V16a Welke voorzieningen of dingen  zouden het {favoriete_park} voor u nog aantrekkelijker maken? (maximaal 3 

antwoorden)  

 X 

  
V16b   

 X 
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V16c   

 X 

  
 
16  V17 Zijn er zaken waaraan u zich wel eens ergert/irriteert tijdens de bezoeken aan het {favoriete_park}? (maximaal 3 

antwoorden)  

� 1 nee, ik irriteer of erger me nooit in het {favoriete_park}  

� 2 ja, namelijk   ________________________________________ 

� 3 ja, namelijk   ________________________________________ 

� 4 ja, namelijk   ________________________________________ 
 
17  V18 Kunt u aangeven wat u meestal in het {favoriete_park} doet? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop  

� 2 afspraak met collega’s  

� 3 afspraak met zakenrelaties  

� 4 afspraak met vrienden  

� 5 studeren  

� 6 wandelen  

� 7 hond uitlaten  

� 8 zwemmen  

� 9 zitten, zonnen  

� 10 fietsen  

� 11 voetballen  

� 12 trimmen/joggen  

� 13 mediteren  

� 14 watersport (varen, surfen, waterskiën etc.)  

� 15 specifieke sportvoorzieningen (golfbaan, skihelling, wielerbaan etc.)  

� 16 skaten/skeeleren  

� 17 schaatsen  

� 18 skiën/ langlaufen  

� 19 lunchen/lunchpauze doorbrengen  

� 20 picknicken  

� 21 barbecueën  

� 22 vissen  

� 23 horeca bezoeken  

� 24 spelen met de kinderen  

� 25 eenden/vogels voeren  

� 26 paardrijden  

� 27 natuurstudie  

� 28 bomen en planten kijken  

� 29 dieren kijken  

� 30 speciale voorzieningen bezoeken (bijv. kinderboerderij of tentoonstellingen)  

� 31 buurtevenement bezoeken  

� 32 groot evenement bezoeken  

� 33 culturele voorzieningen bezoeken (podia, filmmuseum)  

� 34 voorstelling bezoeken  

� 35 lezen  

� 36 liefde bedrijven/cruisen  

� 37 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 38 weet niet  
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18  V19 Waarom doet u de door u genoemde activiteiten juist in een park, met andere woorden wat zijn de 
achterliggende motieven?  U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 ik kom er doorheen op weg naar huis/werk/school/winkels  

� 2 het is er rustig/geen verkeersdrukte  

� 3 het is er schoon  

� 4 genieten van de natuur of het landschap  

� 5 voor de dieren  

� 6 voor de bomen en de planten  

� 7 er valt altijd wel iets te beleven  

� 8 mensen kijken/ontmoeten  

� 9 het is er gezellig  

� 10 om (even) buiten te zijn  

� 11 om gezondheidsredenen en/of bewegen  

� 12 het is dichtbij  

� 13 gewoonte/kom hier vaker  

� 14 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 15 weet niet  
 
19  V20 U gaf aan het {favoriete_park} wel eens te gebruiken in het kader van werk, afspraken of studie. 

Kunt u aangeven hoe vaak dat voor komt?  

� 1 (bijna) dagelijks  

� 2 enkele keren per week  

� 3 enkele keren per maand  

� 4 enkele keren per jaar  

� 5 minder dan enkele keren per jaar  

� 6 weet niet, geen antwoord  
 
20  V21a Hoe belangrijk vindt u het dat er WIFI in het {favoriete_park} aangeboden wordt?  

� 1 zeer belangrijk  

� 2 belangrijk  

� 3 niet belangrijk, niet onbelangrijk  

� 4 onbelangrijk  

� 5 zeer onbelangrijk  

� 6 weet niet  
 
V22 Hoeveel geld geeft u gemiddeld uit per parkbezoek in het {favoriete_park}?   

Vul in aantal euro’s   

 

 

 

  
21  V21 Vermijdt u wel eens plekken in het {favoriete_park} omdat u zich daar onveilig voelt?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 
22  V22a Er volgt nu een aantal algemenere vragen over parken 

 

Als u een afspraak heeft ‘om de stad in te gaan’, waar spreekt u dan meestal af? 

U kunt meerdere antwoorden aankruisen.   

� 1 in een horecagelegenheid  

� 2 in een winkelstraat/ -centrum  

� 3 In een park  

� 4 op een plein  

� 5 op een bepaalde plek, namelijk   ________________________________________ 

� 6 op steeds andere plaatsen  

� 7 weet niet  
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23  V22b Spreekt u vanwege de aantrekkelijkheid ervan wel eens af in een park?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 
24  Quest64
a 

In hoeverre is de aanwezigheid van een park in uw omgeving een belangrijke reden geweest om voor uw 
huidige woning te kiezen?  

� 1 een heel belangrijk motief  

� 2 een belangrijk motief  

� 3 niet belangrijk, niet onbelangrijk  

� 4 niet belangrijk  

� 5 helemaal niet belangrijk  

� 6 weet niet, geen mening  
 
Quest6
5a 

Kunt u aangeven in hoeverre de aanwezigheid van een park in uw omgeving voor u en uw onderneming van belang 
is als…..  

  zeer 
belangrijk 

belangrijk niet 
belangrijk, 

niet 
onbelangri

jk 

onbelangri
jk 

zeer 
onbelangri

jk 

weet niet, 
geen 

mening 

 vestigingsmotief � � � � � � 
 werkplek � � � � � � 

 plek om gasten of relaties te ontvangen � � � � � � 

 
 
25  V22c Er zijn de laatste jaren twee opvallende ontwikkelingen rondom het groen in de stad. Enerzijds neemt het 

gebruik van parken toe. Anderzijds worden door de crisis de middelen van de overheid schaarser, wat het 
moeilijk maakt om parken optimaal in te richten en te onderhouden. 

 

Bent u bereid op een of meer van de volgende manieren een bijdrage te leveren aan het {favoriete_park}?  

� 1 meedenken over planvorming, beleid of inrichting  

� 2 financiële bijdrage  

� 3 activiteiten organiseren  

� 4 bijdrage in natura/ meehelpen met onderhoud  

� 5 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 6 nee  

� 7 weet niet  
 
V22e Stel dat er stevig moet worden bezuinigd op het {favoriete_park}, voor welke maatregelen zou u dan als eerste 

kiezen?  

 X 

  
26  V22f Stel dat er geld wordt geïnvesteerd in het {favoriete_park},  waar zou dat dan volgens u bij voorkeur aan 

besteed moeten worden?  

� 1 maatregelen ten behoeve van dieren en planten  

� 2 verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond)  

� 3 meer voorzieningen zoals horeca  

� 4 opknappen bestaande voorzieningen  

� 5 bereikbaarheid van het park verbeteren  

� 6 toegankelijkheid van het park verbeteren  

� 7 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 8 weet niet  
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V23 Kunt u aangeven waarom u geen parken bezoekt? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

� 1 ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon  

� 2 het is te ver weg  

� 3 te moeilijk bereikbaar  

� 4 ik kan er moeilijk komen (vervoer, lichamelijk)  

� 5 het is er te druk  

� 6 ik vind parken niet leuk  

� 7 ik voel me er niet veilig  

� 8 er valt niets te beleven  

� 9 ik heb er geen tijd voor  

� 10 ik heb er niet zoveel behoefte aan  

� 11 ik houd niet van aangelegd groen  

� 12 ik ga liever naar natuur- en recreatiegebieden buiten de stad  

� 13 er is geen horeca  

� 14 er zijn geen speelvoorzieningen voor kinderen  

� 15 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 16 weet niet  
 
 
27  Quest25 De volgende vragen gaan over recreatiegebieden. 

Een recreatiegebied is een groot groengebied aan de rand van de stad.  

 

Bezoekt u wel eens recreatiegebieden?  

� 1 ja  

� 2 nee  
 
 
Quest26 Kunt u per recreatiegebied aangeven of u er wel eens komt?  

  ja nee, maar ken het wel nee en ken het niet 

 Amsterdamse Bos � � � 
 Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam) � � � 

 ‘t Twiske � � � 

 Waterland � � � 

 Diemerbos � � � 
 PEN-bos � � � 
 Diemervijfhoek � � � 
 Diemerpolder � � � 

 Overdiemerpolder � � � 

 Ouderkerker Plas � � � 

 De Hoge Dijk � � � 
 De Ronde Hoep � � � 
 Amstel(oever) � � � 
 Elsenhove/Middenpolder � � � 

 Bovenkerker polder � � � 

 Vinkeveense Plassen � � � 

 ’t Goois Natuurreservaat � � � 
 de duinen � � � 
 Noordzeestrand � � � 
 Geuzenbos (Westpoort) � � � 

 IJmeerkust (Diemerscheg) � � � 

 Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder � � � 

 Brettenzone � � � 

  



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

98 

Quest273 Kunt u van de recreatiegebieden waar u wel eens komt aangeven om welke redenen u daar komt? U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.  

  actief zijn/gebruik 
maken van 

voorzieningen/er is 
iets te doen 

rust zoeken doorheen 

 Amsterdamse Bos � � � 
 Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam) � � � 

 ‘t Twiske � � � 

 Waterland � � � 

 Diemerbos � � � 
 PEN-bos � � � 
 Diemervijfhoek � � � 
 Diemerpolder � � � 

 Overdiemerpolder � � � 

 Ouderkerker Plas � � � 
 De Hoge Dijk � � � 
 De Ronde Hoep � � � 
 Amstel(oever) � � � 

 Elsenhove/Middenpolder � � � 

 Bovenkerker polder � � � 

 Vinkeveense Plassen � � � 
 ’t Goois Natuurreservaat � � � 
 de duinen � � � 
 Noordzeestrand � � � 

 Geuzenbos (Westpoort) � � � 

 IJmeerkust (Diemerscheg) � � � 

 Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder � � � 
 Brettenzone � � � 

  
Quest28 Hoe vaak komt u in de recreatiegebieden?  

  dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks minder dan 1 
keer per jaar 

 Amsterdamse Bos � � � � � 

 Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam) � � � � � 
 ‘t Twiske � � � � � 
 Waterland � � � � � 
 Diemerbos � � � � � 

 PEN-bos � � � � � 

 Diemervijfhoek � � � � � 
 Diemerpolder � � � � � 
 Overdiemerpolder � � � � � 
 Ouderkerker Plas � � � � � 

 De Hoge Dijk � � � � � 

 De Ronde Hoep � � � � � 

 Amstel(oever) � � � � � 
 Elsenhove/Middenpolder � � � � � 
 Bovenkerker polder � � � � � 
 Vinkeveense Plassen � � � � � 

 ’t Goois Natuurreservaat � � � � � 

 de duinen � � � � � 

 Noordzeestrand � � � � � 
 Geuzenbos (Westpoort) � � � � � 
 IJmeerkust (Diemerscheg) � � � � � 
 Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder � � � � � 

 Brettenzone � � � � � 
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Quest29 Kunt u een rapportcijfer geven voor de totaalindruk van het recreatiegebied?  

  rapportcijfer 1-10 

 Amsterdamse Bos  

 
Spaarnwoude (o.a. Houtrak, 

Spaarndam)  

 ‘t Twiske  

 Waterland  

 Diemerbos  

 PEN-bos  

 Diemervijfhoek  

 Diemerpolder  

 Overdiemerpolder  

 Ouderkerker Plas  

 De Hoge Dijk  

 De Ronde Hoep  

 Amstel(oever)  

 Elsenhove/Middenpolder  

 Bovenkerker polder  

 Vinkeveense Plassen  

 ’t Goois Natuurreservaat  

 de duinen  

 Noordzeestrand  

 Geuzenbos (Westpoort)  

 IJmeerkust (Diemerscheg)  

 
Tuinen van West/ Osdorper 

Binnenpolder  

 Brettenzone  
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28  Quest30 In welk recreatiegebied komt u het vaakst?  

� 1 Amsterdamse Bos  

� 2 Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam)  

� 3 ‘t Twiske  

� 4 Waterland  

� 5 Diemerbos  

� 6 PEN-bos  

� 7 Diemervijfhoek  

� 8 Diemerpolder  

� 9 Overdiemerpolder  

� 10 Ouderkerker Plas  

� 11 De Hoge Dijk  

� 12 De Ronde Hoep  

� 13 Amstel(oever)  

� 14 Elsenhove/Middenpolder  

� 15 Bovenkerker polder  

� 16 Vinkeveense Plassen  

� 17 ’t Goois Natuurreservaat  

� 18 de duinen  

� 19 Noordzeestrand  

� 20 Geuzenbos (Westpoort)  

� 21 IJmeerkust (Diemerscheg)  

� 22 Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder  

� 23 Brettenzone  
 
29  Quest32 In welke seizoenen bezoekt u het {favoriete_recreatiegebied} meestal? U kunt meerdere antwoorden 

aankruisen.  

� 1 lente  

� 2 zomer  

� 3 herfst  

� 4 winter  

� 5 alle seizoenen evenveel  

� 6 weet niet  
 
30  Quest33 Op welke dagen bezoekt u het {favoriete_recreatiegebied} meestal?  

� 1 in het weekend  

� 2 door de week  

� 3 in het weekend en door de week  

� 4 weet niet  
 
V34a Hoe lang verblijft u gemiddeld in het {favoriete_recreatiegebied}? 

    Vul in aantal uren en/of minuten.  

 X 

  
V34b   

 X 

 
  
31  Quest35 Met wie gaat u meestal naar het {favoriete_recreatiegebied}? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 alleen  

� 2 met partner en/of kinderen   

� 3 met vrienden/kennissen/familie  

� 4 met collega's  

� 5 met zakenrelaties of cliënten  

� 6 weet niet  
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32  Quest36 Hoe gaat u meestal naar het {favoriete_recreatiegebied}?  

� 1 te voet  

� 2 joggend  

� 3 op schaatsen/skeelers/skates  

� 4 op de fiets  

� 5 op de bromfiets  

� 6 met de auto/scooter/motor  

� 7 met het openbaar vervoer  

� 8 met de boot/kano  

� 9 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 10 weet niet  
 
33  V36a Is het {favoriete_recreatiegebied} in vergelijking met de afgelopen twee jaar aantrekkelijker geworden?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 
V36b1 Welke voorzieningen of dingen zouden het {favoriete_recreatiegebied} voor u nog aantrekkelijker maken? 

(maximaal 3 antwoorden)  

 X 

  
V36b2   

 X 

  
V36b3   

 X 

  
 
34  V36c Zijn er zaken waaraan u zich wel eens ergert/irriteert tijdens de bezoeken aan het {favoriete_recreatiegebied}? 

(maximaal 3 antwoorden)  

� 1 nee, ik irriteer of erger me nooit in het {favoriete_recreatiegebied}  

� 2 ja, namelijk   ________________________________________ 

� 3 ja, namelijk   ________________________________________ 

� 4 ja, namelijk   ________________________________________ 
 
35  Quest38 Zijn die irritaties in vergelijking met een jaar geleden toe- of afgenomen?  

� 1 toegenomen  

� 2 gelijk gebleven  

� 3 afgenomen  

� 4 sommige zijn toegenomen, andere afgenomen  

� 5 weet niet, geen mening  
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36  Quest41 Kunt u aangeven wat u in het {favoriete_recreatiegebied} meestal doet? U kunt meerdere antwoorden 
aankruisen.  

� 1 werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop  

� 2 afspraak met collega’s  

� 3 afspraak met zakenrelaties  

� 4 afspraak met vrienden  

� 5 studeren  

� 6 wandelen  

� 7 hond uitlaten  

� 8 zitten, zonnen, zwemmen,  

� 9 recreatief fietsen  

� 10 racefietsen/ATB  

� 11 voetballen  

� 12 trimmen/joggen  

� 13 mediteren  

� 14 watersport (varen, surfen, waterskiën etc.)  

� 15 specifieke sportvoorzieningen (golfbaan, skihelling, wielerbaan etc.)  

� 16 skaten/skeeleren  

� 17 schaatsen  

� 18 skiën/ langlaufen  

� 19 nordic walking  

� 20 golfen  

� 21 lunchen/lunchpauze doorbrengen  

� 22 picknicken  

� 23 barbecueën  

� 24 vissen  

� 25 horeca bezoeken  

� 26 spelen met de kinderen  

� 27 eenden/vogels voeren  

� 28 paardrijden  

� 29 natuurstudie  

� 30 bomen en planten kijken  

� 31 dieren kijken  

� 32 evenement bezoeken  

� 33 speciale voorzieningen bezoeken (bijv. kinderboerderij of tentoonstellingen)  

� 34 lezen  

� 35 studeren  

� 36 liefde bedrijven/cruisen  

� 37 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 38 weet niet  
 
37  Quest40 Waarom doet u de door u genoemde activiteiten juist in een recreatiegebied, met andere woorden wat zijn de 

achterliggende motieven? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 ik kom er doorheen op weg naar huis/werk/school/winkels  

� 2 het is er rustig/geen verkeersdrukte  

� 3 het is er schoon  

� 4 genieten van de natuur of het landschap  

� 5 voor de dieren  

� 6 voor de bomen en de planten  

� 7 er valt altijd wel iets te beleven  

� 8 mensen kijken/ontmoeten  

� 9 het is er gezellig  

� 10 om (even) buiten te zijn  

� 11 om gezondheidsredenen en/of bewegen  

� 12 het is dichtbij  

� 13 gewoonte/kom hier vaker  

� 14 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 15 weet niet  
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38  Quest42 U gaf aan het {favoriete_recreatiegebied} wel eens te gebruiken in het kader van werk, afspraken of studie. 

Kunt u aangeven hoe vaak dat voor komt?   

� 1 (bijna) dagelijks  

� 2 enkele keren per week  

� 3 enkele keren per maand  

� 4 enkele keren per jaar  

� 5 minder dan enkele keren per jaar  

� 6 weet niet, geen antwoord  
 
V42a Hoeveel geld geeft u gemiddeld uit per bezoek in het {favoriete_recreatiegebied}?   

Vul in aantal euro’s   

 

 

 

  
39  V39 Vermijdt u wel eens plekken in het {favoriete_recreatiegebied} omdat u zich daar onveilig voelt?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 
40  Quest43 Kunt u aangeven waarom u geen recreatiegebieden bezoekt? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon  

� 2 het is te ver weg of moeilijk bereikbaar  

� 3 ik kan er moeilijk komen (vervoer, lichamelijk)  

� 4 het is er te druk  

� 5 ik vind recreatiegebieden niet leuk  

� 6 ik voel me er niet veilig  

� 7 er valt niets te beleven  

� 8 ik heb er geen tijd voor  

� 9 ik heb er niet zoveel behoefte aan  

� 10 ik houd niet van aangelegd groen  

� 11 ik ga liever naar parken in de stad  

� 12 er is geen horeca  

� 13 er zijn geen speelvoorzieningen voor kinderen  

� 14 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 15 weet niet  
 
41  Quest46 De volgende vragen gaan over groen in uw woonomgeving. Hiermee worden niet de eerder genoemde parken 

en recreatiegebieden bedoeld, maar bijvoorbeeld plantsoenen, speelplaatsen, grasveldjes en dergelijke.  

 

Maakt u ten behoeve van uw vrijetijdsbesteding gebruik van groen (anders dan parken en recreatiegebieden) in 
uw woonomgeving?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

104 

42  Quest47 Waar gaat u dan naar toe? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 speelplaats  

� 2 natuurspeelplaats  

� 3 trapveldje  

� 4 postzegelpark  

� 5 plantsoen  

� 6 volkstuin  

� 7 groenstrook  

� 8 grasveld  

� 9 onze groene straat of de groene straat in de buurt (een groene straat is een straat met veel bomen en/of geveltuinen)  

� 10 buurttuin  

� 11 begraafplaats  

� 12 sportveld  

� 13 binnenterrein  

� 14 schoolplein  

� 15 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 16 weet niet  
 
 
43  Quest49a Waarvoor gebruikt u die begraafplaats dan? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 graf/urn/monument bezoeken  
� 2 hond uitlaten  
� 3 spelen met de kinderen  
� 4 zitten/zonnen  
� 5 lezen  
� 6 lunchen  
� 7 wandelen  
� 8 fietsen  
� 9 sport of spel  
� 10 mensen kijken/ontmoeten, een praatje met buurtbewoners  
� 11 kijken naar de natuur (planten/dieren)  
� 12 Voorzieningen bezoeken (horeca of  museum)  

� 13 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 14 weet niet  
 



Het Grote Groenonderzoek 2013 

 

  

  

105 

44  Quest49b Waarvoor gebruikt u dat sportveld dan? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 sport of spel  
� 2 begeleiding/aanmoedigen sportende familie/vrienden  
� 3 kijken naar sport  
� 4 hond uitlaten  
� 5 spelen met de kinderen  
� 6 zitten/zonnen  
� 7 lezen  
� 8 lunchen  
� 9 wandelen  
� 10 fietsen  
� 11 voorzieningen bezoeken (bijv. de kantine)  
� 12 mensen kijken/ontmoeten, een praatje met buurtbewoners  
� 13 kijken naar de natuur (planten/dieren)  

� 14 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 15 weet niet  
 
 
45  Quest49 Waarvoor gebruikt u het overige groen in uw woonomgeving? U kunt  meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 hond uitlaten  
� 2 spelen met de kinderen  
� 3 zitten/zonnen  
� 4 lezen  
� 5 lunchen  
� 6 wandelen  
� 7 fietsen  
� 8 sport of spel  
� 9 mensen kijken/ontmoeten, een praatje met buurtbewoners  
� 10 kijken naar de natuur (planten/dieren)  
� 11 tuinieren  

� 12 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 13 weet niet  
 
 
46  Quest483 Hoe vaak maakt u gebruik van het groen in uw woonomgeving?  

� 1 dagelijks  

� 2 wekelijks  

� 3 maandelijks  

� 4 jaarlijks  

� 5 minder dan jaarlijks  

� 6 weet niet  
 
47  Quest50 Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van het groen in uw woonomgeving? U kunt  meerdere 

antwoorden aankruisen.  

� 1 ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon  
� 2 er is geen groen in mijn woonomgeving  
� 3 ik woon vlakbij een park waar ik gebruik van maak  
� 4 het groen in mijn woonomgeving is onvoldoende toegankelijk voor kinderwagens of rollators  
� 5 het is te klein  
� 6 het is vervuild of niet onderhouden  
� 7 ik voel me er niet veilig  
� 8 er valt niets te beleven  
� 9 ik heb er geen tijd voor  
� 10 ik heb er niet zoveel behoefte aan  
� 11 ik houd niet van aangelegd groen/ te netjes  
� 12 ik ga liever naar natuur- en recreatiegebieden buiten de stad  

� 13 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 14 weet niet  
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48  Quest51 De volgende vragen gaan over alle vormen van groen: parken, recreatiegebieden en groen in uw 

woonomgeving. 

 

Is er volgens u voldoende groen in uw omgeving?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet  
 
49  Quest57 Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het groen in uw woonomgeving?  

� 1 zeer tevreden  

� 2 tevreden  

� 3 niet tevreden, niet ontevreden  

� 4 ontevreden  

� 5 zeer ontevreden  

� 6 weet niet, geen mening  
 
50  Quest58 Als u kleine kinderen heeft, waar spelen die meestal als ze buiten spelen?  

� 1 ik heb geen kleine kinderen  

� 2 in de tuin  

� 3 op straat/op pleintjes  

� 4 in een speeltuin of speelplaats in de buurt  

� 5 op een natuurspeelplaats in de buurt  

� 6 in het dichtstbijzijnde park of groenstrook  

� 7 op speelplekken bij een school  

� 8 mensen kijken/ontmoeten, een praatje met buurtbewoners  

� 9 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 10 weet niet  
 
51  Quest59 Beschikt u over een volks- of nutstuin?  

� 1 nee  

� 2 ja, namelijk (de naam van het complex)   → ga naar vraag Quest61________________________________________ 
 
52  Quest60 Zou u een volkstuin willen hebben?  

� 1 ja  

� 2 nee  

� 3 weet niet, geen mening  
 
53  Quest61 Zijn er nog andere groene plekken in uw regio die voor u een speciale recreatieve betekenis hebben en die nog 

niet aan de orde zijn geweest?  

� 1 ja, namelijk   ________________________________________ 

� 2 nee  

� 3 weet niet, geen mening  
 
54  V66 Weet u wat stadslandbouw is?  

� 1 ja  

� 2 nee  
 
55  V66a Onder stadslandbouw wordt verstaan het verbouwen van gewassen op een balkon (in potten), dakterras, tuin 

of buurttuin. 
Doet u of uw huishouden op één of meer van de genoemde wijzen aan stadslandbouw?  

� 1 ja  
� 2 nee  
� 3 weet niet, geen mening  
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56  V66b Wat is voor u de belangrijkste reden om dat te doen?  

� 1 vanwege de producten (verser; beter; gezonder)  
� 2 ik houd van tuinieren; het is mijn hobby  
� 3 ik wil mijn eigen voedsel kweken; het is iets van mij  
� 4 ik wil besparen; het is goedkoper dan in de winkel  
� 5 ik wil mijn eigen voedsel kweken uit milieu- en/of duurzaamheidsoverwegingen  
� 6 om educatieve redenen; dichter bij de natuur en ik of onze kinderen leren er wat van  
� 7 vanwege de contacten en de binding met mijn buurt  

� 8 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 9 weet niet  
 
 
 
 
V66c Hieronder staat een aantal eigenschappen die van toepassing kunnen zijn op parken. In hoeverre vindt u het 

park <b>VERNIEUWEND</b>? 

     

    <i>Deze vraag wordt ook gesteld als u eerder heeft aangegeven deze parken niet te bezoeken. Dit is bewust 
omdat we ook van de mensen die er niet komen willen weten wat zij over het park denken.</i>  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 
 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 

 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 
 Flevopark � � � � � � 

  
V66d In hoeverre vindt u het park <b>ALLEEN BUURTGERICHT</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 

 Westerpark � � � � � � 

 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 
 Noorderpark � � � � � � 
 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 

 Flevopark � � � � � � 

  
V66e In hoeverre vindt u het park <b>LEVENDIG</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 
 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 

 Rembrandtpark � � � � � � 

 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 
 Bijlmerpark � � � � � � 
 Flevopark � � � � � � 
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V66f In hoeverre vindt u het park <b>VERRASSEND</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 
 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 

 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 
 Flevopark � � � � � � 

  
V66g In hoeverre vindt u het park <b>GERICHT OP KINDEREN/GEZINNEN</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 

 Westerpark � � � � � � 

 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 
 Noorderpark � � � � � � 
 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 

 Flevopark � � � � � � 

  
V66h In hoeverre vindt u het park <b>VEELZIJDIG</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 
 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 

 Rembrandtpark � � � � � � 

 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 
 Bijlmerpark � � � � � � 
 Flevopark � � � � � � 

  
V66i In hoeverre vindt u het park <b>MODERN</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 

 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 
 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 

 Flevopark � � � � � � 
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V66j In hoeverre vindt u het park <b>GERICHT OP DE GEHELE STAD</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 
 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 

 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 
 Flevopark � � � � � � 

  
V66k In hoeverre vindt u het park <b>AANTREKKELIJK</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 

 Westerpark � � � � � � 

 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 
 Noorderpark � � � � � � 
 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 

 Flevopark � � � � � � 

  
V66l In hoeverre vindt u het park <b>ONDERSCHEIDEND</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 
 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 

 Rembrandtpark � � � � � � 

 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 
 Bijlmerpark � � � � � � 
 Flevopark � � � � � � 

  
V66m In hoeverre vindt u het park <b>RUSTIG</b>?  

  geheel 
van 

toepassin
g 

van 
toepassin

g 

neutraal niet van 
toepassin

g 

geheel 
niet van 

toepassin
g 

weet niet, 
geen 

mening 

 Vondelpark � � � � � � 

 Westerpark � � � � � � 
 Oosterpark � � � � � � 
 Rembrandtpark � � � � � � 
 Noorderpark � � � � � � 

 Sloterpark � � � � � � 

 Bijlmerpark � � � � � � 

 Flevopark � � � � � � 

  
57  Quest67 Ten slotte nog enkele vragen over uw persoons- en huishoudensituatie. 

 

Heeft u een tuin, balkon of daktuin bij uw woning? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 nee  

� 2 ja, tuin → ga naar vraag Quest69 

� 3 ja, balkon → ga naar vraag Quest69 

� 4 ja, daktuin/dakterras → ga naar vraag Quest69 

� 5 weet niet, geen mening → ga naar vraag Quest69 
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58  Quest68 Heeft u wel behoefte aan een tuin, balkon of daktuin? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

� 1 nee  

� 2 ja, aan een tuin  

� 3 ja, aan een balkon  

� 4 ja, aan een dakterras/daktuin  
 
59  Quest69 In wat voor type woning woont u?  

� 1 eengezinswoning (vrijstaand of 2 onder één kap)  

� 2 eengezinswoning: woning in rij/hoekhuis/herenhuis  

� 3 benedenwoning, etage of flat op de begane grond  

� 4 etagewoning of flat  

� 5 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 6 weet niet, geen antwoord  
 
60  Quest71 Vindt u dat u over veel of weinig vrije tijd beschikt?  

� 1 veel vrije tijd  

� 2 voldoende vrije tijd  

� 3 weinig vrije tijd  

� 4 te weinig vrije tijd  

� 5 weet niet, geen mening  
 
61  Quest72 Kunt u zeggen hoe uw huishouden is samengesteld? Een huishouden is: (samen)wonen, eten, kosten betalen, 

slapen voor minimaal 4 nachten in de week.  

� 1 een persoon, alleenstaande  

� 2 (echt)paar zonder kinderen (thuis)  

� 3 (echt)paar met kind(eren) (thuis)  

� 4 een ouder met kind(eren) (thuis)  

� 5 twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)  

� 6 twee volwassenen, met kinderen (thuis)  

� 7 drie of meer volwassenen, met kind(eren) (thuis)  

� 8 drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)  

� 9 anders, namelijk   ________________________________________ 

� 10 weet niet  
 
62  Quest73 Wat is het NETTO inkomen PER MAAND in EURO waarover het huishouden beschikt? Dit is exclusief inkomen 

van kinderen jonger dan 18 jaar; vakantiegeld, kinderbijslag en neveninkomsten.  

� 1 minder dan €1000  

� 2 tussen €1001 en €1350  

� 3 tussen €1351 en €1750  

� 4 tussen €1751 en €3050  

� 5 tussen €3051 en €4000  

� 6 tussen €4001 en €5000  

� 7 tussen €5001 en €6000  

� 8 Meer dan €6000  

� 9 wil niet zeggen  

� 10 weet niet  
 
Quest74 Wat is uw postcode? Bijvoorbeeld '1234AB'  

 X 
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63  Quest75 Wat is uw geboorteland?  

� 1 Nederland  

� 2 Suriname  

� 3 Nederlandse Antillen of Aruba  

� 4 Turkije  

� 5 Marokko  

� 6 Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)  

� 7 VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië  

� 8 overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika  

� 9 in een ander land, namelijk:   ________________________________________ 

� 10 onbekend / wil niet zeggen  
 
64  Quest76 Wat is het geboorteland van uw moeder?  

� 1 Nederland  

� 2 Suriname  

� 3 Nederlandse Antillen of Aruba  

� 4 Turkije  

� 5 Marokko  

� 6 Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)  

� 7 VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië  

� 8 overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika  

� 9 in een ander land, namelijk:   ________________________________________ 

� 10 onbekend / wil niet zeggen  
 
65  Quest77 Wat is het geboorteland van uw vader?  

� 1 Nederland  

� 2 Suriname  

� 3 Nederlandse Antillen of Aruba  

� 4 Turkije  

� 5 Marokko  

� 6 Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)  

� 7 VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië  

� 8 overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika  

� 9 in een ander land, namelijk:   ________________________________________ 

� 10 onbekend / wil niet zeggen  
 
66  Quest78 Wat is uw geslacht?  

� 1 man  

� 2 vrouw  
 
Quest79 Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar gezondheid, beweging en de rol van parken 

daarin. 

Daarvoor zouden we graag uw leeftijd, lengte en gewicht willen weten zodat we uw Body Mass Index (BMI) 
kunnen vasstellen. 

 

Wat is uw leeftijd?   

 

 

 

  
Quest803 Wat is uw lengte? Graag invullen in centimeters.   

 

 

 

  
Quest81 Wat is uw gewicht? Graag invullen in kilo's.   
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Loot Wilt u in aanmerking komen voor één van twee Apple iPod nano's (16GB) of vijf jaarkaarten van de 
Amsterdamse Hortus Botanicus die wij verloten? 

Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in. Deze gegevens worden niet aan de vragenlijst  gekoppeld en 
zullen uitsluitend gebruikt worden voor de loting.  

 X 

  
Opmerkingen In deze vragenlijst zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Wellicht zijn er onderwerpen die niet in 

deze vragenlijst aan de orde zijn geweest, maar waarover u wel graag iets kwijt zou willen. 

Ook suggesties voor verbetering zijn welkom. Deze kunt u hieronder beschrijven.  

 X 

  

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Door op 'Vorige' te klikken kunt u uw antwoorden bekijken. Door op 'Verzend' te klikken verzendt u uw antwoorden en sluit u 
de vragenlijst af. De vragenlijst kan hierna niet meer worden geopend.  

  

 


