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Samenvatting 

Groen is belangrijk voor Amsterdam. Daarom voert Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) 

sinds �&&5 het Grote Groenonderzoek (GGO) uit in opdracht van Ruimte en Duurzaamheid 

(R&D), in ���� voor de vierde keer. Met het GGO wordt het recreatiegedrag van 

Amsterdammers in het groen in kaart gebracht. Inzicht in hoe bewoners het groen in en rondom 

de stad gebruiken, levert informatie op voor stedenbouwkundige plannen en programma’s voor 

nu en in de toekomst. 

Dit rapport beschrijft de bevindingen van het GGO ����. De gegevens voor dit onderzoek zijn in 

de periode oktober/november ���� verzameld en uiteindelijk hebben 1.5�4 Amsterdammers 

(�3% respons) van �5 jaar en ouder de enquête online ingevuld. Om representatieve uitspraken 

te kunnen doen is enerzijds een aselecte steekproef uit de Basisregistratie Personen getrokken 

en is de data anderzijds  gewogen op een aantal achtergrondkenmerken.1  

Doordat de vragenlijst in ���� grondig is herzien en gemoderniseerd is een trendbreuk ontstaan 

met als gevolg dat de resultaten moeilijk vergelijkbaar zijn met die van voorgaande metingen.2  

 

Groengebruik 

In dit onderzoek is groengebruik opgesplitst in drie soorten groen: parken, recreatiegebieden en 

overig groen. Onder overig groen verstaan we omgevingsgroen, volkstuinen, sportparken, 

grasvelden, plantsoenen en begraafplaatsen. 

 

Parken 

In vergelijking met �&&5 (3�%) is het parkbezoek sterk toegenomen: in ���� gaf &1% van de 

Amsterdammers aan wel eens een park te bezoeken. Een fractie minder, �&% gaf vervolgens op 

een kaart aan welke parken men de afgelopen �� maanden had bezocht. De grote en centraler 

gelegen parken, zoals het Vondelpark (5�%), het Westerpark (=�%) en het Oosterpark (15%) zijn 

in het afgelopen jaar het meest bezocht. De overige parken zijn, vaak evenredig aan hun 

omvang, door een kleiner aandeel Amsterdammers bezocht. 

Gevraagd naar welk park men in de afgelopen �� maanden het vaakst heeft bezocht voor rust, 

een activiteit of een specifieke voorziening zijn in ���� het Vondelpark (��% van de 

respondenten) en het Westerpark (��%) het vaakst genoemd. De overige parken worden minder 

vaak als favoriet park bestempeld. Het favoriete park ligt vaak dicht bij huis (45%), wordt alleen 

(31%) of met anderen bezocht, dagelijks of wekelijks (=4%), vaak ’s middags (54%) op alle dagen 

in de week (33%) en men verblijft er gemiddeld ruim anderhalf uur (��1 minuten). Men gaat er 

vooral heen om te wandelen of uit te rusten/te chillen. Ruim een derde (1�%) gebruikt het park 

als doorgangsroute.   

 

 

                                                                    
1

 Naast de steekproefdata is er m.b.v. een open link aan alle Amsterdammers de gelegenheid geboden om mee te doen 

aan het onderzoek. Omdat de gegevens van de ��=5 Amsterdammers die op deze wijze hebben deelgenomen niet 

representatief zijn, zijn ze apart gedocumenteerd en niet in deze rapportage meegenomen. 
2

 Om toch tegemoet te komen aan de wens tot vergelijking zijn de resultaten van meerdere metingen in een apart 

document, inclusief de beperkingen op een globale wijze naast elkaar gezet. 
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Recreatiegebieden  

De reeds in ���1 geconstateerde daling in het bezoek aan recreatiegebieden lijkt in ���� door te 

zetten, zij het minder sterk. Bezocht in ���� nog �4%  van de respondenten wel eens een 

recreatiegebied, in ���1 was dat 54% en in ���� nog 5�%. Ruim de helft (35%) bezocht 

desgevraagd in de afgelopen �� maanden een specifiek recreatiegebied waar 1�% dat naar eigen 

zeggen nooit heeft gedaan (onder meer om redenen van te ver weg, geen behoefte, liever naar 

parken, of liever in eigen (volks)tuin of op balkon).  

 

De vaakst bezochte recreatiegebieden zijn het Amsterdamse Bos (1�%) en het Noordzeestrand 

(��%). Wordt er een recreatiegebied bezocht dan verblijft men er gemiddeld langer dan in een 

park: ��� minuten. Men gaat er enkele keren per jaar heen (3�%), vooral in de zomer (3�%) en 

lente (=�%), in het weekend en veelal met anderen; 1�% gaat meestal alleen. Bezoekmotieven 

zijn vooral genieten van flora en fauna, rust en wandelen. 

 

Overig groen  

Het overig groengebruik bestaat uit bezoek aan sportparken met een ander doel dan sporten 

(groenrecreatie: ��% bezoekt die plekken wel eens), begraafplaatsen (�4%), stadslandbouw (5% 

is daarbij betrokken) of volkstuinen (=% beschikt daarover terwijl �=% dat zou dat willen). 

Minder specifieke plekken in de omgeving als groenstroken, plantsoenen of speelplaatsen (het 

omgevingsgroen) worden wel eens door 5�% van de respondenten gebruikt ten behoeve van hun 

vrijetijdsbesteding. In de afgelopen �� maanden gaf 3�% aan een specifiek stukje 

omgevingsgroen te hebben gebruikt voor recreatie. Een derde van de respondenten gebruikt het 

omgevingsgroen minstens wekelijks, vooral om te wandelen (=�%), te zitten en te zonnen (=�%) 

en voor de natuur (��%). De locaties zijn verspreid over de stad, met een paar zichtbare 

clusteringen: langs de Amstel (aan de Weesperzijde), aan het IJ, het Frederik Hendrik Plantsoen, 

Artis, de Schellingwouderbreek en de Bogortuin. De meest opgevoerde redenen om geen 

gebruik te maken van omgevingsgroen (1&% van de respondenten) zijn dat men heel dichtbij een 

park woont waar gebruik van wordt gemaakt (1&%) of dat men liever in eigen (volks)tuin of op 

het balkon zit (�=%).  

 

Het grote aandeel parkbezoekers onder de respondenten, het nog steeds afnemende aandeel 

dat recreatiegebieden bezoekt, maar ook de nabijheid van een park als argument om geen 

gebruik te maken van ander omgevingsgroen ondersteunen de hypothese dat mensen graag 

gebruik maken van groen in hun woonomgeving, evenals in ���1.  

 

Tevredenheid met groen 

Parken 

De totaalindruk van de parken onder de respondenten is positief. Gemiddeld waarderen ze de 

parken die ze de afgelopen �� maanden hebben bezocht met een 4,�. De hoogste cijfers zijn 

daarbij voor het Amstelpark (�,�), het Westerpark (4,�) en het Flevopark, Vondelpark en 

Beatrixpark (elk 4,4). Het valt op dat gebruiksfrequentie en waardering niet altijd hand in hand 

gaan. Zo wordt bijvoorbeeld het Eendrachtspark door veel respondenten bezocht maar relatief 

laag gewaardeerd, terwijl voor het Amstelpark juist het omgekeerde geldt. Wellicht heeft dat te 

maken met specifieke wensen of klachten die men heeft. In het algemeen geven respondenten 

aan (nog) meer groen zoals bomen en bloemen in het favoriete park te willen, maar ook meer 

voorzieningen, als bankjes, horeca of toiletten. Aan de andere kant wil men het er graag rustig 
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houden: minder evenementen, fietsen, honden, drukte en afval. Daarnaast zien ze het 

onderhoud graag beter, net als de handhaving en verlichting. 

 

Recreatiegebieden 

Tevredenheid is er ook over de recreatiegebieden: alle bezochte gebieden krijgen een voldoende: 

het gemiddelde cijfer is zelfs iets hoger dan voor de parken: 4,5. De duinen (�,=), ’t Goois 

Natuurreservaat (�,�), Waterland en het Amsterdamse Bos (beide �,�) worden het hoogst 

gewaardeerd. Mogelijk heeft die hogere waardering te maken met het feit dat men de gebieden, 

die veelal wat verder van huis liggen bezoekt om hun specifieke attractiewaarden. Niettemin 

hebben de respondenten ook wensen en ergernissen voor de recreatiegebieden. In het algemeen 

stoort men zich aan honden, (wielren)fietsers, lawaai, vliegtuigen en afval. De vaakst 

uitgesproken wensen gaan net als bij de parken over meer voorzieningen, zoals horeca en 

toiletten en meer groen. En ook hier wil men minder evenementen. Specifiek voor de 

recreatiegebieden is dat men er last heeft van lawaai van vliegtuigen en dat de bereikbaarheid 

van de recreatiegebieden beter kan. 

 

Omgevingsgroen 

De meeste respondenten (5=%) zijn tevreden over de hoeveelheid omgevingsgroen, drie op de 

tien (�&%) zijn dat niet. Respondenten die vinden dat er voldoende groen is, zijn daar 

grotendeels ook tevreden over (�1% (zeer) tevreden). Bijna de helft (=5%) heeft aangegeven dat 

het omgevingsgroen (heel) belangrijk was bij de keuze voor de huidige woning.  Ook de 

bevinding dat de helft van de Amsterdammers (3�%) vindt dat investeringen naar het groen in 

de woonomgeving moeten toont het belang van het omgevingsgroen aan. Die investeringen 

zouden dan vooral naar het groen zelf moeten (voldoende, meer, beter) en het onderhoud ervan.  

 

De groenbezoeker 

Het groen wordt in het algemeen door alle Amsterdammers gebruikt. Toch zijn er verschillen 

zichtbaar als we de achtergrondkenmerken van de bezoekers onder de loep nemen.  

 

Parken 

Opvallend bij de parkbezoekers zijn verschillen naar migratieachtergrond, opleiding, inkomen en 

voornaamste bezigheid. Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond bezoeken 

minder vaak parken dan Amsterdammers zonder of met een westerse migratieachtergrond (��% 

om &=% c.q. &1%). Onder hoogopgeleiden is het parkbezoek hoger (&5%) en frequenter dan 

onder middelbaar (�&%) en laagopgeleiden (4&%). Een soortgelijk patroon zien we voor 

inkomen: lage inkomens (44%) komen het minst vaak in parken, hoge inkomens het meest 

(&4%). Ten slotte zien we dat mensen met een baan of zelfstandigen (beide &=%) aanzienlijk 

vaker parken bezoeken dan arbeidsongeschikten (5�%). 

 

Recreatiegebieden 

Bij de bezoekers van recreatiegebieden is een soortgelijk patroon zichtbaar. Van de 

hoogopgeleide respondenten geeft een groter deel (5&%) aan de afgelopen �� maanden een 

recreatiegebied in de omgeving van Amsterdam te hebben bezocht dan van de middelbaar 

(33%) en laagopgeleiden =�%. Ook bezoekt een groter aandeel (54%)van de Amsterdammers 

zonder migratieachtergrond recreatiegebieden dan van Amsterdammers met een westerse 

(35%) en een niet-westerse migratieachtergrond (=�%). Het bezoek onder ��-minners (=&%) en 

��-plussers (�5%) is, ten slotte, substantieel lager dan onder 1�-3� jarigen (5=% tot 55%).  
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Omgevingsgroen 

De gebruikers van het omgevingsgroen worden vooral gekenmerkt door het relatief grote aandeel 

van mensen (stellen en oudergezinnen) met kinderen (respectievelijk  5�% en 3�%) dan mensen 

(stellen en alleenstaanden) zonder kinderen (respectievelijk =&%  en =5%). Ten slotte valt op dat 

het gebruik van groen in de woonomgeving hoger en frequenter is naarmate de opleiding hoger 

is (hoog: 5�%, middelbaar: 3�% en laag: =�%). 

 

Groengebruik naar woonomgeving 

Bewoners van niet-groene stadsdelen (bijvoorbeeld Centrum) maken meer gebruik van de drie 

onderscheiden typen groen dan bewoners van groene stadsdelen. In stadsdeel Zuidoost wordt 

het groen relatief gezien het minst gebruikt in Oost het meest. 
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Inleiding 

Groen is belangrijk voor Amsterdam. Daarom voert Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) 

sinds �&&5 het Grote Groenonderzoek (GGO) uit in opdracht van Ruimte en Duurzaamheid 

(R&D, voorheen de Dienst Ruimtelijke Ordening). Met het GGO wordt het recreatiegedrag van 

Amsterdammers in het groen in kaart gebracht en daarmee het belang van recreatief groen voor 

stadsbewoners. Inzicht in hoe bewoners het groen in en rondom de stad gebruiken, levert 

informatie op voor stedenbouwkundige plannen en programma’s voor nu en in de toekomst. 

Ook levert het bruikbare kennis op over welk groen veel en welk weinig wordt gebruikt. Zo 

kunnen investeringen in het groen op de meest zinvolle manier gebeuren. R&D heeft daarom 

aan OIS gevraagd om ook in ���� een GGO uit te voeren.  

Methode 

Om bovengenoemde informatie te verkrijgen, is net als bij voorgaande GGO’en (�&&5, ���� en 

���1) een enquêteonderzoek uitgevoerd onder Amsterdammers.  

Doelgroep en steekproef 

Om zo representatief mogelijke uitspraken te kunnen doen is, evenals in eerdere metingen een 

aselecte disproportioneel gestratificeerde steekproef getrokken uit de Basisregistratie Personen 

(BRP). De steekproef is gestratificeerd naar VM-gebiedsniveaus3 zodat de verdeling over de 

stadsdelen representatief is. Daarnaast zijn in de steekproef de insluitkansen voor 

Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond vergroot: zij zijn doorgaans 

moeilijker te bereiken voor enquêteonderzoek. Medio oktober is in totaal naar �=.��� 

Amsterdammers per post een uitnodigingsbrief gestuurd om via internet, op basis van een 

persoonlijke code deel, te nemen aan het onderzoek. Door de lengte en complexiteit van de 

vragenlijst kon men alleen online meedoen. De deelnemers hadden ruim een maand de tijd om 

de vragenlijst in te vullen: van half oktober tot eind november. Halverwege die periode is een 

herinneringsbrief verstuurd aan de mensen die tot dan toe de vragenlijst nog niet hadden 

ingevuld.  

Open link 

In tegenstelling tot het voorgaande GGO in ���1 is de enquête dit keer niet uitgezet onder het 

Stadspanel Amsterdam. Wel was er de wens om, naast een steekproef, alle Amsterdammers de 

gelegenheid te bieden om mee te doen aan het onderzoek. Om die mogelijkheid te bieden, is er 

                                                                    
3

 VM-gebieden zijn gebieden zoals gehanteerd voor de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland. Er is gekozen voor 

een steekproeftrekking op dit niveau omdat dit de bewoonde gebieden (veelal wijken, soms delen daarvan, soms 

gecombineerd) in Amsterdam betreft. De VM-gebieden in de Amstellandregio die buiten Amsterdam vallen, zijn niet 

meegenomen. 
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een open link (waarbij geen persoonlijke code ingevuld hoefde te worden) verspreid via 

www.amsterdam.nl en via de Facebookpagina en het Twitteraccount van de gemeente 

Amsterdam. Het betrof berichten van het gemeenteaccount op deze sociale media maar verder 

geen campagne met advertenties. Amsterdammers konden tussen �& oktober en 1� november 

via de open link meedoen aan het onderzoek. Nadelen van deze methode ten opzichte van een 

steekproef zijn onder andere dat er niet gestuurd kan worden op representativiteit (er is geen 

invloed uit te oefenen op wie de enquête ontvangt en waar deze verder wordt verspreid), dat één 

persoon de enquête meerdere keren kan invullen en dat de link gedeeld kan worden binnen een 

heel specifieke (doel)groep.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst kwamen diverse onderwerpen aan bod: parken, recreatiegebieden, groen in de 

woonomgeving en gebruik van overig groen. Ook is gevraagd naar een aantal 

achtergrondkenmerken van de respondenten.  

 

De vragenlijst van het GGO ���1 is ten behoeve van de nieuwe meting grondig herzien. Dit heeft 

geleid tot veel (grote en kleine) inhoudelijke veranderingen van vragen (zoals vraagstelling naar 

groenbezoek) ten opzichte van de voorgaande meting. Daarnaast zijn manieren waarop de 

vragen zijn gesteld gemoderniseerd, bijvoorbeeld door te werken met interactieve kaarten bij 

vragen naar welke groenvoorzieningen worden bezocht. Door de vragenlijstherziening en 

modernisering is een methodebreuk ontstaan waardoor resultaten afwijken van - en moeilijk 

vergelijkbaar zijn met voorgaande metingen. Bovendien is het GGO ���� afgenomen in 

november, na de warmste zomer sinds drie eeuwen en een droge en zonnige herfst.4 In ���1 

werd het GGO juist in het voorjaar afgenomen. Dit verschil in seizoen is bij een onderwerp als 

groengebruik belangrijk en leidt tot een moeilijke vergelijkbaarheid van de resultaten. Om al 

deze redenen is slechts voor een aantal onderwerpen een vergelijking te maken met eerdere 

jaren. Deze worden in de rapportage benoemd. Om toch tegemoet te komen aan de wens tot 

vergelijking zijn in een apart bijlagedocument voor meerdere vragen de resultaten van eerdere 

jaren naast die van ���� gezet. Het betreft slechts globale vergelijkingen met de huidige meting 

waarbij steeds alle beperkingen zijn beschreven.  

Respons en weging 

Steekproef 

Van de �=.��� benaderde Amsterdammers vulden 1.5�4 (�3%) de vragenlijst in. De 

respondenten vormden, ondanks de zorgvuldig getrokken steekproef, op basis van hun 

achtergrondkenmerken geen representatieve weergave van de Amsterdamse bevolking. 

Daarom heeft er een weging plaatsgevonden op volgende achtergrondkenmerken:  

- Leeftijd (in = categorieën) 

- Geslacht  

- Opleiding (in 1 categorieën)  

- Huishoudensamenstelling (in = categorieën) 

- Migratieachtergrond (in 1 categorieën)  

                                                                    
4

 Bron: KNMI Jaaroverzicht ����: https://magazines.rijksoverheid.nl/knmi/knmi-jaaroverzicht/����/��/inleiding  
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De antwoorden van respondenten die behoorden tot een ondervertegenwoordigde groep op één 

of meer van de genoemde kenmerken in de respons, tellen iets zwaarder mee. De antwoorden 

van respondenten die oververtegenwoordigd zijn, tellen iets minder zwaar.  

 

Open link 

Via de open link deden er �.�=5 Amsterdammers mee aan het onderzoek. Dit is geen 

representatieve weergave van de Amsterdamse bevolking maar dat was voor de open link ook 

niet het doel. Deze antwoorden zijn daarom niet gewogen op achtergrondkenmerken.  

 

Responsoverzicht 

In onderstaande figuur is een aantal achtergrondkenmerken van de respondenten van de 

steekproef en de open link weergegeven. In dit overzicht is tevens te zien dat de 

achtergrondkenmerken van respondenten die meededen via de open link een schevere verdeling 

oplevert (zoals een sterkere oververtegenwoordiging van hoog opgeleiden en Amsterdammers 

zonder migratieachtergrond) dan van respondenten die meededen via de steekproef. Los van 

het gegeven dat dataverzameling via een open link geen representativiteit als doel kan hebben 

en een weging toepassen daardoor niet zinvol is, geldt ook: hoe schever de verdeling, hoe 

moeilijker en discutabeler weging is. Dit, gecombineerd met eerder genoemde nadelen van de 

open link-methode, is reden geweest om te besluiten de resultaten van de enquête van de open 

link in een apart document te rapporteren. In de huidige rapportage ligt de nadruk op het doen 

van zo representatief mogelijke uitspraken en worden alleen de resultaten van de steekproef 

meegenomen.  
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Figuur . Responsoverzicht steekproef (ongewogen) en open link 
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Rapportage  

Dit document bevat de resultaten van het steekproefonderzoek van het Grote Groenonderzoek 

����. In het eerste hoofdstuk wordt het gebruik van diverse soorten groen beschreven. Het 

tweede hoofdstuk gaat in op de tevredenheid van respondenten over het groen dat zij 

gebruiken. In hoofdstuk drie worden verschillen in groengebruik naar diverse 

achtergrondkenmerken van de respondenten beschreven. Hoofdstuk vier bevat een beschrijving 

van de verschillen in groengebruik tussen gebieden waar respondenten wonen.  

 

Vergelijkingen met eerdere jaren 

Vanwege de reeds genoemde methodebreuken, wordt in dit rapport zelf slechts een beperkt 

aantal keren vergelijkingen gemaakt met eerdere metingen van het Grote Groenonderzoek. 

Vergelijkingstabellen met een beschrijving van de bijbehorende beperkingen vanwege de 

methodebreuk, zijn te vinden in een aparte bijlage.  

 

Resultaten van de respons via de open link 

Wegens bovengenoemde beperkingen aan het werven van respondenten via een open link en de 

verschillen in respons ten opzichte van de steekproefmethode, zijn de resultaten van het 

onderzoek onder respondenten die meededen via de open link in een cijfermatige rapportage 

opgeleverd aan Ruimte en Duurzaamheid.  

 

 

 



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  �=  

  Gebruik van groen 

.  Bezoek aan parken 

Van alle ondervraagde Amsterdammers heeft &1% ooit wel eens een park in Amsterdam 

bezocht. Dat is een toename ten opzichte van ���1, toen �&% aangaf wel eens een Amsterdams 

park bezocht te hebben. In ���� was dat &4%. Deze fluctuatie kan het gevolg zijn van een 

seizoenseffect: in ���1 werd de vragenlijst in mei afgenomen, in ���� in september en in ���� in 

oktober/november. Dit in combinatie met geheugeneffecten (hoe langer de tijd verstreken is tot 

een gebeurtenis, hoe minder goed men zich een gebeurtenis kan herinneren), kan ervoor zorgen 

dat het percentage in ���� het hoogst lag (september is het dichtst bij de zomer), in ���1 het 

laagst (in het voorjaar toen er nog weinig mooi weer was geweest) en in ���� er tussenin (iets 

verder van de zomer af dan in ���1).  

 

Vervolgens is aan respondenten gevraagd om op een kaart aan te geven in welke parken zij in de 

afgelopen �� maanden zijn geweest. �&% van alle respondenten gaf aan in die periode een 

specifiek park te hebben bezocht (de overige =% bezocht dus wel eens een park in Amsterdam 

maar niet in de afgelopen �� maanden). Alle vervolgvragen gingen over de parken die men in de 

afgelopen �� maanden heeft bezocht.  

 

Figuur . Amsterdamse parken 

 

 

  

�"%  
bezoekt wel 
eens een 
park 
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Mensen die geen park bezoeken doen dat vooral wegens tijdgebrek niet of geven de voorkeur aan 

hun eigen buitenruimte 

Mensen die nooit een park bezoeken (4%) of niet in de afgelopen �� maanden (=%), doen dat 

vooral niet wegens tijdgebrek (�4%, tabel �.�). Ook zitten zij liever op hun eigen balkon of in hun 

eigen tuin (��%) of ze hebben er niet zo’n behoefte aan (��%). Gezondheidsredenen, drukte en 

afstand worden door ��% van de respondenten genoemd als reden om niet naar parken te gaan. 

Bijna een op de tien noemt een andere reden (&%). Deze redenen lopen uiteen, waarbij een 

aantal keren wordt genoemd dat men in een groene omgeving woont.  

 

Tabel .� Redenen om geen parken te bezoeken (n=  , %, meerdere antwoorden mogelijk) 

          2018 

ik heb er geen tijd voor 27 

ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon 22 

ik heb er niet zoveel behoefte aan 18 

ik kan er moeilijk komen vanwege gezondheidsredenen 12 

het is er te druk 12 

het is te ver weg 12 

ik vind parken niet leuk 7 

ik ga liever naar natuur- en recreatiegebieden buiten de stad 6 

er valt niets te beleven 5 

te moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer of eigen vervoer 4 

ik voel me er niet veilig 4 

er zijn geen speelvoorzieningen voor kinderen 3 

er is geen horeca 2 

ik houd niet van aangelegd groen 2 

anders, namelijk 9 

weet niet, geen antwoord         9 
 

 

Grote parken het meest bezocht 

Van alle parken is het Vondelpark het meest bezocht in de afgelopen �� maanden (5�%), op 

afstand gevolgd door het Westerpark (=�%) en het Oosterpark (15%, tabel �.�a). Ongeveer een 

kwart gaat naar het Museumplein (��%), het Rembrandtpark (�5%) en het Sarphatipark (�=%).  

 

 

 

  



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  �5  

Tabel .�a Parkbezoek per park in de afgelopen � maanden, ��� (%) 

  2018 

Vondelpark 62 

Westerpark 40 

Oosterpark 36 

Museumplein 28 

Rembrandtpark 26 

Sarphatipark 24 

Sloterplas/ Sloterpark 22 

Amstelpark 20 

Beatrixpark 20 

Park Frankendael 18 

Flevopark 18 

Noorderpark 14 

Erasmuspark 13 

Gaasperplas/ Gaasperpark/ Gaasperzoom 12 

Martin Luther Kingpark 12 

Diemerpark/Diemerzeedijk 11 

Oeverlanden/Nieuwe Meer 11 

W.H. Vliegenbos 10 

Park Overhoeks 9 

Gijsbrecht van Aemstelpark 8 

Nelson Mandelapark/Bijlmerpark 8 

Schinkelpark 6 

Wertheimpark 5 

Kleine Loopveld 5 

Bilderdijkpark 5 

Eendrachtspark 4 

Stadspark Osdorp 4 

Park Somerlust 4 

Darwinplantsoen/Prins Bernardpark 4 

Gerbrandypark 4 

Baanakkerspark 3 

Bijlmerweide 3 

Piet Wiedijkpark 2 

Kasterleepark 2 

Noorder-IJplas 2 

Theo van Goghpark 1 

Siegerpark 1 

Keerkringpark 1 

Ed Pelsterpark 1 

Brand Dirk Ochsepark 0 
 

 

Eén op de vijf gaat dagelijks naar een park 

Bijna de helft van de respondenten (=4%) bezoekt minimaal wekelijks een park: zo bezoekt een 

kwart van de respondenten wekelijks een park en één op de vijf dagelijks (��%) (zie tabel �.1). De 

rest komt minder vaak of is er zelfs helemaal niet geweest de afgelopen �� maanden (&%).  

 

 

 

  



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  �4  

Tabel ." Bezoekfrequentie van parken, ��� (%) 

  2018 

(bijna) dagelijks (dagelijks) 22 

enkele keren per week (wekelijks) 25 

enkele keren per maand (maandelijks) 24 

enkele keren per jaar (jaarlijks) 14 

minder dan enkele keren per jaar (minder dan jaarlijks) 3 

weet niet, geen antwoord 1 

nooit 11 

totaal 100 
 

 

Parken relatief vaak primair als doorgangsroute gebruikt 

Aan de respondenten is gevraagd om welke redenen men de genoemde parken de afgelopen �� 

maanden heeft bezocht: om een specifieke reden (activiteit, voorziening of evenement), 

vanwege rust of op weg ergens naartoe. In tabel �.= kunnen we zien dat het Vondelpark voor alle 

drie de doeleinden relatief veel wordt gebruikt. Voor andere parken is dat specifieker. Zo worden 

het Westerpark, Amstelpark en Martin Luther Kingpark bijvoorbeeld relatief vaak bezocht voor 

een activiteit, evenement of voorziening. Naar het Sarphatipark en Wertheimpark gaat een 

relatief groot deel voor rust. Het Kasterleepark, Baanakkerspark en stadspark Osdorp worden 

juist veelal gebruikt als doorgangsroute, zoals uit de blauw gearceerde redenen in Tabel �.= valt 

af te leiden.  
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Tabel .  Redenen om het park te bezoeken (%, meerdere antwoorden mogelijk)  

  n 

actief zijn/gebruikmaken 

voorzieningen/naar 

evenement rust zoeken 

op weg ergens 

naartoe/er doorheen 

weet niet, 

geen antwoord 

Amstelpark 746 62 45 21 1 

Baanakkerspark 127 20 25 63 8 

Beatrixpark 719 35 37 58 1 

Bijlmerweide 113 49 43 35 3 

Bilderdijkpark 175 30 37 51 3 

Brand Dirk Ochsepark 12 9 4 54 34 

Darwinplantsoen/Prins Bernardpark 131 25 31 50 6 

Diemerpark/de Diemerzeedijk 416 34 37 50 3 

Ed Pelsterpark 22 39 65 3 

Eendrachtspark 161 37 40 38 8 

Erasmuspark 480 52 44 35 4 

Flevopark 665 49 48 32 1 

Frankendael 680 52 46 30 2 

Gaasperplas/Gaasperpark/Gaasperzoom 451 55 50 30 2 

Gerbrandypark 129 32 28 59 5 

Gijsbrecht van Aemstelpark 306 27 42 45 9 

Kasterleepark 76 15 20 69 13 

Keerkringpark 34 27 50 48 5 

Kleine Loopveld 183 32 28 51 8 

Martin Luther Kingpark 434 56 24 38 3 

Museumplein 1024 51 19 66 1 

Nelson Mandelapark 299 49 28 51 2 

Noorder-IJplas 56 26 36 44 6 

Noorderpark 525 43 33 52 3 

Oeverlanden 388 42 51 35 4 

Oosterpark 1321 47 43 45 1 

Overhoeks 332 25 36 49 7 

Piet Wiedijkpark 83 18 30 45 15 

Rembrandtpark 967 41 39 59 2 

Sarphatipark 890 36 53 38 2 

Siegerpark 44 24 45 25 14 

Schinkelpark 212 32 41 52 5 

Sloterplas/Sloterpark 823 53 45 40 2 

Park Somerlust 139 42 45 39 10 

Stadspark Osdorp 160 32 15 61 7 

Theo van Goghpark 53 54 28 42 5 

Vondelpark 2295 57 46 61 0 

W.H. Vliegenbos 375 30 40 54 5 

Wertheimpark 193 34 47 28 7 

Westerpark 1471 73 38 43 1 

gemiddeld   39 37 46   
 

Blauw gearceerd de primaire gebruiksredenen : 
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Vondelpark en Westerpark meest favoriet 

Aan de respondenten is gevraagd in welk park zij de afgelopen �� maanden het vaakst kwamen 

voor rust, een activiteit of voorziening (hierna genoemd: het favoriete park). Een vijfde (��%) gaf 

aan dat dit het Vondelpark is en een op de tien gaat het vaakst om die redenen naar het 

Westerpark. Bijna één op de tien komt nooit met dat doel in de parken die zij wel eens bezoeken, 

zij kregen daarom ook geen vervolgvragen over een park.  

 

Tabel .� Meest bezochte parken in ��� (%) 

  2018 

Vondelpark 21 

Westerpark 10 

Sloterplas/het Sloterpark 6 

Oosterpark 6 

Gaasperplas/Gaasperpark/Gaasperzoom 5 

Flevopark 4 

Noorderpark 4 

Amstelpark 4 

Park Frankendael 3 

Beatrixpark 3 

Rembrandtpark 3 

Erasmuspark 2 

Sarphatipark 2 

Nelson Mandelapark/Bijlmerpark 2 

Diemerpark/de Diemerzeedijk 2 

Museumplein 1 

W.H. Vliegenbos 1 

Oeverlanden/Nieuwe Meer 1 

Eendrachtspark 1 

Gijsbrecht van Aemstelpark 1 

Wertheimpark 1 

Martin Luther Kingpark 1 

Bijlmerweide 1 

Stadspark Osdorp 1 

Park Somerlust 1 

Baanakkerspark 1 

Theo van Goghpark 0 

Gerbrandypark 0 

Kleine Loopveld 0 

Park Overhoeks 0 

Bilderdijkpark 0 

Schinkelpark 0 

Kasterleepark 0 

Noorder-IJplas 0 

Keerkringpark 0 

Darwinplantsoen/Prins Bernardpark 0 

Siegerpark 0 

Piet Wiedijkpark 0 

Brand Dirk Ochsepark 0 

geen parkbezoek voor rust, een activiteit of een voorziening 9 
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Favoriete park vaak dichtbij huis 

In veel gevallen ligt het favoriete park in de buurt van het huis van de respondenten (45%, zie 

figuur �.5). Voor 1% van de respondenten ligt het favoriete park vlakbij hun werk, voor �% in de 

buurt van waar hun vrienden of familie wonen en voor ��% elders. 

 

Figuur .% Ligging van het favoriete park (%) 

 

 

Parken worden de hele week door bezocht; vooral te voet en met de fiets 

Parken worden op alle dagen van de week bezocht: ruim de helft gaat er zowel in het weekend 

als door de week naartoe (33%, tabel �.4). Ongeveer een kwart gaat alleen in het weekend (�4%) 

en één op de zeven alleen door de week (�=%). Vooral de middag is een populair 

bezoekmoment: twee op de drie gaan meestal in de middag naar hun favoriete park. Ongeveer 

een kwart gaat in de ochtend (�4%) of avond (�=%) en één op de vijf (��%) gaat alle dagdelen 

evenveel.  

 

De meeste respondenten gaan met de fiets (=�%) of te voet (=�%) naar het park. Ruim de helft 

gaat meestal alleen (31%) maar ook een groot deel gaat met vrienden of kennissen (=�%), de 

partner (1&%), kinderen (�3%) of familie (�&%). Met collega’s (3%), zakenrelaties of cliënten (�%) 

gaat men beduidend minder vaak naar een park.  

 

Respondenten verblijven ruim anderhalf uur in park  

Bijna driekwart van de respondenten (4�%) gaf aan hoeveel tijd ze per bezoek in het park bleven. 

Gemiddeld was dat ��1 minuten. Ongeveer de helft van hen bleef maximaal anderhalf uur in het 

park, de rest langer.  
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Tabel .' Gebruiksaspecten van de meest bezochte parken, ��� (%) 

    2018 

Dagen 

in het weekend 27 

door de week 14 

beide 55 

weet niet, geen antwoord 3 

Dagdelen (meerdere antwoorden mogelijk) 

‘s ochtends 27 

‘s middags 67 

‘s avonds 24 

op alle dagdelen evenveel 20 

weet niet, geen antwoord 2 

Gezelschap (meerdere antwoorden mogelijk) 

alleen 53 

met vrienden/kennissen 42 

met partner 39 

met kinderen 25 

met familie 19 

met collega's 5 

met zakenrelaties of cliënten 1 

weet niet, geen antwoord 1 

   Vervoer 

fiets 41 

te voet 40 

joggend 7 

auto/motor 5 

openbaar vervoer 4 

bromfiets/snorfiets/scooter 1 

anders   1 
 

 

Parken populair om te wandelen en uit te rusten  

De meeste Amsterdammers gaan in hun meest bezochte park (voor rust, een activiteit of 

voorziening) voornamelijk wandelen (5&%). Ook gaan velen er naartoe om te zitten, zonnen 

(=�%) of chillen (1�%). Het meest bezochte park wordt daarnaast door 1�% gebruikt als 

doorgangsroute. Ook andere activiteiten werden genoemd (zie tabel �.�). Een klein deel (3%) 

geeft aan er iets anders te doen dan de lijst met activiteiten waaruit kon worden gekozen. Dat 

zijn uiteenlopende dingen, zoals het bezoeken van een (Pure) markt, tennissen en het bezoeken 

van specifieke activiteiten of voorzieningen voor kinderen. 
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Tabel .� Activiteiten in de meest bezochte parken, ��� (%, meerdere antwoorden mogelijk)  

  2018 

wandelen  69 

zitten, zonnen  42 

chillen 38 

fietsen van A naar B (met park als doorgangsroute) 38 

fietsen (in het park) 17 

genieten van flora en fauna 30 

picknicken,  27 

afspraak met vrienden 24 

rennen/trimmen/joggen 24 

spelen met de kinderen 23 

horeca bezoeken 20 

lezen 20 

groot evenement of festival bezoeken 13 

culturele voorzieningen bezoeken (podia, bioscoop), voorstelling bezoeken 11 

buurtevenement bezoeken 11 

fotograferen 10 

barbecueën  10 

hond uitlaten 9 

lunchen/lunchpauze doorbrengen 9 

(verjaardags-)feestje vieren 9 

mediteren 7 

andere ouders ontmoeten met kinderen 6 

speciale voorzieningen bezoeken (bijv. kinderboerderij of tentoonstellingen) 6 

zwemmen 5 

studeren 4 

voetballen, rugby , frisbee of andere teamsport (niet in verenigingsverband) 4 

bootcamp/fitness 4 

eenden/vogels voeren 3 

werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop/tablet/smartphone 2 

afspraak met collega’s 2 

skaten, skeeleren, rolschaatsen, skateboarden 2 

specifieke sportvoorzieningen bezoeken (golfbaan, skihelling, wielerbaan, outdoor fitness etc.) 1 

muziek maken 1 

schaatsen 1 

watersport (varen, surfen, waterskiën etc.) 1 

afspraak met zakenrelaties 1 

vissen 1 

liefde bedrijven/cruisen 1 

tuinieren 1 

paardrijden 0 

skiën/langlaufen 0 

anders 5 

weet niet, geen antwoord 1 
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Activiteiten vooral in park vanwege de natuur, rust, nabijheid en het buiten zijn  

De voornaamste redenen om hierboven genoemde activiteiten juist in een park te doen, is 

vanwege de natuur, het landschap en de dieren (3&%), om buiten te zijn (35%), omdat het er 

rustig is en er geen verkeersdrukte is (3�%) en omdat het dichtbij is (3�%, figuur �.&). Andere 

redenen worden minder vaak genoemd, zoals het kijken naar of het ontmoeten van mensen, 

omdat het een gewoonte is of omdat er altijd iets te beleven zou zijn. Sommige respondenten 

(5%) noemen een andere reden, bijvoorbeeld omdat zij zelf geen buitenruimte hebben, omdat 

een specifieke (sport)voorziening die zij gebruiken in het park is en omdat de hond er uitgelaten 

kan worden en/of los mag lopen. 

 

Figuur .� Redenen om activiteiten juist in een park te doen, ��� (%, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Een paar keer per maand of jaar worden parken bezocht voor werk, afspraken of studie  

Zoals tabel �.� laat zien, komt een klein deel van de respondenten voor werk, afspraken of studie 

in het meest bezochte park. De meeste van hen doen dat enkele keren per jaar of minder (samen 

=�%) of enkele keren per maand (1�%; figuur �.��).  

 

Figuur .� Bezoek voor werk, afspraken of studie: frequentie (n=�, %) 
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Buitenshuis spreken Amsterdammers vaak af in horeca 

Aan de parkbezoekers is gevraagd waar zij meestal buitenshuis afspreken met collega’s, 

vrienden of familie. Meestal doen zij dat in een horecagelegenheid (4�%, figuur �.��). Op grote 

afstand wordt ook het park (1�%) vaak genoemd als ontmoetingsplek. Andere plekken (bij 

winkels, op een plein of op een andere specifieke plek) worden een stuk minder vaak genoemd. 

Mensen die aangeven op een andere bepaalde plek af te spreken (�%), doen dat bijvoorbeeld (bij 

de ander) thuis, bij een culturele voorziening (zoals een museum, het theater of de bioscoop) of 

bij stations. 

 

Figuur . Plek om buitenshuis af te spreken (%, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

.�  Bezoek aan recreatiegebieden 

Van alle Amsterdammers gaat 5�% wel eens naar een recreatiegebied aan de rand van de stad of 

in de regio. De daling die in ���1 te zien was ten opzichte van ���� (van �4% naar 54%) zet 

daarmee door maar niet zo sterk als in die periode.  

 

Aan respondenten is gevraagd om op een kaart aan te geven in welke recreatiegebieden zij de 

afgelopen �� maanden zijn geweest. Ruim de helft (35%) bezocht in het afgelopen jaar een 

specifiek recreatiegebied. Dat betekent dat 1�% nooit een recreatiegebied heeft bezocht en 5% 

wel maar niet in de afgelopen �� maanden.  
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Figuur .� Recreatiegebieden rondom Amsterdam 

 

 

Afstand voornaamste reden om geen recreatiegebieden te bezoeken 

Aan de mensen die in de afgelopen �� maanden geen recreatiegebied hebben bezocht (==%) is 

gevraagd waarom zij dat niet deden. Voor ruim een kwart is het te ver weg (��%) en bijna een 

kwart (�1%) heeft er niet zo’n behoefte aan (tabel �.��a). Een op de vijf gaat liever naar parken in 

de stad en een ongeveer even groot deel zit liever in de eigen tuin of op het balkon. Een deel van 

de respondenten (4%) gaf een andere reden (dan alle redenen waaruit kon worden gekozen) om 

niet naar recreatiegebieden te gaan. Zij geven bijvoorbeeld aan dat het geen bewuste keuze is 

om niet te gaan, dat zij niet goed weten wat of waar recreatiegebieden zijn of dat zij de voorkeur 

geven aan een andere specifieke groene plek. 

 

Tabel .�a Redenen om geen recreatiegebieden te bezoeken (n=%��, %, meerdere antwoorden mogelijk) 

          2018 

het is te ver weg 28 

ik heb er niet zoveel behoefte aan 23 

ik ga liever naar parken in de stad 20 

ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon 19 

ik heb er geen tijd voor 14 

te moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer of eigen vervoer 12 

het is er te druk 10 

ik vind recreatiegebieden niet leuk 7 

ik kan er moeilijk komen vanwege gezondheidsredenen 5 

er valt niets te beleven 4 

er zijn geen speelvoorzieningen voor kinderen 3 

er is geen horeca 3 

ik voel me er niet veilig 3 

ik houd niet van aangelegd groen 1 

anders, namelijk 7 

weet niet, geen antwoord         12 
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Amsterdamse Bos meest bezochte recreatiegebied 

Ruim een derde van alle respondenten (1�%) geeft aan het Amsterdamse Bos te hebben bezocht 

in de afgelopen �� maanden, gevolgd door een op de vijf die het Noordzeestrand noemde (��%). 

Een bijna even groot deel noemde de duinen (��%, tabel �.�1). De overige gebieden worden 

minder vaak genoemd.  

 

Tabel ." Bezoek per recreatiegebied in de afgelopen � maanden, ��� (%) 

  2018 

Amsterdamse Bos 38 

Noordzeestrand 22 

de duinen 21 

‘t Twiske 15 

Waterland 14 

IJmeerkust (Diemerscheg) 13 

Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam) 12 

’t Goois Natuurreservaat 9 

Amstelland 9 

Ronde Hoep 7 

Tuinen van West/Osdorper Binnenpolder 6 

Vinkeveense Plassen 6 

Loosdrechtse Plassen 5 

Diemerbos 5 

Brettenzone 4 

Ankeveense Plassen 4 

Ouderkerkerplas 2 

Diemervijfhoek 2 

Geuzenbos (Westpoort) 2 

Hoge Dijk 2 

Penbos 2 
 

 

Tabel .  Bezoekfrequentie van recreatiegebieden, ��� (%) 

  2018 

(bijna) dagelijks (dagelijks) 2 

enkele keren per week (wekelijks) 5 

enkele keren per maand (maandelijks) 14 

enkele keren per jaar (jaarlijks) 29 

minder dan enkele keren per jaar (minder dan jaarlijks) 7 

weet niet, geen antwoord 0 

nooit 44 

totaal 100 
 

 

Bezoekfrequentie recreatiegebieden lager dan van parken 

Recreatiegebieden worden aanzienlijk minder frequent bezocht dan parken. Waar één op de vijf 

dagelijks een park bezoekt en een kwart wekelijks, is dat voor recreatiegebieden �% en 3%. Dat 

komt ook doordat er een veel groter aandeel is dat nooit naar recreatiegebieden gaat (==%) dan 
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voor parken (��%). De meeste respondenten bezoeken enkele keren per jaar (�&%) of per maand 

(�=%) een recreatiegebied (tabel �.�=).  

 

Bezoek recreatiegebieden vooral om actief te zijn of om rust te zoeken 

Een enkel recreatiegebied, zoals de Brettenzone of het Geuzenbos, wordt zowel om een 

specifieke reden (actief zijn/gebruik maken van voorzieningen/naar een evenement), als voor de 

rust of als doorgangsroute bezocht (tabel �.�3). De meeste gebieden worden echter vooral om 

een specifieke reden bezocht (een activiteit, voorziening of evenement) of om rust te zoeken. Zo 

gaat men voornamelijk voor activiteiten, evenementen of voorzieningen naar de Vinkeveense 

plassen, Spaarnwoude of de Tuinen van West. Het Goois Natuurreservaat en in mindere mate de 

duinen en het Noordzeestrand worden vooral bezocht vanwege de rust (bij beide laatste 

daarnaast vaak een specifiekere reden). Als we kijken welke gebieden door een substantiële 

groep respondenten als doorgangsroute worden gebruikt, dan zijn dat de Brettenzone en het 

Geuzenbos (respectievelijk =1% en =�%).  

 

Tabel .� Redenen om in de recreatiegebieden te komen (%, meerdere antwoorden mogelijk)  

  n 

actief zijn/ 

gebruikmaken  

voorzieningen/ naar 

evenement rust zoeken 

op weg ergens 

naartoe/ 

er doorheen 

weet niet, geen 

antwoord 

Amstelland 329 47 49 30 3 

Amsterdamse Bos 1383 67 56 17 1 

Ankeveense plassen 135 52 41 28 1 

Brettenzone 143 43 37 43 3 

Diemerbos 188 48 53 27 2 

Diemervijfhoek 74 31 54 31 5 

Duinen 774 53 74 8 0 

Geuzenbos 65 41 40 40 2 

Goois Natuurreservaat 331 44 69 13 2 

Hoge Dijk 64 48 43 26 8 

IJmeerkust 497 49 49 25 3 

Loosdrechtse plassen 199 59 45 20 0 

Noordzeestrand 812 61 72 2 1 

Oudekerkerplas 88 45 58 26 1 

PEN-bos 60 38 50 32 5 

Ronde Hoep 263 56 40 27 1 

Spaarnwoude 436 57 42 19 2 

Tuinen van West 236 59 39 26 2 

t Twiske 567 62 52 11 2 

Waterland 529 53 55 27 1 

Vinkeveense plassen 220 64 44 19 2 

gemiddeld   51 51 24   
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Amsterdamse Bos favoriete recreatiegebied 

Van alle recreatiegebieden waar men in het afgelopen jaar is geweest, is de respondenten 

gevraagd welk gebied zij het vaakst bezoeken met als hoofddoel rust, een activiteit of 

voorziening (hierna genoemd: favoriete recreatiegebied). Het Amsterdamse Bos staat met 

afstand bovenaan de lijst met meest bezochte gebieden: 1�% (tabel �.�5). Daarop volgen het 

Noordzeestrand met ��% en de duinen met �%. Eén op de tien kwam het afgelopen jaar niet in 

de recreatiegebieden voor rust, een activiteit of voorziening.  

 

Tabel .% Meest bezochte recreatiegebieden, ��� (%) 

  2018 

Amsterdamse Bos 32 

Noordzeestrand 12 

Duinen 8 

Waterland 7 

t Twiske 6 

Goois Natuurreservaat 4 

Tuinen van West 3 

IJmeerkust 3 

Spaarnwoude 3 

Amstelland (in 2013: Amstel(oever)) 3 

Diemerbos 2 

Ronde Hoep 2 

Vinkeveense plassen 2 

Hoge Dijk 1 

Brettenzone 1 

Loosdrechtse plassen 0 

Oudekerkerplas 0 

Diemervijfhoek 0 

Ankeveense plassen 0 

PEN-bos 0 

Geuzenbos 0 

geen bezoek recreatiegebieden voor rust, een activiteit of een voorziening 10 
 

 

Amsterdammers gaan vooral in de zomer/lente en in het weekend naar recreatiegebieden 

Ruim de helft van de bezoekers van recreatiegebieden (3�%) gaat er vooral in de zomer naartoe, 

gevolgd door =�% in de lente (tabel �.�4). Ruim één op de vijf gaat er voornamelijk in de herfst 

heen. De winter is het minst favoriete moment met 3%. Daarnaast geeft de helft aan vooral in 

het weekend het favoriete recreatiegebied te bezoeken, ruim één op de drie gaat zowel in het 

weekend als door de week.  

 

Men gaat minder vaak alleen naar recreatiegebieden dan naar parken (1�% tegenover 31%). 

maar juist wat vaker met de partner of met vrienden/kennissen/familie. Ook is het vervoer 

anders, doordat recreatiegebieden doorgaans wat verder weg gelegen zijn. Veel minder 

Amsterdammers gaan te voet naar een recreatiegebied dan naar een park (4% tegenover =�%) 
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en veel meer Amsterdammers gaan met de auto of motor (15% tegenover 3%). Het aandeel dat 

met de fiets gaat, is ongeveer hetzelfde als bij parken. 

 

Tabel .' Gebruiksaspecten van de meest bezochte recreatiegebieden, ��� (%) 

    2018 

Seizoenen (meerdere antwoorden mogelijk) 

zomer 58 

lente 42 

herfst 22 

winter 5 

alle seizoenen evenveel 36 

weet niet, geen antwoord 1 

Dagen 

in het weekend 51 

door de week 9 

in het weekend en door de week 37 

weet niet, geen antwoord 3 

Gezelschap (meerdere antwoorden mogelijk) 

met partner en/of kinderen 52 

alleen 32 

met familie 16 

met kinderen 13 

met collega's 3 

met zakenrelaties of cliënten 1 

weet niet, geen antwoord 1 

   Vervoer 

op de fiets 40 

met de auto/motor 36 

met het openbaar vervoer 10 

te voet 7 

joggend 2 

op de bromfiets/snorfiets/scooter 2 

met de boot/kano 1 

anders, namelijk   2 
 

 

Verblijfduur gemiddeld meer dan drie uur 

Bijna de helft van alle respondenten (=5%) gaf aan hoeveel tijd ze per bezoek in het 

recreatiegebied blijven. Gemiddeld is dat ��� minuten. Ongeveer de helft blijft drie uur of korter 

in het gebied. Gemiddeld is de verblijfsduur in een recreatiegebied dus twee keer zo lang als in 

een park (��1 minuten). 
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Recreatiegebieden vooral bezocht om te wandelen, rusten en genieten van flora en fauna 

Twee derde van de Amsterdammers bezoekt recreatiegebieden om te wandelen (tabel �.��). 

Ook komen zij er graag om te zitten, zonnen en chillen (1&% en 1�%), te genieten van de flora en 

fauna (11%) en te fietsen (1�%). Een aantal gaat er (ook) iets anders doen dan alle opties waaruit 

kon worden gekozen (=%). Sommigen van hen geven aan dat zij wonen in/bij een 

recreatiegebied. Verder worden specifieke voorzieningen of activiteiten genoemd, zoals het 

bezoeken van een geitenboerderij of winkels en horeca. Ook het beoefenen van specifieke 

sporten wordt benoemd. 
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Tabel .� Activiteiten in de meest bezochte recreatiegebieden, ��� (%, meerdere antwoorden mogelijk)  

    2018 

wandelen 66 

zitten, zonnen 39 

genieten van flora en fauna 33 

fietsen 31 

chillen 30 

horeca bezoeken 22 

spelen met de kinderen 21 

picknicken 19 

zwemmen 15 

afspraak met vrienden 15 

lezen 13 

fotograferen 11 

hond uitlaten 10 

rennen/trimmen/joggen 10 

speciale voorzieningen bezoeken (bijv. kinderboerderij of tentoonstellingen) 9 

barbecueën 7 

watersport (varen, surfen, waterskiën etc.) 7 

lunchen/lunchpauze doorbrengen 6 

mediteren 5 

groot evenement of festival bezoeken 5 

wielrennen/mountainbiken 5 

(verjaardags-)feestje vieren 5 

culturele voorzieningen bezoeken (podia, bioscoop), voorstelling bezoeken 4 

andere ouders ontmoeten met kinderen 4 

voetballen, rugby, frisbee of andere teamsport (niet in verenigingsverband) 2 

studeren 2 

buurtevenement bezoeken 2 

specifieke sportvoorzieningen bezoeken (golfbaan, skihelling, wielerbaan, outdoor fitness etc.) 2 

eenden/vogels voeren 2 

schaatsen 2 

afspraak met collega’s 1 

tuinieren 1 

skaten, skeeleren, rolschaatsen, skateboarden 1 

bootcamp/fitness 1 

paardrijden 1 

liefde bedrijven/cruisen 1 

werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop /tablet/smartphone 1 

vissen 1 

muziek maken 0 

afspraak met zakenrelaties 0 

skiën/langlaufen 0 

anders, namelijk 4 

weet niet, geen antwoord 0 
 

 

Activiteiten in recreatiegebied vooral vanwege natuur, rust en om buiten te zijn 

Aan de respondenten is gevraagd waarom zij de hiervoor genoemde activiteiten juist in een 

recreatiegebied doen. Driekwart doet dat vanwege de natuur, het landschap en/of de dieren 

(figuur �.�&). Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan bij de parken (3&%). Ruim de helft doet 
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activiteiten in een recreatiegebied om buiten te zijn of omdat het er rustig is zonder 

verkeersdrukte (ongeveer gelijk aan parken). Minder vaak dan bij parken zijn gezelligheid en het 

gebied als doorgangsroute het motief om er de activiteit te doen. 3% noemt een andere reden 

dan de redenen waaruit kon worden gekozen, bijvoorbeeld omdat men er (vlakbij) woont of 

werkt of er een verblijfplek (zoals een (strand-/tuin)huisje, of caravan) heeft.  

 

Figuur .� Redenen om activiteiten juist in een recreatiegebied te doen ��� (%,meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

Bezoekfrequentie recreatiegebieden voor werk of afspraken is laag 

Ongeveer twee derde (5�%) van de respondenten die wel eens recreatiegebieden bezoeken voor 

werk, afspraken of studie doet dat een paar keer per jaar of minder (figuur �.��). Iets minder dan 

één op de vijf (��%) doet dat enkele keren per maand. Eén op de twintig (5%), ten slotte, doet 

dat zelfs (bijna) dagelijks, terwijl �% het niet weet of geen antwoord geeft.  
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Figuur .�� Bezoek voor werk, afspraken of studie: frequentie (n="�, %) 

 

."  Volkstuinen 

Vier procent van de Amsterdammers heeft een volks- of nutstuin. In de meting van ���1 was dat 

aandeel 3%. Bijna een kwart (�=%) van de Amsterdammers die geen volks- of nutstuin heeft, zou 

er wel een willen hebben (�3% in ���1). Daarnaast gaat een op de zes mensen (�4%) die geen 

volkstuin heeft wel eens naar een volks- of nutstuin toe om er te wandelen, rust te zoeken of 

vanwege het groen. Veel bezochte tuinen zijn Amstelglorie en Nut en Genoegen (beide �3%) en 

Klein Dantzig ��%. De overige tuinen worden minder vaak genoemd. 

.   Overig groengebruik 

Sportvelden 

Ruim één op de tien Amsterdammers (��%) bezoekt wel eens een sportveld om een andere 

reden dan sporten, bijvoorbeeld rust zoeken, wandelen of vanwege het groen. Zij gaan dan 

bijvoorbeeld naar sportpark Middenmeer (��%), Ookmeer (�3%), Kattenlaan, Bijlmerpark of 

Buitenveldert (alle drie ��%).  

 

Begraafplaatsen 

Net als sportvelden kunnen ook begraafplaatsen worden bezocht om te wandelen, rust te 

zoeken of vanwege het groen. Eén op de zes Amsterdammers doet dat wel eens (�4%). Vooral 

de Nieuwe Ooster (=�%) en Zorgvlied (1=%) zijn populair, gevolgd door Sint Barbara (��%). 

 

Stadslandbouw 

Naast volks- en nutstuinen zijn er in de stad ook andere plekken waar groente en fruit wordt 

verbouwd. We noemen dat stadslandbouw. Zes procent van de respondenten is op de een of 

andere manier betrokken bij stadslandbouw. Dat kan actief zijn door zelf te verbouwen maar ook 

door stadslandbouw te bezoeken of er producten van te kopen. De meeste betrokkenen 

bezoeken stadslandbouw (5�%) en/of kopen er producten van (31%; figuur �.�4). Ruim één op de 

tien betrokkenen (�1%) doet zelf aan stadslandbouw als medewerker of vrijwilliger.  
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Figuur .�' Activiteiten stadslandbouw (n=�"�, %) 

.�  Gebruik omgevingsgroen 

Naast parken, recreatiegebieden, stadslandbouw, sportvelden en begraafplaatsen zijn er ook 

(kleinere) groene plekken in de woonomgeving waar Amsterdammers gebruik van kunnen 

maken. Denk hierbij aan plantsoenen, speelplaatsen, grasveldjes, groenstroken, openbare 

dakterrassen of binnentuinen en overig groen in de straat. Van dit woonomgevingsgroen maakt 

5�% van de Amsterdammers wel eens gebruik. In de afgelopen �� maanden was dit 3�%. 

Respondenten die in de afgelopen �� maanden gebruik maakten van omgevingsgroen, hebben 

ook aangegeven waar zij het vaakst zijn geweest (figuur �.��5). Zoals te zien op de kaart, is het 

omgevingsgroen redelijk verspreid over de stad. De kaart is hier ook digitaal te vinden, waarbij er 

ingezoomd kan worden op alle locaties.6  

Wel zien we een aantal clusters van vaker genoemde plekken: langs de Amstel (aan de 

Weesperzijde), aan het IJ, het Frederik Hendrik Plantsoen, Artis, de Schellingwouderbreek en de 

Bogortuin.  

 

  

                                                                    
5

 Op deze kaart zijn alleen de plekken weergegeven die buiten de parken vallen; zie interactieve bijlage voor alle door 

respondenten aangegeven plekken:  https://v=3.os-surveys.nl/ois/ggo/publiek/#��/3�.=�4&/=.&134  
6

 De link naar de kaart betreft enkel de genoemde plekken omgevingsgroen door respondenten die via de steekproef 

meededen. Een uitgebreide kaart met ook de genoemde plekken door respondenten van de open link is hier te 

vinden: https://v=3.os-surveys.nl/ois/ggo/rd/#��/3�.1&1�/=.&�=3  
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Figuur .� Meest bezocht omgevingsgroen 

 

Bijna de helft van de respondenten (=�%) maakt nooit gebruik van woonomgevingsgroen of 

heeft het in de afgelopen �� maanden niet gebruikt. De meest genoemde reden om dat niet te 

doen, is omdat er een park in de buurt van huis is (1&%, tabel �.��). Bijna een kwart zit liever in 

de eigen tuin of op het balkon, �3% zegt geen groen in de woonomgeving te hebben en ��% 

heeft er niet zoveel behoefte aan. Een aantal noemt iets anders dan alle reden waaruit kon 

worden gekozen (5%), dat vaak overeenkomt met categorieën waaruit gekozen kon worden 

(zoals het gebruik van specifieke recreatiegebieden of parken of dat er geen 

woonomgevingsgroen is). Een andere genoemde reden is drukte. 
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Tabel .�� Redenen om geen woonomgevingsgroen te gebruiken, ��� (%,meerdere antwoorden mogelijk) 

        2018 

ik woon vlakbij een park waar ik gebruik van maak 39 

ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon 24 

er is geen groen in mijn woonomgeving 15 

ik heb er niet zoveel behoefte aan 12 

het is te klein 9 

ik ga liever naar natuur- en recreatiegebieden buiten de stad 8 

ik heb er geen tijd voor 8 

er valt niets te beleven 8 

het is vervuild of niet onderhouden 6 

het groen in mijn woonomgeving is onvoldoende toegankelijk 5 

ik voel me er niet veilig 3 

ik houd niet van aangelegd groen/ te netjes 1 

anders 6 

weet niet, geen antwoord     12 
 

 

Het omgevingsgroen dat het meest bezocht wordt, wordt door nagenoeg de helft van de 

Amsterdammers gebruikt om te wandelen (=�%, tabel �.�1). Twee op de vijf (=�%) gaan er 

zitten of zonnen. Ruim een kwart kijkt er naar de natuur (��%) of speelt er met de kinderen 

(�5%). Een aantal respondenten geeft aan het voor iets anders te gebruiken dan alle antwoorden 

waaruit kon worden gekozen (4%). Hierbij noemen zij bijvoorbeeld iets ondernemen met 

kinderen, vrienden of andere mensen ontmoeten, rondkijken en genieten. 

 

Tabel .�" Gebruiksdoelen woonomgevingsgroen, ��� (%,meerdere antwoorden mogelijk) 

      2018 

wandelen 48 

zitten/zonnen 40 

kijken naar de natuur (planten/dieren) 28 

spelen met de kinderen 26 

fietsen 21 

mensen kijken/ontmoeten, een praatje met buurtbewoners  20 

lezen 18 

lunchen 12 

sport of spel 12 

hond uitlaten 12 

tuinieren 7 

zwemmen 6 

barbecueën 6 

anders 7 

weet niet, geen antwoord   2 
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Een op de drie gebruikt omgevingsgroen minstens wekelijks 

Eén op de drie respondenten (11%) gebruikt het omgevingsgroen minimaal enkele keren per 

week, één op de acht zelfs bijna dagelijks (�1%, tabel �.�=). De rest doet dat minder vaak (��%) 

of helemaal niet (=�%). 

 

Tabel .�  Gebruiksfrequentie groen in de woonomgeving, ��� (%) 

  2018 

(bijna) dagelijks (dagelijks) 13 

enkele keren per week (wekelijks) 20 

enkele keren per maand (maandelijks) 13 

enkele keren per jaar (jaarlijks) 4 

minder dan enkele keren per jaar (minder dan jaarlijks) 0 

weet niet, geen antwoord 1 

geen gebruik omgevingsgroen (nooit of in afgelopen 12 maanden) 48 

  100 
 

 

Naast het meest bezochte woonomgevingsgroen is aan respondenten gevraagd waar zij nog 

meer gebruikmaken van groen in hun omgeving (figuur. �.�37). Zoals te zien op de kaart, lijken 

de plekken sterk op de locaties van het meest bezochte woonomgevingsgroen. De kaart is hier 

digitaal te vinden, waarbij er ingezoomd kan worden op alle locaties.8  

 

  

                                                                    
7

 Op deze kaart zijn alleen de plekken weergegeven die buiten de parken vallen; zie interactieve bijlage voor alle door 

respondenten aangegeven plekken:  https://v=3.os-surveys.nl/ois/ggo/publiek/#��/3�.=�4&/=.&134  
8

 De link naar de kaart betreft enkel de genoemde plekken omgevingsgroen door respondenten die via de steekproef 

meededen. Een uitgebreide kaart met ook de genoemde plekken door respondenten van de open link is hier te 

vinden: https://v=3.os-surveys.nl/ois/ggo/rd/#��/3�.1&1�/=.&�=3  
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Figuur .�� Wel eens bezocht omgevingsgroen 

 

 

Kleine kinderen spelen meestal in een speeltuin of speelplaats in de buurt 

De kleine kinderen van Amsterdammers spelen buiten voornamelijk in een speeltuin of 

speelplaats in de buurt (11%) of op straat of pleintjes (��%, tabel �.�5). Ruim een kwart gaf 

echter geen antwoord of wist het niet (�4%).  

 

Tabel .�% Speelplek kleine kinderen (%) 

          2018 

in een speeltuin of speelplaats in de buurt 33 

op straat/op pleintjes 12 

in het dichtstbijzijnde park of groenstrook 9 

in de tuin/op balkon/op dakterras 6 

in een natuurspeelplaats in de buurt 4 

op groene schoolpleinen 2 

op andere schoolpleinen 1 

anders 6 

weet niet, geen antwoord 27 

totaal         100 
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.%  Buitenruimte bij het eigen huis 

Merendeel van de Amsterdammers heeft een buitenruimte bij hun huis 

Van alle respondenten heeft �3% een balkon en/of (dak)tuin bij hun woning. De helft van de 

ondervraagde Amsterdammers heeft een balkon en één op de drie heeft een tuin (figuur �.��). 

Eén op de tien heeft een daktuin of dakterras. �1% heeft geen buitenruimte en de overige �% 

gaf geen antwoord. In ���1 gaf ��% aan over een balkon of (dak)tuin te beschikken. De 

verdeling naar soort buitenruimte is vergelijkbaar met ����. 

 

Figuur .�� Soort buitenruimte (%) 

 

Meeste Amsterdammers hebben een deels groene buitenruimte 

Bijna de helft (=3%) van de mensen met een balkon of (dak)tuin geeft aan dat die plek deels 

beplant of bedekt is met gras en deels is betegeld (figuur �.�&). Eén op de vijf (��%) heeft een 

overwegend groene buitenplek en drie op de tien hebben de buitenruimte voornamelijk 

betegeld.  

 

 

 

 

 

Figuur .�� Inrichting van eigen (dak)tuin/ balkon (%) 

.  
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�  Tevredenheid met groen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de waardering van Amsterdammers voor parken, 

recreatiegebieden en het groen in de woonomgeving. Onderwerpen als de tevredenheid over 

het groen, aanbevelingen en ergernissen komen daarbij aan bod. 

�.  Tevredenheid parken 

Alle parken krijgen een voldoende 

De respondenten is gevraagd voor alle parken die zij de afgelopen �� maanden hebben bezocht 

een rapportcijfer te geven voor hun totaalindruk van het park. Gemiddeld waarderen de 

respondenten de Amsterdamse parken met een 4,� waarbij de cijfers variëren van 5,1 tot �,� 

(tabel �.�).  

 

Het Amstelpark wordt het positiefst beoordeeld met (�,�), gevolgd door het Westerpark (4,�) en 

het Flevopark, Vondelpark en Beatrixpark (alle drie 4,4). De laagste oordelen, voor het 

Keerkringpark (5,1) en Ed Pelsterpark (5,=), zijn slechts indicatief doordat deze parken zijn 

beoordeeld door minder dan 3� respondenten.  
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Tabel �. Gemiddelde rapportcijfer voor parken die men de afgelopen � maanden heeft bezocht, ���  

  2018 

Amstelpark 8,0 

Westerpark 7,8 

Flevopark 7,7 

Vondelpark  7,7 

Beatrixpark 7,7 

Park Frankendael 7,6 

Gaasperplas/Gaasperpark/Gaasperzoom 7,6 

Oeverlanden/Nieuwe Meer 7,5 

Sloterplas/het Sloterpark  7,4 

Siegerpark* 7,4 

Oosterpark 7,4 

Rembrandtpark  7,4 

Gijsbrecht van Aemstelpark 7,4 

Noorderpark  7,3 

Bijlmerweide 7,3 

Sarphatipark  7,3 

Erasmuspark  7,3 

Noorder-IJplas* 7,3 

Diemerpark/de Diemerzeedijk 7,2 

Nelson Mandelapark/Bijlmerpark  7,2 

Schinkelpark  7,2 

Piet Wiedijkpark 7,2 

Darwinplantsoen/Prins Bernardpark 7,2 

W.H. Vliegenbos  7,2 

Park Somerlust 7,1 

Wertheimpark  7,1 

Kleine Loopveld 7,1 

Theo van Goghpark* 7,0 

Museumplein 6,9 

Stadspark Osdorp 6,8 

Martin Luther Kingpark 6,8 

Gerbrandypark 6,8 

Bilderdijkpark 6,8 

Brand Dirk Ochsepark* 6,8 

Park Overhoeks 6,7 

Kasterleepark  6,7 

Baanakkerspark  6,7 

Eendrachtspark 6,5 

Ed Pelsterpark* 6,4 

Keerkringpark* 6,3 

gemiddeld voor alle parken 7,2 
 

* gemiddelde gebaseerd op klein aantal (<50) respondenten 

 

In onderstaande figuur �.� staan de waarderingen van de Amsterdamse parken in ���� 

gecombineerd met het aandeel respondenten dat het park vaak (dagelijks of wekelijks) bezoekt: 
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hoe groter de stip, hoe hoger het percentage dat het park vaak bezoekt en hoe donkerder groen 

de stip is, hoe hoger het oordeel. Op de kaart is te zien dat het Vondelpark vaak wordt bezocht 

én een hoge waardering krijgt. Het Eendrachtspark wordt ook vaak bezocht, maar krijgt een 

relatief laag oordeel. Omgekeerd is de bezoekfrequentie van het Amstelpark laag maar de 

waardering daarentegen het hoogst van alle parken. Een mogelijke verklaring van de relatief 

lage bezoekfrequentie voor het Amstelpark is de ligging aan de rand van de stad in relatie tot de 

herkomst van de bezoekers. Die komen vaak van verder weg zoals in Hoofdstuk = is te lezen.  

 

Figuur �.� Waardering Amsterdamse parken in relatie tot frequent gebruik (rapportcijfers en percentage 

dagelijks of wekelijks bezoek)  

 

Meeste parken even aantrekkelijk als � jaar geleden 

Zoals eerder beschreven, kozen respondenten een ‘favoriet park’ door aan te geven welk park zij 

in de afgelopen �� maanden het meest bezochten voor een activiteit, voorziening of rust. 

Gemiddeld is ruim een kwart van die favoriete parken aantrekkelijker geworden de laatste twee 

jaar (�&%, tabel �.1). Het grootste deel vindt echter dat de aantrekkelijkheid gelijk is gebleven 

(==%). Ongeveer één op de tien vindt de parken minder aantrekkelijker dan twee jaar terug (&%) 

en bijna één op de vijf beantwoordde deze vraag niet (��%).  

 

Vooral het Noorderpark is volgens de bezoekers aantrekkelijker geworden de afgelopen twee 

jaar (54%). Hetzelfde geldt voor het Oosterpark, het Nelson Mandelapark/Bijlmerpark en in iets 

mindere mate voor het Rembrandtpark. Voor de andere parken geldt dat het grootste deel vindt 

dat het park gelijk is gebleven in aantrekkelijkheid. Daarbij dient te worden vermeld dat het 

aandeel dat deze parken aantrekkelijker geworden vindt, nog altijd wel (veel) groter is dan het 

aandeel dat vindt dat het park minder aantrekkelijk is geworden. Dat laatste percentage varieert 
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tussen de parken van � tot �3%. Overigens lijkt het er ook op dat respondenten het lastig vinden 

om deze vraag te beantwoorden; tussen de ��% en 1�% koos ‘weet niet, geen antwoord’.  

 

Tabel �." Is het favoriete park in vergelijking met twee jaar geleden aantrekkelijker geworden, ��� (%) 

  aantrekkelijker  gelijk  

minder 

aantrekkelijk 

weet niet, 

geen antwoord 

Noorderpark  67 16 2 16 

Oosterpark 58 17 6 19 

Nelson Mandelapark/Bijlmerpark  54 29 5 12 

Rembrandtpark  38 32 5 25 

Sloterplas/het Sloterpark  37 39 10 14 

Westerpark 32 41 12 15 

Sarphatipark  30 51 2 16 

Flevopark 30 34 4 31 

Erasmuspark  30 43 4 23 

Beatrixpark 26 35 8 30 

Amstelpark 22 55 3 21 

Vondelpark  18 50 14 17 

Park Frankendael 18 62 4 16 

Diemerpark/de Diemerzeedijk 15 61 10 13 

Gaasperplas/Gaasperpark/Gaasperzoom 14 61 15 10 

totaal 29 44 9 18 

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

 

Amsterdammers willen meer groen en (groen)voorzieningen in hun favoriete park 

Aan de respondenten is gevraagd wat hun favoriete park aantrekkelijker zou maken. Met behulp 

van textmining9 is gekeken naar de belangrijkste thema’s die daarbij worden genoemd. Hoewel 

de antwoorden uiteen liepen en niet allemaal te categoriseren waren, is er binnen de 

antwoorden grofweg een onderscheid te maken tussen respondenten die in hun favoriete park 

meer willen van iets, minder willen van iets of willen dat iets beter wordt.  

 

In figuur �.= is te zien waar respondenten meer van zouden willen in hun favoriete park. Hoe 

groter het woord is afgebeeld, hoe vaker dat is genoemd. Vaak genoemd werden dus bomen en 

bloemen, maar ook voorzieningen als bankjes, toiletten of horeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
9

 Met textmining wordt geautomatiseerd (door middel data-analysetechnieken) informatie gedestilleerd uit grote 

hoeveelheden data. 



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  =3  

Figuur �.  Zaken waarvan men meer wil in het favoriete park 

 

 

Vooral minder evenementen 

Wanneer wordt gekeken naar wat Amsterdammers minder zouden willen in hun favoriete 

parken, valt op dat de variatie groter is in wat zij noemen. Respondenten noemen vooral vaak 

dat zij graag minder evenementen willen. Daarnaast worden fietsen, honden en drukte genoemd 

zoals in figuur �.3 te zien is. 

 

Figuur �.� Zaken die men minder of helemaal niet meer wil in favoriete park 

 

 Onderhoud en handhaving moeten beter en park moet schoner 

In de categorie dingen ‘die beter moeten’ volgens de respondenten, worden heel vaak 

onderwerpen als onderhoud en handhaving genoemd. Ook moet het schoner volgens 

respondenten en moet er meer aandacht aan de verlichting in het park worden geschonken (zie 

figuur �.5). 
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Figuur �.% Zaken die beter moeten in het favoriete park 

 

Daarnaast zijn er nog antwoorden gegeven die moeilijker in te delen zijn in categorieën. Wel is er 

nog een groep te onderscheiden die pleit voor een uitbreiding van het park zelf.  

 

Zes op de tien Amsterdammers ergeren zich wel eens in het favoriete park 

Drie op de tien respondenten ergeren zich nooit in het favoriete park. 5�% daarentegen gaf aan 

zich wel eens te ergeren in het favoriete park (de overige ��% gaf geen antwoord). De 

ergernissen gaan vooral over afval/vuil/rommel, (teveel) evenementen, fietsen, honden (in het 

algemeen, loslopende honden en hondenpoep), drukte, scooters, lawaai of geluidsoverlast, 

toeristen, auto’s en alcoholisten. Daarnaast gaat het om ontevredenheid over onderhoud, 

verlichting, paden, afwatering of voorzieningen. Tot slot worden er ook dingen genoemd die 

mensen missen, zoals toezicht, prullenbakken en bloemen. Ook hier is met behulp van 

textmining gekeken naar de belangrijkste thema’s die daarbij worden genoemd. 
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Figuur �.' Ergernissen in het favoriete park 

 

 

Aandeel dat zich ergert grootst in het Vondelpark 

Het aandeel dat zich wel eens ergert, is het grootst bij het Vondelpark (43%, tabel �.�). In veel 

parken is het aandeel dat zich wel eens ergert substantieel. Het Amstelpark kent het kleinste 

aandeel (1�%).  

 

Tabel �.� Aandeel bezoekers dat zich wel eens ergert in het favoriete park, ��� (%) 

       2018 

Vondelpark   75 

Gaasperplas/Gaasperpark/Gaasperzoom  66 

Oosterpark  63 

Westerpark  61 

Sloterplas/het Sloterpark   60 

Sarphatipark   59 

Rembrandtpark   58 

Erasmuspark   54 

Noorderpark   53 

Park Frankendael  51 

Beatrixpark  49 

Diemerpark/de Diemerzeedijk  48 

Flevopark  46 

Nelson Mandelapark/Bijlmerpark   44 

Amstelpark  38 

gemiddeld Amsterdam      61 

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

 

 

 

'�% 
ergert zich 
aan zaken in 
Vondelpark 
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Investering gewenst in planten en dieren 

Amsterdammers zien desgevraagd het liefst dat een eventuele investering in het favoriete park 

wordt besteed aan de planten en dieren (1�%, tabel �.&). Daarop volgen meer voorzieningen 

(zoals toiletten, horeca en sportfaciliteiten; �4%), het opknappen van bestaande voorzieningen 

(�1%) en het verbeteren van de infrastructuur (��%). Bij het verbeteren van de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid, ligt beduidend minder prioriteit volgens de respondenten. Een aantal 

respondenten (�%) zou graag investeringen zien in iets anders, zoals het beter schoonhouden 

van het park, minder fietsers (of beter gescheiden van voetpaden), meer groen en meer 

handhaving (op schoonhouden maar ook voor verbetering van veiligheid/veiligheidsgevoel). 

 

Tabel �.� Voorkeur van besteding eventuele investeringen favoriete park, ��� (%) 

       2018 

maatregelen t.b.v. dieren en planten  30 

meer voorzieningen  17 

opknappen van bestaande voorzieningen  13 

verbetering infrastructuur  11 

bereikbaarheid verbeteren  2 

toegankelijkheid verbeteren  2 

anders  8 

weet niet, geen antwoord  17 

totaal      100 
 

�.�  Tevredenheid recreatiegebieden 

Waardering voor recreatiegebieden blijft positief 

Recreatiegebieden zijn gemiddeld iets positiever beoordeeld dan parken (4,5 tegenover 4,�). De 

top drie van recreatiegebieden zijn de duinen, ’t Goois Natuurreservaat en op de gedeelde derde 

plaats Waterland en het Amsterdamse Bos (zie tabel �.��).  
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Tabel �.� Gemiddelde rapportcijfers voor recreatiegebieden die men de afgelopen � maanden heeft 

bezocht (���) 

  2018 

de duinen  8,4 

’t Goois Natuurreservaat 8,2 

Waterland  8,0 

Amsterdamse Bos 8,0 

Noordzeestrand  7,9 

Ankeveense Plassen 7,9 

Ronde Hoep 7,8 

Vinkeveense Plassen  7,8 

‘t Twiske  7,8 

Loosdrechtse Plassen  7,7 

Amstelland (voorheen: Amstel(oever)) 7,6 

Hoge Dijk  7,6 

IJmeerkust (Diemerscheg)  7,5 

Diemervijfhoek 7,5 

Spaarnwoude  7,4 

Brettenzone  7,3 

Ouderkerkerplas  7,3 

Tuinen van West/Osdorper Binnenpolder  7,3 

Diemerbos 7,1 

Geuzenbos  6,9 

Penbos*  6,7 

gemiddeld voor alle recreatiegebieden 7,6 

* gemiddelde gebaseerd op klein aantal (<50) respondenten 
 

 

Alleen de Tuinen van West/Osdorper Binnenpolder werd aantrekkelijker  

Ruim de helft van de Amsterdammers die als favoriete recreatiegebied de Tuinen van 

West/Osdorper Binnenpolder hadden, vindt dit gebied in vergelijking met twee jaar geleden 

aantrekkelijker geworden (tabel �.��). Het is het enige gebied waarvan de meerderheid zegt dat 

het aantrekkelijker is geworden. Bij het overgrote deel van de gebieden kozen de meeste 

respondenten weet niet/geen antwoord. Bij het Noordzeestrand, de duinen en het Amstelland 

gaf een relatief groot aandeel aan dat het gebied niet aantrekkelijker is geworden. Dat wil echter 

niet zeggen dat respondenten vinden dat het gebied dan onaantrekkelijker is geworden; het kan 

ook gelijk zijn gebleven.  
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Tabel �. Is uw favoriete recreatiegebied in vergelijking met twee jaar geleden aantrekkelijker geworden?  

  ja nee weet niet, geen antwoord 

Tuinen van West/Osdorper Binnenpolder 56 19 25 

’t Goois Natuurreservaat 25 22 53 

IJmeerkust (Diemerscheg) 22 24 53 

Waterland 20 33 47 

‘t Twiske 18 38 44 

Spaarnwoude 17 29 53 

Amsterdamse Bos 15 28 57 

Noordzeestrand 13 40 47 

de duinen 13 44 43 

Amstelland 12 44 45 

totaal 17 33 50 

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

 

Twee op de vijf heeft ergernissen in het favoriete recreatiegebied 

=1% van de respondenten geeft aan zich nooit te ergeren in het favoriete recreatiegebied. =�% 

van de Amsterdammers ervaart daarentegen wel ergernissen in het favoriete recreatiegebied (de 

overige �4% antwoordde ‘weet niet/geen antwoord’). Die ergernissen liepen erg uiteen. 

Ongeveer de helft van de genoemde ergernissen kon met behulp van textmining worden 

gecategoriseerd. Hieruit kwam een aantal veelvoorkomende ergernissen voort: 

afval/rommel/vuil, fietsers/wielrenners, drukte, honden, lawaai of geluidsoverlast, auto’s, 

evenementen, slecht onderhoud, hard rijdend verkeer, vliegtuigen en asociaal gedrag. 

 

Figuur �.� Ergernissen in het favoriete recreatiegebied 

 

De helft van de mensen (3�%) die wel eens ergernissen ervaren in het favoriete recreatiegebied, 

geeft aan dat deze in de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven. Volgens �&% zijn ze toegenomen, 

�% vindt dat ze zijn afgenomen en volgens 1% zijn sommige irritaties toegenomen en andere 

afgenomen. 
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Meer voorzieningen en minder evenementen gewenst in recreatiegebieden 

De genoemde wensen om het favoriete recreatiegebied aantrekkelijker te maken, lopen sterker 

uiteen dan bij de parken, waardoor minder gegeven antwoorden in te delen waren in categorieën 

met behulp van textmining. Antwoorden die wel te categoriseren waren (ongeveer de helft van 

alle antwoorden), gingen onder meer over zaken die Amsterdammers meer zouden willen in het 

favoriete recreatiegebied. De respondenten geven onder andere aan meer voorzieningen zoals 

bankjes, horeca en toiletten te willen. 

 

Figuur �." Zaken waarvan men meer wil in het favoriete recreatiegebied 

 

Evenals bij de parken, wil men vooral minder evenementen. Ander veel genoemde items zijn 

minder auto’s en minder vliegtuigen en - vliegtuiglawaai.  

 

Figuur �.  Zaken waarvan men minder wil in het favoriete recreatiegebied 
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Zaken die beter moeten volgens Amsterdammers, zijn vooral de fietspaden, de bereikbaarheid 

(onder meer via OV), de bewegwijzering en de horeca. 

 

Figuur �.� Zaken die beter moeten in het favoriete recreatiegebied 

 

�."  Tevredenheid woonomgevingsgroen 

Bijna twee derde vindt dat er voldoende groen is in de woonomgeving 

Volgens 5=% van de respondenten is er voldoende groen in hun woonomgeving (figuur �.�5). 

Daar staat tegenover dat �&% vindt dat er onvoldoende groen is in de omgeving.  

 

Figuur �.% Is er voldoende groen in de omgeving? (%) 

 

 

Meerderheid tevreden over kwaliteit omgevingsgroen 

Aan Amsterdammers die wel vinden dat er voldoende omgevingsgroen is, is vervolgens 

gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van dat groen. De meerderheid van hen (�1%) is 

daar (zeer) tevreden over, 1% is (zeer) ontevreden over de kwaliteit (figuur �.�4).  

 

 

 

 

 

64%
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7%

ja

nee

weet niet, geen antwoord
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Figuur �.' Tevredenheid kwaliteit groen in de woonomgeving (%) 

 

 

Voor bijna de helft van de Amsterdammers is groen belangrijk bij keuze voor de woning 

Voor =5% van de Amsterdammers is groen in de omgeving een (heel) belangrijke reden geweest 

om te kiezen voor hun huidige woning (figuur �.��). Eén op de vijf (��%) geeft daarentegen aan 

dat het groen daarbij (helemaal) geen belangrijke reden was. Voor ondernemers is groen een 

(veel) minder belangrijke reden om te kiezen voor de huidige locatie van hun onderneming: voor 

3=% was dit (helemaal) geen belangrijke reden, voor ��% een (heel) belangrijke reden.  

 

Figuur �.� Groen als vestigingsplek, onderneming en woning (%) 
 
onderneming (n=506) woning 

 
 

Vooral buiten de ring is groen belangrijk bij de keuze van de woning 

Vooral in de stadsdelen buiten de ring is groen een heel belangrijke reden geweest om te kiezen 

voor de huidige woning: in Nieuw-West, Noord en Zuidoost is dat voor ruim een kwart van de 

respondenten een heel belangrijke reden geweest (�4-�&%) tegenover �� tot ��% in de andere 

stadsdelen (tabel �.�&). In stadsdeel Centrum en West, dicht bebouwde stadsdelen met minder 

ruimte voor groen, is groen het vaakst (helemaal) geen belangrijke reden geweest om te kiezen 

voor de woning (1=% en ��%).  
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Tabel �.� Groen in de omgeving als reden om voor de huidige woning te kiezen, per stadsdeel (%) 

  Centrum West 

Nieuw-

West Zuid Oost Noord Zuidoost totaal 

een heel belangrijke reden 12 16 29 17 18 27 27 20 

een belangrijke reden 18 25 26 29 29 31 21 26 

geen belangrijke, maar ook geen 

onbelangrijke reden 24 23 17 25 22 21 27 23 

geen belangrijke reden 16 18 6 13 14 6 9 12 

helemaal geen belangrijke reden 18 10 9 7 7 6 5 9 

weet niet, geen antwoord 13 9 12 10 9 9 11 10 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

�.   Investeringen en aandachtspunten  

Investeringen vooral gewenst in woonomgevingsgroen en parken 

Amsterdammers zien investeringen het liefst in de groenvoorzieningen die dichtbij gelegen zijn: 

3�% zou eventuele investeringen het liefst zien in het woonomgevingsgroen en 1�% in parken 

(figuur �.��). De recreatiegebieden, die doorgaans verder weg liggen, krijgen van �% de 

voorkeur voor investeringen. De overige respondenten noemden iets anders (=%) zoals bomen, 

woonomgevingsgroen, groene daken, volkstuinen en speelplekken of gaven geen antwoord 

(4%). 

 

Figuur �.�� Type groen waarin geïnvesteerd zou moeten worden (%) 

 

 

Aandacht gewenst voor behoud en onderhoud van het groen 

Aan de respondenten is gevraagd waar de gemeente de komende jaren aandacht aan zou 

moeten besteden als het gaat om groen in de stad. Met behulp van textmining is gekeken wat de 

belangrijkste thema’s zijn die respondenten noemen. De antwoorden bleken echter, door de 

brede vraagstelling, zeer sterk uiteen te lopen, waardoor thema’s lastig te onderscheiden waren. 

Thema’s die wel te onderscheiden waren, zijn onder meer dat men vindt dat de gemeente vooral 

aan het groen zelf aandacht moet besteden. Met name het behoud van (voldoende) groen en 

bomen. Daarbij valt op dat meerdere respondenten groen op dakbedekking noemen. Ook zijn er 

respondenten die juist minder groen of bomen willen of minder evenementen. Daarnaast zien 

Amsterdammers graag verbeteringen in het groen, zoals het onderhoud. 
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Figuur �.� Gewenste aandacht van gemeente voor het groen in de stad 
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"  Bezoek naar achtergrondkenmerken 

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

ingegaan op de kenmerken van de verschillende gebruikers van groen. 

".  Meer hoogopgeleiden brengen bezoek aan parken 

Het percentage respondenten dat in de afgelopen �� maanden een Amsterdams park heeft 

bezocht, is niet hetzelfde voor groepen Amsterdammers met verschillende 

achtergrondkenmerken (tabel 1.�). Als we naar leeftijd kijken, dan is parkbezoek het grootst 

onder ��- tot 3�-jarigen (&�% tot &3%, tabel 1.�). Bij respondenten onder de �� jaar ligt het 

parkgebruik iets lager (�4%) en ook voor respondenten boven de 3� is dat het geval. Het laagst is 

het parkbezoek onder mensen van �� jaar en ouder (53%).  

 

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

bezigheid. Meer Amsterdammers zonder migratieachtergrond en met een westerse 

migratieachtergrond gaan naar parken (respectievelijk &=% en &1%) dan Amsterdammers met 

een niet-westerse migratieachtergrond (��%). Daarnaast neemt het aandeel parkgebruikers in 

het algemeen toe naarmate het opleidingsniveau hoger is: relatief het kleinste aandeel 

parkbezoekers is onder de laagopgeleiden in de parken (4&%), onder middelbaar opgeleiden 

(�&%) en met name hoog opgeleiden (&5%) is dat aandeel hoger. Hetzelfde patroon zien we voor 

inkomen: mensen uit lage inkomenscategorieën komen het minst in de parken (44%), hoge 

inkomens het meest (&4%). Wat betreft de voornaamste bezigheid van de respondenten zien we 

dat huisvrouwen en -mannen alsmede gepensioneerden het minst parken bezoeken. Tot slot 

bezoeken arbeidsongeschikten opvallend minder vaak (5�%) het park dan mensen met een baan 

of zelfstandigen (beide &=%).  
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Tabel ". Gebruik van parken naar persoonskenmerken, ��� (%) 

  2018 

totaal 89 

 
  

geslacht   

man 89 

vrouw 88 

huishoudensamenstelling   

alleenwonend 86 

stel zonder kinderen 91 

stel met kinderen 91 

eenoudergezin 88 

leeftijd   

jonger dan 20 87 

20-29 jaar 95 

30-39 jaar 95 

40-49 jaar 91 

50-59 jaar 85 

60-69 jaar 85 

70-79 jaar 83 

80 en ouder 65 

migratieachtergrond   

geen migratieachtergrond 94 

westerse migratieachtergrond 93 

niet-westerse migratieachtergrond 80 

opleiding   

laag 79 

middelbaar 89 

hoog 96 

totaal netto huishoudinkomen   

laag inkomen 77 

middeninkomen 90 

hoog inkomen 97 

voornaamste bezigheid   

in loondienst 94 

zelfstandig 94 

werkzoekend 94 

studerend 94 

huisvrouw/-man 81 

arbeidsongeschikt 62 

gepensioneerd 81 

anders 84 
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Vooral bij parken binnen de ring verschillen tussen opleidingsniveaus in aantal bezoekers 

Als we per park het bezoek bekijken voor respondenten met verschillende opleidingsniveaus, 

dan zien we dat de verschillen in bezoekpercentages het grootst zijn voor de parken binnen de 

ring (tabel 1.�). Het aandeel hoog opgeleiden onder de bezoekers is daar vaak groter dan het 

aandeel middelbaar opgeleiden, dat op haar beurt weer vaak groter is dan het aandeel laag 

opgeleiden (tabel 1.�). Met name voor het Vondelpark (respectievelijk �1%, 54% en =&%) en het 

Westerpark (33%, =�% en �&%) zijn de verschillen substantieel. In de parken buiten de ring zijn 

die verschillen vaak minder groot (Sloterplaspark), afwezig (Noorderpark) of zelfs omgekeerd 

(Gaasperplaspark). 
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Tabel 3.2 Bezoek per park laatste 12 maanden naar opleiding, 2018 (%) 

  laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 

Amstelpark 17 21 27 

Baanakkerspark 5 4 4 

Beatrixpark 13 19 29 

Bijlmerpark 11 10 8 

Bijlmerweide 3 5 3 

Bilderdijkpark 4 5 7 

Brand Dirk Ochsepark 0 0 1 

Darwinplantsoen 3 3 5 

Diemerpark 8 14 15 

Ed Pelsterpark 0 1 1 

Eendrachtspark 5 6 4 

Erasmuspark 10 11 19 

Flevopark 11 20 25 

Frankendael 13 21 25 

Gaasperplaspark 13 18 12 

Gerbrandypark 4 4 4 

Gijsbrecht van Aemstelpark 8 7 11 

Kasterleepark 3 2 2 

Keerkringpark 1 1 1 

Klein Loopveld 5 6 6 

Martin Luther Kingpark 5 12 18 

Museumplein 16 33 37 

Noorder-IJplas 1 1 2 

Noorderpark 18 17 16 

Oeverlanden/Nieuwe Meer 6 10 16 

Oosterpark 31 39 46 

Park Overhoeks 5 9 14 

Piet Wiedijkpark 3 3 2 

Rembrandtpark 16 29 36 

Sarphatipark 15 26 34 

Siegerpark  1 2 1 

Schinkelpark 3 6 9 

Sloterplaspark 22 24 27 

Park Somerlust 1 4 7 

Stadspark Osdorp 6 6 4 

Theo van Goghpark 2 1 2 

Vondelpark  49 67 83 

W.H. Vliegenbos 9 13 13 

Wertheimpark 4 7 7 

Westerpark 29 42 55 
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De gebruiksfrequentie van parken ligt hoger naarmate de opleiding hoger is. Dat zien we terug in 

het dagelijks, wekelijks en maandelijks bezoek (tabel 1.1). Opvallend is het aandeel 

respondenten dat aangeeft nooit naar een park te gaan. Dat is onder hoog opgeleiden veel 

kleiner (=%) dan onder zowel middelbaar als laagopgeleiden (respectievelijk ��% en ��%).  

 
Tabel 3.3 Frequentie parkbezoek naar opleiding, 2018 (%) 

  laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 

(bijna) dagelijks  17 21 25 

enkele keren per week  22 24 29 

enkele keren per maand  17 24 29 

enkele keren per jaar 17 16 12 

minder dan enkele keren per jaar  4 2 1 

nooit 21 12 4 

weet niet, geen antwoord 1 1 0 

totaal 100 100 100 
 

 

Activiteiten naar opleiding 

Hoog (en vaak ook middelbaar) opgeleide respondenten komen relatief vaker in hun favoriete 

park om rust te zoeken (chillen, zitten/zonnen, genieten van flora en fauna) in vergelijking met 

laag opgeleiden. Daarnaast komen ze vaker vanwege voorzieningen of evenementen (culturele 

voorzieningen, horeca) en hebben ze er vaker sociale contacten (vrienden, picknicken, lunchen).  

".�  Bezoek van recreatiegebieden hangt samen met opleiding, inkomen 
en migratieachtergrond 

Het bezoek aan recreatiegebieden hangt samen met opleiding en inkomen: hoe hoger de 

opleiding en/of het inkomen hoe groter het aandeel dat het afgelopen jaar een recreatiegebied 

bezocht. Ruim twee derde (5&%) van de hoog opgeleide respondenten geeft aan de afgelopen 

�� maanden een recreatiegebied in de omgeving van Amsterdam te hebben bezocht. Onder de 

middelbaar opgeleiden is dat ruim de helft (33%) en onder laagopgeleiden is dit  twee op de vijf 

(=�%; tabel 1.=).  

 

Wanneer de respondenten worden uitgesplitst naar migratieachtergrond, worden eveneens 

verschillen zichtbaar: waar twee derde (54%) van de Amsterdammers zonder 

migratieachtergrond recreatiegebieden bezoekt, is dat aandeel onder Amsterdammers met een 

westerse migratieachtergrond ruim de helft (35%) en onder Amsterdammers met een niet-

westerse migratieachtergrond twee op de vijf (=�%). 

 

Iets minder groot zijn de verschillen in achtergrond als we naar het soort huishouden kijken: 

recreatiegebieden worden vaker bezocht door meerpersoonshuishoudens (met of zonder 

kinderen) dan door alleenwonenden. 

 

1�- tot 3�-jarigen komen vergeleken met andere leeftijdsgroepen het vaakst naar 

recreatiegebieden (5=% tot 55%), terwijl ��-plussers daar het minst vaak komen (�5%) . 

Werkenden, tenslotte, gaan frequenter naar recreatiegebieden dan niet-werkenden. 
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Tabel ".  Gebruik van recreatiegebieden naar persoonskenmerken, ��� (%) 

  2018 

totaal 56 

 
  

geslacht   

man 54 

vrouw 58 

huishoudensamenstelling   

alleenwonend 51 

stel zonder kinderen 59 

stel met kinderen 61 

eenoudergezin 61 

leeftijd   

jonger dan 20 49 

20-29 jaar 56 

30-39 jaar 66 

40-49 jaar 64 

50-59 jaar 53 

60-69 jaar 53 

70-79 jaar 51 

80 en ouder 26 

migratieachtergrond   

geen migratieachtergrond 67 

westerse migratieachtergrond 56 

niet-westerse migratieachtergrond 41 

opleiding   

laag 42 

middelbaar 55 

hoog 69 

totaal netto huishoudinkomen   

laag inkomen 40 

middeninkomen 58 

hoog inkomen 72 

voornaamste bezigheid   

in loondienst 66 

zelfstandig 66 

werkzoekend 45 

studerend 52 

huisvrouw/-man 43 

arbeidsongeschikt 38 

gepensioneerd 46 

anders 44 
 



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  5�  

 

Aandeel laagopgeleiden onder bezoekers recreatiegebieden vaak lager 

Tabel 1.3 laat het bezoek per recreatiegebied naar opleiding zien. Met name bij het 

Noordzeestrand (��% van de laagopgeleiden tegenover 1=% van de middelbaar opgeleiden en 

=&% van de hoogopgeleiden) en de duinen (�&% tegenover 1�% en =�%) zijn de verschillen 

tussen het aandeel hoog, middelbaar en laagopgeleiden dat de gebieden bezoekt opvallend 

groot.  

 
Tabel 3.5 Bezoek per recreatiegebied, uitgesplitst naar opleiding, 2018 (%) 

  laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 

Amsterdamse Bos 56 61 72 

Amstelland 11 15 18 

Ankeveense plassen 4 6 8 

Brettenzone 6 5 8 

Diemerbos 9 9 9 

De Hoge Dijk 4 3 3 

De Ronde Hoep 7 10 17 

Diemervijfhoek 3 2 4 

duinen 19 32 48 

Geuzenbos 3 3 3 

Goois Natuurreservaat 10 14 20 

Loosdrechtse plassen 8 6 13 

Noordzeestrand 20 34 49 

Ouderkerker Plas 4 4 5 

PEN-bos 2 2 4 

Spaarnwoude 20 19 21 

‘t Twiske  22 28 28 

Tuinen van West 13 10 12 

Vinkeveense plassen 8 11 12 

Waterland 16 25 29 

IJmeerkust 20 22 27 
 

 

Niet alleen een groter aandeel hoogopgeleiden bezoekt recreatiegebieden, maar hoog 

opgeleiden bezoeken recreatiegebieden gebieden ook vaker (tabel 1.5). Dat verschil zit echter 

niet in het dagelijkse of wekelijkse bezoek maar met name in een hoger maandelijks 

(respectievelijk ��% versus �=% en &%) en jaarlijks bezoek (13% versus �4% en ��%). Dat komt 

ook doordat het aandeel dat nooit een recreatiegebied bezoekt lager is onder hoogopgeleid 

(1�% tegenover =3% voor middelbaar opgeleiden en 3�% voor laagopgeleiden). 
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Tabel ".% Bezoek aan recreatiegebieden naar opleiding, ��� (%) 

  laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 

(bijna) dagelijks 2 2 1 

enkele keren per week  5 5 6 

enkele keren per maand  9 14 18 

enkele keren per jaar  22 27 35 

minder dan enkele keren per jaar 4 7 8 

nooit 58 45 31 

weet niet, geen antwoord 0 1 0 

totaal 100 100 100 
 

"."  Omgevingsgroen meest gebruikt door gezinnen met kinderen 

Mensen met kinderen maken vaker gebruik van omgevingsgroen dan mensen die zonder 

kinderen wonen (tabel 1.4). Daarnaast vallen er twee dingen op als het gaat om leeftijd. 4�-

plussers gebruiken het omgevingsgroen minder dan alle andere leeftijdscategorieën, 1�- tot 3�-

jarigen gebruiken het omgevingsgroen relatief het meest. Uitgesplitst naar migratieachtergrond 

maakt =�% van de Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond gebruik van 

omgevingsgroen tegenover 3�% van de Amsterdammer zonder migratieachtergrond. Het 

aandeel onder Amsterdammers met een westerse migratieachtergrond zit hier tussenin: 31%. 

Evenals bij de recreatiegebieden en de parken neemt het gebruik van omgevingsgroen toe met 

het opleidingsniveau. Onder hoogopgeleiden is het gebruik het hoogst (5�%), gevolgd door 

middelbaar opgeleiden (3�%) en laagopgeleiden (=�%). Een soortgelijke verdeling is te zien voor 

inkomen. Tot slot zien we dat huismannen en -vrouwen (5�%) en werkenden (5�% loondienst en 

34% zelfstandig) het meest gebruikmaken van omgevingsgroen. Gepensioneerden (=�%) en 

arbeidsongeschikten (1&%) doen dat het minst. 
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Tabel ".' Gebruik van groen in woonomgeving naar persoonskenmerken, ��� (%) 

  2018 

totaal 52 

 
  

geslacht   

man 51 

vrouw 53 

huishoudensamenstelling   

alleenwonend 46 

stel zonder kinderen 49 

stel met kinderen 61 

eenoudergezin 58 

leeftijd   

jonger dan 20 54 

20-29 jaar 48 

30-39 jaar 55 

40-49 jaar 66 

50-59 jaar 49 

60-69 jaar 49 

70-79 jaar 39 

80 en ouder 39 

migratieachtergrond   

geen migratieachtergrond 58 

westerse migratieachtergrond 53 

niet-westerse migratieachtergrond 42 

opleiding   

laag 42 

middelbaar 52 

hoog 60 

totaal netto huishoudinkomen   

laag inkomen 49 

middeninkomen 51 

hoog inkomen 61 

voornaamste bezigheid   

in loondienst 57 

zelfstandig 60 

werkzoekend 42 

studerend 55 

Huisvrouw/-man 62 

arbeidsongeschikt 39 

gepensioneerd 42 

anders 50 
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Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe frequenter het gebruik van groenvoorzieningen in de 

woonomgeving. Dit zien we terug in zowel het (bijna) dagelijkse, het wekelijkse en maandelijkse 

gebruik (tabel 1.�). Dat komt ook doordat het aandeel dat nooit gebruik maakt van groen groter 

is onder laagopgeleiden dan onder de hoger opgeleide respondenten (3�% om =�%). De 

verschillen tussen de twee groepen zijn kleiner dan voor de recreatiegebieden maar even groot 

als bij de parken. Bij de parken gaat het echter om lagere percentages niet-gebruik (��% en =% 

voor laag- en hoogopgeleid).  

 

Tabel ".� Bezoek aan groen in de woonomgeving naar opleiding, ��� (%) 

  laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 

(bijna) dagelijks  11 13 15 

enkele keren per week  16 19 24 

enkele keren per maand  9 15 15 

enkele keren per jaar  4 3 5 

minder dan enkele keren per jaar  1 1 0 

nooit 58 48 40 

weet niet, geen antwoord 2 1 1 

totaal 100 100 100 
 

".   Hondenbezitters maken frequenter gebruik van groen 

Van alle respondenten gaf ruim 4% aan een of meerdere honden te bezitten (twee procent heeft 

geen antwoord gegeven). In figuur 1.& is het groengebruik over de afgelopen �� maanden voor 

de drie in dit hoofdstuk beschreven soorten groen weergegeven voor hondenbezitters. Daaruit 

blijkt dat het gebruik van groen onder hondenbezitters groter is dan onder niet-hondenbezitters 

en dat lijkt in sterkere mate het geval voor buurtgroen en recreatiegebieden dan voor parken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  55  

 

Figuur ".� Groengebruik (afgelopen � maanden) naar hondenbezit en soort groen (%) 
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   Gebruik naar woonomgeving 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar verschillen in groengebruik tussen gebieden. We maken 

vergelijkingen tussen de stadsdelen, tussen ‘groene’ (Nieuw-West, Noord en Zuidoost) en ‘niet-

groene’ (Centrum, West, Oost en Zuid) stadsdelen en tussen de �� gebieden. Bij al deze 

vergelijkingen wordt gekeken naar het aandeel dat parken, recreatiegebieden en/of 

omgevingsgroen gebruikt en het aandeel dat deze drie groensoorten niet gebruikt.  

 .  Verschillen in groengebruik naar stadsdelen 

Bewoners uit Zuidoost gebruiken het minst groen, uit Oost het meest 

Het gebruik van parken, recreatiegebieden en omgevingsgroen (hierna genoemd: hoofdtypen 

groen) ligt voor bewoners uit Zuidoost het laagst van alle stadsdelen (tabel =.�). Ook in Nieuw-

West maakt men van alle drie de hoofdtypen groen minder gebruik dan gemiddeld in 

Amsterdam. Bewoners uit Oost maken van alle drie de hoofdtypen groen relatief gezien iets 

meer gebruik dan Amsterdammers gemiddeld. Inwoners van Zuid maken ook veel gebruik van 

parken en recreatiegebieden, van omgevingsgroen  maken zij niet meer dan gemiddeld gebruik.  

 

Tabel  . Groengebruik naar stadsdelen (%) 

  parken recreatiegebieden omgevingsgroen geen gebruik 3 groentypen 

Centrum 91 55 54 5 

West 94 57 51 3 

Nieuw-West 86 50 50 8 

Zuid 95 67 51 2 

Oost 92 59 55 4 

Noord 83 58 55 6 

Zuidoost 76 45 47 11 

totaal Amsterdam 89 56 52 5 
 

 .�  Groengebruik in groene stadsdelen versus niet-groene stadsdelen 

Bewoners van niet-groene stadsdelen maken juist meer gebruik van groen 

Sommige delen van de stad zijn groener dan andere. Opvallend is dat juist bewoners van niet-

groene stadsdelen van alle drie de hoofdtypen groen meer gebruikmaken dan bewoners van 

groene stadsdelen (tabel =.�). Ook zien we dat bewoners van niet-groene stadsdelen (iets) meer 

gebruikmaken van het omgevingsgroen.  
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Tabel  .� Groengebruik voor de drie hoofdtypen naar groene en niet-groene stadsdelen (%) 

  parken recreatiegebieden omgevingsgroen geen gebruik 3 groentypen 

groen stadsdeel 82 51 51 8 

niet-groen stadsdeel 93 60 53 3 

totaal Amsterdam 89 56 52 5 
 

 

 ."  Verschillen in groengebruik naar �� gebieden 

Grote verschillen in groengebruik tussen de �� gebieden 

Het groengebruik verschilt sterk tussen de �� gebieden10 (tabel =.1). Bewoners van Oud-Zuid 

maken bijvoorbeeld van alle drie de groentypen relatief veel gebruik ten opzichte van het 

gemiddelde. Ook in Oud-West/de Baarsjes, De Aker/Sloten/Nieuw Sloten en Watergraafsmeer 

worden de drie groensoorten relatief veel gebruikt. 

 

Anders is dat in gebied Bijlmer-Centrum: hier ligt het groengebruik voor alle drie de groentypen 

(ver) beneden gemiddeld. Andere gebieden waar het groengebruik voor de drie groentypen laag 

is, zijn Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijk en Osdorp. 

 

Sommige gebieden vallen juist op door verschillen in het type groen dat wordt gebruikt. Zo is 

een relatief groot percentage van bewoners uit Centrum-West naar parken geweest in de 

afgelopen �� maanden, maar het gebruik van omgevingsgroen is daar flink beneden gemiddeld. 

Iets soortgelijks is aan de hand in gebied Buitenveldert/Zuidas: parken en recreatiegebieden 

worden door een groot aandeel gebruikt, omgevingsgroen juist niet. In Noord West en Noord 

Oost zien we dat recreatiegebieden en omgevingsgroen veel worden gebruikt, maar parken juist 

weer minder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
10

 Amsterdam kent het systeem van gebiedsgericht werken. Daarvoor is de stad ingedeeld in �� gebieden. De gebieden 

zijn kleiner dan stadsdelen, maar groter dan wijken  
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Tabel  ." Groengebruik voor de drie hoofdtypen naar �� gebieden (%) 

    parken 

recreatie-

gebieden 

omgevings-

groen 

geen gebruik 3 

groentypen 

DX01 Centrum-West 93 55 44 6 

DX02 Centrum-Oost 90 54 62 4 

DX03 Westerpark 100 54 54 0 

DX04 Bos en Lommer 82 50 45 11 

DX05 Oud-West/De Baarsjes 96 59 52 2 

DX06 Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken 83 48 52 11 

DX07 Osdorp 87 39 39 12 

DX08 De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 90 67 57 4 

DX09 Slotervaart 88 50 51 4 

DX10 Oud-Zuid 98 69 55 1 

DX11 Buitenveldert/Zuidas 94 65 44 5 

DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 92 67 50 2 

DX13 Oud-Oost 95 55 50 2 

DX14 Indische Buurt/Oostelijk Havengebied 92 56 54 6 

DX15 Watergraafsmeer 91 62 60 2 

DX16 IJburg/Zeeburgereiland 88 62 59 5 

DX17 Noord West 77 61 54 7 

DX18 Oud Noord 92 53 55 4 

DX19 Noord Oost 80 61 58 8 

DX20 Bijlmer-Centrum 56 20 25 24 

DX21 Bijlmer-Oost 79 42 53 8 

DX22 Gaasperdam/Driemond 84 58 54 6 

  totaal Amsterdam 89 56 52 5 
 

 .   Waar komen bezoekers vandaan: het bereik van parken 

In figuur =.= staat voor �� veelal grotere parken11 weergegeven waar de meeste (4�%) 

respondenten wonen. Daarop zien we dat de grote parken in de regel een vrij groot bereik 

hebben. De bezoekers wonen vaak ook wat verder weg. Dat heeft deels te maken met de 

attractiewaarden (voorzieningen, evenementen) van deze meer stedelijke parken. Soms is het 

bereik concentrisch, soms een bepaalde richting op. De bezoekers van het Westerpark komen 

bijvoorbeeld vooral vanaf de zuidkant, die van het Amstelpark vooral uit het noordwesten. 

Gegeven de ligging van de parken tegen een natuurlijke grens aan (spoor c.q. Amstel/rand van de 

stad) is dat niet verwonderlijk. Het bereik van enkele kleinere parken als het Baanakkerspark 

(Noord) en het Gijsbrecht van Aemstelpark (Buitenveldert) is veel kleiner. Beide parken lijken 

meer een buurtfunctie te hebben.  

                                                                    
11

 Ga naar Bijlage C om het bereik van alle parken te zien 
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Figuur  .  Bereik van de grote en enkele kleinere parken 
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Bijlage  Vragenlijst 

In opdracht van Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam voert Onderzoek, Informatie en Statistiek 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. 

  

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 � 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 

In de vragenlijst komen achtereenvolgend vragen aan bod over parken, recreatiegebieden, volkstuinen, sportvelden, 

begraafplaatsen en woonomgevingsgroen. Met omgevingsgroen bedoelen we al het andere groen in uw woonbuurt dat u 

gebruikt maar dat niet aan bod is gekomen bij de eerste drie categorieën.  

U wordt verzocht per vraag één antwoord aan te klikken 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 anoniem verwerkt.  
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Parken 

 

�   Komt u wel eens in parken in Amsterdam?  

� � ja  

� � nee       > ga door naar vraag �  

 

� Kunt u op onderstaande kaart aangeven in welk(e) park(en) u in de afgelopen � maanden wel eens bent geweest?  

  

� � Het Wertheimpark � 

� � Het Westerpark � 

� 1 Het Flevopark � 

� = Het Diemerpark/de Diemerzeedijk � 

� 3 Het Theo van Goghpark � 

� 5 Het Erasmuspark � 

� 4 Het Noorderpark � 

� � Het W. H. Vliegenbos � 

� & Het Baanakkerspark � 

� �� Het Gerbrandypark � 

� �� Het Eendrachtspark � 

� �� De Sloterplas/het Sloterpark � 

� �1 Het Piet Wiedijkpark � 

� �= Het Rembrandtpark � 

� �3 Het Kasterleepark � 

� �5 Het Siegerpark � 

� �4 De Oeverlanden/Nieuwe Meer � 

� �� Het Nelson Mandelapark/Bijlmerpark � 

� �& De Gaasperplas/het Gaasperpark/de Gaasperzoom � 

� �� De Bijlmerweide � 

� �� Het Darwinplantsoen/PrinsBernardpark � 

� �� Park Frankendael � 

� �1 Het Oosterpark � 

� �= Het Vondelpark � 

� �3 Het Sarphatipark � 

� �5 Het Martin Luther Kingpark � 

� �4 Het Amstelpark � 

� �� Het Kleine Loopveld � 

� �& Het Gijsbrecht van Aemstelpark � 

� 1� Het Beatrixpark � 

� 1� Stadspark Osdorp � 

� 1� De Noorder-IJplas � 

� 11 Het Museumplein � 

� 1= Het Ed Pelsterpark � 

� 13 Het Brand Dirk Ochsepark � 

� 15 Het Bilderdijkpark � 

� 14 Het Keerkringpark � 

� 1� Park Overhoeks � 

� 1& Schinkelpark � 

� =� Park Somerlust � 

� =� Ik ben de afgelopen �� maanden niet in een park in Amsterdam geweest >ga door naar vraag � � 
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" Routing o.b.v. vraag � 

Kunt u van de parken waar u de afgelopen � maanden wel eens bent geweest aangeven om welke redenen dat 
was? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

  actief zijn/ 
gebruikmaken van 
voorzieningen/naar 

een evenement 

rust zoeken op weg ergens 
naar toe/er 
doorheen 

weet niet, 
geen 

antwoord 

� � Het Wertheimpark � � � � 

� � Het Westerpark � � � � 

� 1 Het Flevopark � � � � 

� = Het Diemerpark/de Diemerzeedijk � � � � 

� 3 Het Theo van Goghpark � � � � 

� 5 Het Erasmuspark � � � � 

� 4 Het Noorderpark � � � � 

� � Het W. H. Vliegenbos � � � � 

� & Het Baanakkerspark � � � � 

� �� Het Gerbrandypark � � � � 

� �� Het Eendrachtspark � � � � 

� �� De Sloterplas/het Sloterpark � � � � 

� �1 Het Piet Wiedijkpark � � � � 

� �= Het Rembrandtpark � � � � 

� �3 Het Kasterleepark � � � � 

� �5 Het Siegerpark � � � � 

� �4 De Oeverlanden/Nieuwe Meer � � � � 

� �� Het Nelson Mandelapark/Bijlmerpark � � � � 

� �& 

De Gaasperplas/het Gaasperpark/de 

Gaasperzoom 
� � � � 

� �� De Bijlmerweide � � � � 

� �� Het Darwinplantsoen/PrinsBernardpark � � � � 

� �� Park Frankendael � � � � 

� �1 Het Oosterpark � � � � 

� �= Het Vondelpark � � � � 

� �3 Het Sarphatipark � � � � 

� �5 Het Martin Luther Kingpark � � � � 

� �4 Het Amstelpark � � � � 

� �� Het Kleine Loopveld � � � � 

� �& Het Gijsbrecht van Aemstelpark � � � � 

� 1� Het Beatrixpark � � � � 

� 1� Stadspark Osdorp � � � � 

� 1� De Noorder-IJplas � � � � 

� 11 Het Museumplein � � � � 

� 1= Het Ed Pelsterpark � � � � 

� 13 Het Brand Dirk Ochsepark � � � � 

� 15 Het Bilderdijkpark � � � � 

� 14 Het Keerkringpark � � � � 

� 1� Park Overhoeks � � � � 

� 1& Schinkelpark � � � � 

� =� Park Somerlust � � � � 
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  Routing o.b.v. vraag � 

Hoe vaak komt u in de parken?  

  (bijna) 
dagelijks 

 enkele 
keren per 

week 

 enkele 
keren per 

maand 

 enkele 
keren per 

jaar 

minder 
dan enkele 
keren per 

jaar 

weet niet, 
geen 

antwoord 

� � Het Wertheimpark � � � � � � 

� � Het Westerpark � � � � � � 

� 1 Het Flevopark � � � � � � 

� = Het Diemerpark/de Diemerzeedijk � � � � � � 

� 3 Het Theo van Goghpark � � � � � � 

� 5 Het Erasmuspark � � � � � � 

� 4 Het Noorderpark � � � � � � 

� � Het W. H. Vliegenbos � � � � � � 

� & Het Baanakkerspark � � � � � � 

� �� Het Gerbrandypark � � � � � � 

� �� Het Eendrachtspark � � � � � � 

� �� De Sloterplas/het Sloterpark � � � � � � 

� �1 Het Piet Wiedijkpark � � � � � � 

� �= Het Rembrandtpark � � � � � � 

� �3 Het Kasterleepark � � � � � � 

� �5 Het Siegerpark � � � � � � 

� �4 De Oeverlanden/Nieuwe Meer � � � � � � 

� �� Het Nelson Mandelapark/Bijlmerpark � � � � � � 

� �& 

De Gaasperplas/het Gaasperpark/de 

Gaasperzoom 
� � � � � � 

� �� De Bijlmerweide � � � � � � 

� �� 

Het 

Darwinplantsoen/PrinsBernardpark 
� � � � � � 

� �� Park Frankendael � � � � � � 

� �1 Het Oosterpark � � � � � � 

� �= Het Vondelpark � � � � � � 

� �3 Het Sarphatipark � � � � � � 

� �5 Het Martin Luther Kingpark � � � � � � 

� �4 Het Amstelpark � � � � � � 

� �� Het Kleine Loopveld � � � � � � 

� �& Het Gijsbrecht van Aemstelpark � � � � � � 

� 1� Het Beatrixpark � � � � � � 

� 1� Stadspark Osdorp � � � � � � 

� 1� De Noorder-IJplas � � � � � � 

� 11 Het Museumplein � � � � � � 

� 1= Het Ed Pelsterpark � � � � � � 

� 13 Het Brand Dirk Ochsepark � � � � � � 

� 15 Het Bilderdijkpark � � � � � � 

� 14 Het Keerkringpark � � � � � � 

� 1� Park Overhoeks � � � � � � 

� 1& Schinkelpark � � � � � � 

� =� Park Somerlust � � � � � � 
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� Routing o.b.v. vraag � 

Kunt u een rapportcijfer geven voor de totaalindruk van het park?  

  

rapportcijfer  
(-�) 

weet niet, 
geen 
antwoord 

 rapportcijfer  
(-�) 

weet niet/ 
geen 
antwoord 

 Het Wertheimpark  

� Het Darwinplantsoen/ 

PrinsBernardpark  

� 

 Het Westerpark  

� 
Park Frankendael  

� 

 Het Flevopark  

� 
Het Oosterpark  

� 

 

Het Diemerpark/de 

Diemerzeedijk  

� 
Het Vondelpark  

� 

 Het Theo van Goghpark  

� 
Het Sarphatipark  

� 

 Het Erasmuspark  

� 
Het Martin Luther Kingpark  

� 

 Het Noorderpark  

� 
Het Amstelpark  

� 

 Het W. H. Vliegenbos  

� 
Het Kleine Loopveld  

� 

 Het Baanakkerspark  

� Het Gijsbrecht van 

Aemstelpark  

� 

 Het Gerbrandypark  

� 
Het Beatrixpark  

� 

 Het Eendrachtspark  

� 
Stadspark Osdorp  

� 

 De Sloterplas/het Sloterpark  

� 
De Noorder-IJplas  

� 

 Het Piet Wiedijkpark  

� 
Het Museumplein  

� 

 Het Rembrandtpark  

� 
Het Ed Pelsterpark  

� 

 Het Kasterleepark  

� 
Het Brand Dirk Ochsepark  

� 

 Het Siegerpark  

� 
Het Bilderdijkpark  

� 

 

De Oeverlanden/Nieuwe 

Meer  

� 
Het Keerkringpark  

� 

 

Het Nelson 

Mandelapark/Bijlmerpark  

� 
Park Overhoeks  

� 

 

De Gaasperplas/ 

het Gaasperpark/ 

de Gaasperzoom  
� 

Schinkelpark  
� 

 De Bijlmerweide  

� 
Park Somerlust  

� 
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% Routing o.b.v. vraag � 

U kunt om verschillende redenen in een park komen. U kunt een park doelbewust bezoeken voor de rust, voor een activiteit of 
voorziening maar het kan ook zijn dat u er enkel doorheen fietst op weg naar een bestemming.  

In welk park komt u het vaakst met als hoofddoel rust, een activiteit of een voorziening?  

� � Het Wertheimpark 

� � Het Westerpark 

� 1 Het Flevopark 

� = Het Diemerpark/de Diemerzeedijk 

� 3 Het Theo van Goghpark 

� 5 Het Erasmuspark 

� 4 Het Noorderpark 

� � Het W. H. Vliegenbos 

� & Het Baanakkerspark 

� �� Het Gerbrandypark 

� �� Het Eendrachtspark 

� �� De Sloterplas/het Sloterpark 

� �1 Het Piet Wiedijkpark 

� �= Het Rembrandtpark 

� �3 Het Kasterleepark 

� �5 Het Siegerpark 

� �4 De Oeverlanden/Nieuwe Meer 

� �� Het Nelson Mandelapark/Bijlmerpark 

� �& De Gaasperplas/het Gaasperpark/de Gaasperzoom 

� �� De Bijlmerweide 

� �� Het Darwinplantsoen/PrinsBernardpark 

� �� Park Frankendael 

� �1 Het Oosterpark 

� �= Het Vondelpark 

� �3 Het Sarphatipark 

� �5 Het Martin Luther Kingpark 

� �4 Het Amstelpark 

� �� Het Kleine Loopveld 

� �& Het Gijsbrecht van Aemstelpark 

� 1� Het Beatrixpark 

� 1� Stadspark Osdorp 

� 1� De Noorder-IJplas 

� 11 Het Museumplein 

� 1= Het Ed Pelsterpark 

� 13 Het Brand Dirk Ochsepark 

� 15 Het Bilderdijkpark 

� 14 Het Keerkringpark 

� 1� Park Overhoeks 

� 1& Schinkelpark 

� =� Park Somerlust 

� =� ik bezoek dit park/deze parken nooit met als hoofddoel rust, een activiteit of een voorziening > ga door naar vraag �� 

 

' De volgende vragen gaan over het park dat u het meest bezoekt voor rust, een activiteit of een voorziening. 

Waar bevindt de/het <antw. vraag %> zich?  

� � in de buurt van mijn huis  

� � in de buurt van mijn werk  

� 1 in de buurt van het huis van familie/vrienden  

� = elders  

� 3 weet niet, geen antwoord 
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� Op welke dagen bezoekt u de/het <antw. vraag %> meestal?  

� � in het weekend  

� � door de week  

� 1 in het weekend en door de week  

� = weet niet, geen antwoord 

 

� Op welke dagdelen bezoekt u de/het <antw. vraag %>?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � ‘s ochtends  

� � ‘s middags  

� 1 ‘s avonds  

� = op alle dagdelen evenveel  

� 3 weet niet, geen antwoord  

 

� Hoe lang verblijft u gemiddeld in de/het <antw. vraag %>? 

 

  

 uur minuten 

 

�  weet niet, geen antwoord   
 

 Met wie gaat u meestal naar de/het <antw. vraag %>?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � alleen  

� � met partner  

� 1 met kinderen 

� = met familie 

� 3 met vrienden/kennissen  

� 5 met collega's  

� 4 met zakenrelaties of cliënten  

� � weet niet, geen antwoord  

 

� Hoe gaat u meestal naar de/het <antw. vraag %>?  

� � te voet  

� � joggend  

� 1 op skeelers/skates  

� = op de fiets  

� 3 op de bromfiets/snorfiets/scooter  

� 5 met de auto/motor  

� 4 met het openbaar vervoer  

� � met de scootmobiel 

� & anders, namelijk  ________________________________________ 

� �� weet niet, geen antwoord  

 

" Is de/het <antw. vraag %> in vergelijking met twee jaar geleden aantrekkelijker geworden?  

� � ja  

� � nee, gelijk gebleven 

� 1 nee, minder aantrekkelijk 

� = weet niet, geen antwoord  
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 a Wat zou de/het <antw. vraag %> voor u nog aantrekkelijker maken?  

Maximaal � antwoorden 

 X 

�  weet niet, geen antwoord   
  

 b   

 X 

 �  weet niet, geen antwoord   
 

 c   

 X 

 �  weet niet, geen antwoord   
 

� Zijn er zaken waaraan u zich wel eens ergert tijdens de bezoeken aan de/het <antw. vraag %>?  

Maximaal � antwoorden 

� � nee, ik erger me nooit in de/het <antw. vraag %>  

� � ja, namelijk  ________________________________________ 

� 1 ja, namelijk  ________________________________________ 

� = ja, namelijk  ________________________________________ 

� 3 weet niet, geen antwoord 

 



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  4&  

% Kunt u aangeven wat u meestal in de/het <antw. vraag %> doet?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � wandelen  

� � spelen met de kinderen 

� 1 andere ouders ontmoeten met kinderen 

� = (verjaardags)feestje vieren 

� 3 hond uitlaten 

� 5 zitten, zonnen  

� 4 chillen 

� � picknicken,  

� & barbecueën  

� �� vissen 

� �� mediteren 

� �� eenden/vogels voeren 

� �1 genieten van flora en fauna 

� �= studeren 

� �3 lezen 

� �5 fotograferen 

� �4 lunchen/lunchpauze doorbrengen 

� �� horeca bezoeken 

� �& werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop /tablet/smartphone 

� �� afspraak met collega’s 

� �� afspraak met zakenrelaties 

� �� afspraak met vrienden 

� �1 rennen/trimmen/joggen 

� �= bootcamp/fitness 

� �3 skiën/ langlaufen 

� �5 schaatsen 

� �4 zwemmen 

� �� fietsen van A naar B (met park als doorgangsroute) 

� �& fietsen (in het park) 

� 1� voetballen , rugby , frisbee of andere teamsport (niet in verenigingsverband)  

� 1� skaten, skeeleren, rolschaatsen, skateboarden 

� 1� watersport (varen, surfen, waterskiën etc.) 

� 11 paardrijden 

� 1= specifieke sportvoorzieningen bezoeken (golfbaan, skihelling, wielerbaan, outdoor fitness etc.) 

� 13 speciale voorzieningen bezoeken (bijv. kinderboerderij of tentoonstellingen 

� 15 buurtevenement bezoeken 

� 14 groot evenement of festival bezoeken 

� 1� culturele voorzieningen bezoeken (podia, bioscoop), voorstelling bezoeken 

� 1& muziek maken 

� =� tuinieren 

� =� liefde bedrijven/cruisen 

� =� anders, namelijk_________________________________________________________________________________ 

� =1 weet niet, geen antwoord   > ga door naar vraag � 
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' Waarom doet u de door u genoemde activiteiten juist in een park?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

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

� � het is er rustig/geen verkeersdrukte  

� 1 het is er schoon  

� = vanwege de natuur/het landschap (water, bomen en planten) en/of de dieren  

� 3 er valt altijd wel iets te beleven  

� 5 mensen kijken/ontmoeten  

� 4 het is er gezellig  

� � om (even) buiten te zijn  

� & om gezondheidsredenen en/of bewegen  

� �� het is dichtbij  

� �� gewoonte/kom hier vaker  

� �� anders, namelijk  ________________________________________ 

� �1 weet niet, geen antwoord  

 

� Deze vraag alleen indien vraag % =  , �, ��, �, �� 

U gaf aan de/het <antw. vraag %> wel eens te bezoeken in het kader van werk, afspraken of studie. 

Kunt u aangeven hoe vaak dat voorkomt?  

� � (bijna) dagelijks  

� � enkele keren per week  

� 1 enkele keren per maand  

� = enkele keren per jaar  

� 3 minder dan enkele keren per jaar  

� 5 weet niet, geen antwoord  

 

� Stel dat er geld wordt geïnvesteerd in de/het <antw. vraag %>, waar zou dat dan volgens u bij voorkeur aan besteed moeten 
worden?  

� � maatregelen ten behoeve van dieren en planten  

� � verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond)  

� 1 meer voorzieningen zoals _________________________________ 

� = opknappen bestaande voorzieningen  

� 3 bereikbaarheid van het park verbeteren  

� 5 toegankelijkheid van het park verbeteren  

� 4 anders, namelijk  ________________________________________ 

� � weet niet, geen antwoord  

 

�� Er volgt nu een algemene vraag over parken 

Als u een afspraak met vrienden, collega’s of familie heeft buitenshuis, waar spreekt u dan meestal af? 

Meerdere antwoorden mogelijk   

� � in een horecagelegenheid  

� � in een winkelstraat/ -centrum  

� 1 In een park  

� = op een plein  

� 3 op een bepaalde plek, namelijk  ________________________________________ 

� 5 weet niet, geen antwoord  
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� Deze vraag alleen indien vraag  = � ‘nee’ of vraag � = "� ‘Ik ben de afgelopen � maanden niet in een park in Amsterdam 

geweest’ 

Indien vraag  = � ‘nee’: Kunt u aangeven waarom u geen parken bezoekt?  

Indien vraag � = "� ‘Ik ben … geweest’: Kunt u aangeven waarom u in de afgelopen � maanden geen park heeft bezocht? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

� � ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon  

� � het is te ver weg  

� 1 te moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer of eigen vervoer  

� = ik kan er moeilijk komen vanwege gezondheidsredenen  

� 3 het is er te druk  

� 5 ik vind parken niet leuk  

� 4 ik voel me er niet veilig  

� � er valt niets te beleven  

� & ik heb er geen tijd voor  

� �� ik heb er niet zoveel behoefte aan  

� �� ik houd niet van aangelegd groen  

� �� ik ga liever naar natuur- en recreatiegebieden buiten de stad  

� �1 er is geen horeca  

� �= er zijn geen speelvoorzieningen voor kinderen  

� �3 anders, namelijk  ________________________________________ 

� �5 weet niet, geen antwoord  
 

Recreatiegebieden 

 

�� De volgende vragen gaan over recreatiegebieden. Een recreatiegebied is een groot groengebied aan de rand van de stad of 
in de regio.  

Bezoekt u wel eens recreatiegebieden?  

� � ja  

� � nee       > ga door naar vraag  � 
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�" Kunt u op onderstaande kaart aangeven in welk(e) recreatiegebied(en) u in de afgelopen � maanden wel eens bent geweest? 

  

� � het Amsterdamse Bos � 

� � Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam) � 

� 1 ‘t Twiske � 

� = Waterland � 

� 3 het Diemerbos � 

� 5 de Diemervijfhoek � 

� 4 het Penbos � 

� � de Ouderkerker Plas � 

� & de Hoge Dijk � 

� �� de Ronde Hoep � 

� �� het Amstelland (Amsteloever, Elsenhove/Middenpolder, Bovenkerker polder) � 

� �� de Vinkeveense Plassen � 

� �1 de Ankeveense Plassen � 

� �= de Loosdrechtse Plassen � 

� �3 ’t Goois Natuurreservaat � 

� �5 de duinen � 

� �4 het Noordzeestrand � 

� �� het Geuzenbos (Westpoort) � 

� �& de IJmeerkust (Diemerscheg) � 

� �� de Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder � 

� �� de Brettenzone � 

� �� Ik ben de afgelopen �� maanden niet in een recreatiegebied aan de rand van Amsterdam of in de regio 

geweest >ga door naar vraag  � 
� 
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�  Routing o.b.v. vraag �" 

Kunt u van de recreatiegebieden waar u de afgelopen � maanden wel eens bent geweest aangeven om welke 
redenen dat was?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

  actief zijn/ 
gebruikmaken 

van 
voorzieningen/er 
was iets te doen 

rust zoeken op weg ergens 
naartoe/er 
doorheen 

weet niet, geen 
antwoord 

� � het Amsterdamse Bos � � � � 

� � Spaarnwoude (o.a. Houtrak, 

Spaarndam) 
� � � � 

� 1 ‘t Twiske � � � � 

� = Waterland � � � � 

� 3 het Diemerbos � � � � 

� 5 de Diemervijfhoek � � � � 

� 4 het Penbos � � � � 

� � de Ouderkerker Plas � � � � 

� & de Hoge Dijk � � � � 

� �� de Ronde Hoep � � � � 

� �� het Amstelland (Amsteloever, 

Elsenhove/Middenpolder, 

Bovenkerker polder) 

� � � � 

� �� de Vinkeveense Plassen � � � � 

� �1 de Ankeveense Plassen � � � � 

� �= de Loosdrechtse Plassen � � � � 

� �3 ’t Goois Natuurreservaat � � � � 

� �5 de duinen � � � � 

� �4 het Noordzeestrand � � � � 

� �� het Geuzenbos (Westpoort) � � � � 

� �& de IJmeerkust (Diemerscheg) � � � � 

� �� de Tuinen van West/ Osdorper 

Binnenpolder 
� � � � 

� �� de Brettenzone � � � � 
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�� Routing o.b.v. vraag �" 

Hoe vaak komt u in de recreatiegebieden?  

  (bijna) 
dagelijks 

 enkele 
keren per 

week 

 enkele 
keren per 

maand 

 enkele 
keren per 

jaar 

minder 
dan enkele 
keren per 

jaar 

weet niet, 
geen 

antwoord 

� � het Amsterdamse Bos � � � � � � 

� � Spaarnwoude (o.a. Houtrak, 

Spaarndam) 
� � � � � � 

� 1 ‘t Twiske � � � � � � 

� = Waterland � � � � � � 

� 3 het Diemerbos � � � � � � 

� 5 de Diemervijfhoek � � � � � � 

� 4 het Penbos � � � � � � 

� � de Ouderkerker Plas � � � � � � 

� & de Hoge Dijk � � � � � � 

� �� de Ronde Hoep � � � � � � 

� �� het Amstelland (Amsteloever, 

Elsenhove/Middenpolder, 

Bovenkerker polder) 

� � � � � � 

� �� de Vinkeveense Plassen � � � � � � 

� �1 de Ankeveense Plassen � � � � � � 

� �= de Loosdrechtse Plassen � � � � � � 

� �3 ’t Goois Natuurreservaat � � � � � � 

� �5 de duinen � � � � � � 

� �4 het Noordzeestrand � � � � � � 

� �� het Geuzenbos (Westpoort) � � � � � � 

� �& de IJmeerkust (Diemerscheg) � � � � � � 

� �� de Tuinen van West/ Osdorper 

Binnenpolder 
� � � � � � 

� �� de Brettenzone � � � � � � 
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�% Routing o.b.v. vraag �" 

Kunt u een rapportcijfer geven voor de totaalindruk van het recreatiegebied?  

  

rapportcijfer  
-� 

weet niet, 
geen 
antwoord 

  rapportcijfer  
-� 

weet niet, 
geen 
antwoord 

� � 

het Amsterdamse Bos  

� 
� �� 

de Vinkeveense 

Plassen  

� 

� � 
Spaarnwoude (o.a. 

Houtrak, Spaarndam)  

� 
� �1 

de Ankeveense 

Plassen  

� 

� 1 

‘t Twiske  

� 
� �= 

de Loosdrechtse 

Plassen  

� 

� = 

Waterland  

� 
� �3 

’t Goois 

Natuurreservaat  

� 

� 3 

het Diemerbos  

� 
� �5 

de duinen  

� 

� 5 

de Diemervijfhoek  

� 
� �4 

het Noordzeestrand  

� 

� 4 

het Penbos  

� 
� �� 

het Geuzenbos 

(Westpoort)  

� 

� � 

de Ouderkerker Plas  

� 
� �& 

de IJmeerkust 

(Diemerscheg)  

� 

� & 

de Hoge Dijk  
� 

� �� de Tuinen van West/ 

Osdorper 

Binnenpolder  
� 

� 
�� 

de Ronde Hoep  

� 
� �� 

de Brettenzone  

� 

� 
�� 

het Amstelland 

(Amsteloever, 

Elsenhove/ 

Middenpolder, 

Bovenkerker polder) 

 � 

 

 

 � 
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�' Routing o.b.v. vraag �" 

U kunt om verschillende redenen in een recreatiegebied komen. U kunt een recreatiegebied doelbewust bezoeken voor de 
rust, voor een activiteit of voorziening maar het kan ook zijn dat u er enkel doorheen fietst op weg naar een bestemming.  

In welk recreatiegebied komt u het vaakst met als hoofddoel rust, een activiteit of een voorziening?  

� � het Amsterdamse Bos 

� � Spaarnwoude (o.a. Houtrak, Spaarndam) 

� 1 ‘t Twiske 

� = Waterland 

� 3 het Diemerbos 

� 5 de Diemervijfhoek 

� 4 het Penbos 

� � de Ouderkerker Plas 

� & de Hoge Dijk 

� �� de Ronde Hoep 

� �� het Amstelland (Amsteloever, Elsenhove/Middenpolder, Bovenkerker polder) 

� �� de Vinkeveense Plassen 

� �1 de Ankeveense Plassen 

� �= de Loosdrechtse Plassen 

� �3 ’t Goois Natuurreservaat 

� �5 de duinen 

� �4 het Noordzeestrand 

� �� het Geuzenbos (Westpoort) 

� �& de IJmeerkust (Diemerscheg) 

� �� de Tuinen van West/ Osdorper Binnenpolder 

� �� de Brettenzone 

� �� ik bezoek dit recreatiegebied/deze receratiegebieden nooit met als hoofddoel rust, een activiteit of een voorziening > ga door 
naar vraag   

 

�� In welke seizoenen bezoekt u de/het <antw. vraag �'> meestal?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � lente  

� � zomer  

� 1 herfst  

� = winter  

� 3 alle seizoenen evenveel  

� 5 weet niet, geen antwoord  

 

�� Op welke dagen bezoekt u de/het <antw. vraag �'> meestal?  

� � in het weekend  

� � door de week  

� 1 in het weekend en door de week  

� = weet niet, geen antwoord  

 

"� Hoe lang verblijft u gemiddeld in de/het <antw. vraag �'>? 

 

  

 uur minuten 

 

�  weet niet, geen antwoord   
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" Met wie gaat u meestal naar de/het <antw. vraag �'>?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � alleen  

� � met partner en/of kinderen  

� 1 met kinderen 

� = met vrienden/kennissen/familie  

� 3 met familie 

� 5 met collega's  

� 4 met zakenrelaties of cliënten  

� � weet niet, geen antwoord  

 

"� Hoe gaat u meestal naar de/het <antw. vraag �'>?  

� � te voet  

� � joggend  

� 1 op skeelers/skates  

� = op de fiets  

� 3 op de bromfiets/snorfiets/scooter  

� 5 met de auto/motor  

� 4 met het openbaar vervoer  

� � met de boot/kano  

� & met de scootmobiel 

� �� anders, namelijk  ________________________________________ 

� �� weet niet, geen antwoord  

 

"" Is de/het <antw. vraag �'> in vergelijking met twee jaar geleden aantrekkelijker geworden?  

� � ja  

� � nee  

� 1 weet niet, geen antwoord  

 

" a Welke voorzieningen of dingen zouden de/het <antw. vraag �'> voor u nog aantrekkelijker maken?  

Maximaal � antwoorden 

 X 

�  weet niet, geen antwoord   
  

" b   

 X 

�  weet niet, geen antwoord   
 

" c   

 X 

 �  weet niet, geen antwoord   
 

"� Zijn er zaken waaraan u zich wel eens ergert tijdens de bezoeken aan de/het <antw. vraag �'>?  

Maximaal � antwoorden  

� � nee, ik erger me nooit in de/het <antw. vraag �'>   > ga door naar vraag "' 

� � ja, namelijk  ________________________________________ 

� 1 ja, namelijk  ________________________________________ 

� = ja, namelijk  ________________________________________ 

� 3 weet niet, geen antwoord     > ga door naar vraag "' 
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"% Zijn die irritaties in vergelijking met een jaar geleden toe- of afgenomen?  

� � toegenomen  

� � gelijk gebleven  

� 1 afgenomen  

� = sommige zijn toegenomen, andere afgenomen  

� 3 weet niet, geen mening  

 

"' Kunt u aangeven wat u in de/het <antw. vraag �'> meestal doet?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � wandelen  

� � spelen met de kinderen 

� 1 andere ouders ontmoeten met kinderen 

� = (verjaardags)feestje vieren 

� 3 hond uitlaten 

� 5 zitten, zonnen  

� 4 chillen 

� � picknicken,  

� & barbecueën  

� �� vissen 

� �� mediteren 

� �� eenden/vogels voeren 

� �1 genieten van flora en fauna 

� �= studeren 

� �3 lezen 

� �5 fotograferen 

� �4 lunchen/lunchpauze doorbrengen 

� �� horeca bezoeken 

� �& werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop /tablet/smartphone 

� �� afspraak met collega’s 

� �� afspraak met zakenrelaties 

� �� afspraak met vrienden 

� �1 rennen/trimmen/joggen 

� �= bootcamp/fitness 

� �3 skiën/ langlaufen 

� �5 schaatsen 

� �4 zwemmen 

� �� fietsen  

� �& wielrennen/mountainbiken 

� 1� voetballen , rugby , frisbee of andere teamsport (niet in verenigingsverband)  

� 1� skaten, skeeleren, rolschaatsen, skateboarden 

� 1� watersport (varen, surfen, waterskiën etc.) 

� 11 paardrijden 

� 1= specifieke sportvoorzieningen bezoeken (golfbaan, skihelling, wielerbaan, outdoor fitness etc.) 

� 13 speciale voorzieningen bezoeken (bijv. kinderboerderij of tentoonstellingen 

� 15 buurtevenement bezoeken 

� 14 groot evenement of festival bezoeken 

� 1� culturele voorzieningen bezoeken (podia, bioscoop), voorstelling bezoeken 

� 1& muziek maken 

� =� tuinieren 

� =� liefde bedrijven/cruisen 

� =� anders, namelijk_________________________________________________________________________________ 

� =1 weet niet, geen antwoord   > ga door naar vraag   
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"� Waarom doet u de door u genoemde activiteiten juist in een recreatiegebied? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

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

� � het is er rustig/geen verkeersdrukte  

� 1 het is er schoon  

� = vanwege de natuur/het landschap (water, bomen en planten) en/of de dieren  

� 3 er valt altijd wel iets te beleven  

� 5 mensen kijken/ontmoeten  

� 4 het is er gezellig  

� � om (even) buiten te zijn  

� & om gezondheidsredenen en/of bewegen  

� �� het is dichtbij  

� �� gewoonte/kom hier vaker  

� �� anders, namelijk  ________________________________________ 

� �1 weet niet, geen antwoord  

 

"� Deze vraag alleen indien vraag "'=  , �, ��, �, �� 

U gaf aan de/het <antw. vraag �'> wel eens te bezoeken in het kader van werk, afspraken of studie. 

Kunt u aangeven hoe vaak dat voorkomt?   

� � (bijna) dagelijks  

� � enkele keren per week  

� 1 enkele keren per maand  

� = enkele keren per jaar  

� 3 minder dan enkele keren per jaar  

� 5 weet niet, geen antwoord  

 

 � Deze vraag alleen indien vraag �� = � ‘nee’ of vraag �" = �" ‘Ik ben de afgelopen � maanden niet in een recreatiegebied 

geweest’  

Indien vraag �� = � ‘nee’: Kunt u aangeven waarom u geen recreatiegebieden bezoekt?  

Indien vraag �" = �" ‘ Ik ben … geweest’: Kunt u aangeven waarom u in de afgelopen � maanden geen recreatiegebied heeft 

bezocht? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

� � ik zit liever in mijn eigen (volks)tuin of op het balkon  

� � het is te ver weg  

� 1 te moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer of eigen vervoer  

� = ik kan er moeilijk komen vanwege gezondheidsredenen  

� 3 het is er te druk  

� 5 ik vind recreatiegebieden niet leuk  

� 4 ik voel me er niet veilig  

� � er valt niets te beleven  

� & ik heb er geen tijd voor  

� �� ik heb er niet zoveel behoefte aan  

� �� ik houd niet van aangelegd groen  

� �� ik ga liever naar parken in de stad  

� �1 er is geen horeca  

� �= er zijn geen speelvoorzieningen voor kinderen  

� �3 anders, namelijk  ________________________________________ 

� �5 weet niet, geen antwoord  
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Volkstuinen 

 

 a Beschikt u over een volks- of nutstuin?  

� � nee  

� � ja, namelijk bij: <kaart> _______________________________________  > ga door naar vraag  � 

 

 b Kunt u op onderstaande kaart aangeven waar u over een volks- of nutstuin beschikt? > ga hierna door naar vraag  � 

� � <kaart>  

 

 � Zou u een volkstuin willen hebben?  

� � ja  

� � nee         > ga door naar vraag    

� 1 weet niet/geen mening       > ga door naar vraag    

 

 " Zouden we u mogen benaderen voor vervolgonderzoek naar volkstuinen? Zo ja, zou u dan uw e-mailadres willen noteren?  

� � ja, mijn e-mailadres is_______________________________________________ 

� � nee  

 

   Ook als u geen volks-of nutstuin heeft, kunt u deze wel eens bezoeken. Bijvoorbeeld om rust te zoeken, te wandelen of 
vanwege het groen. Heeft u dat de afgelopen � maanden wel eens gedaan en zo ja, waar ging u toen naartoe? U kunt 
meerdere volkstuinen aanklikken. 

� � ja, ik ging naar: <kaart> 

� � nee, dat heb ik de afgelopen �� maanden niet gedaan  

� 1 weet niet, geen antwoord 

 

Stadslandbouw 

 

 � Naast volks- en nutstuinen zijn er andere plekken in de stad waar groente en fruit wordt verbouwd. We noemen dat 
stadslandbouw. Bent u daarbij betrokken? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

� � ja, ik ben vrijwilliger/medewerker bij stadslandbouw 

� � ja, ik koop producten van stadslandbouw 

� 1 ja, ik bezoek stadslandbouw 

� = nee, ik ben niet betrokken bij stadslandbouw 

� 3 weet niet, geen antwoord 

 

 

Sportvelden 

 

 %a Heeft u de afgelopen � maanden wel eens sportvelden bezocht om bijvoorbeeld rust te zoeken, te wandelen of vanwege 
het groen? We bedoelen hierbij niet een bezoek aan sportvelden om te sporten.  

� � ja 

� � nee, dat heb ik de afgelopen �� maanden niet gedaan  

� 1 weet niet, geen antwoord 

 

 %b Naar welk(e) sportveld(en) ging u toen? U kunt meerdere sportvelden aanklikken. 

� � <kaart> 
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Begraafplaatsen 

 

 'a Begraafplaatsen kunt u ook bezoeken om te wandelen, rust te zoeken of vanwege het groen. Heeft u dat de afgelopen � 
maanden wel eens gedaan?  

� � ja 

� � nee, dat heb ik de afgelopen �� maanden niet gedaan  

� 1 weet niet, geen antwoord 

 

 'b Naar welke begraafplaats(en) ging u toen? U kunt meerdere begraafplaatsen aanklikken. 

� � <kaart> 
 

Groen in de woonomgeving 

 

 � De volgende vragen gaan over groen in uw woonomgeving. Hiermee worden niet de eerder genoemde parken, 
recreatiegebieden, volkstuinen, stadslandbouw, sportvelden en begraafplaatsen bedoeld, maar bijvoorbeeld plantsoenen, 
speelplaatsen, grasveldjes en dergelijke. Andere voorbeelden zijn groenstroken maar ook openbare dakterrassen, 
binnentuinen of groen in de straat.  
 

Maakt u ten behoeve van uw vrijetijdsbesteding wel eens gebruik van groen in uw woonomgeving?  

� � ja  

� � nee       > ga door naar vraag �" 

 

 � Kunt u op onderstaande kaart aangeven bij welk groen in uw woonomgeving (anders dan parken, recreatiegebieden, 
begraafplaatsen, sportvelden, volkstuinen en stadslandbouw) u in de afgelopen � maanden het vaakst bent geweest voor 
de rust, voor een activiteit of een voorziening? U kunt op de kaart één punt aangeven.  

�  ik ben in de afgelopen �� maanden niet bij groen in mijn woonomgeving geweest > ga door naar vraag �" 

 

 
�� 

Waarvoor gebruikt u dit groen in uw woonomgeving?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� 1 hond uitlaten  

� 2 spelen met de kinderen  

� 3 zitten/zonnen  

� 4 lezen  

� 5 lunchen  

� 6 wandelen  

� 7 zwemmen 

� 8 barbecueën  

� 9 fietsen  

� 10 sport of spel  

� 11 mensen kijken/ontmoeten, een praatje met buurtbewoners  

� 12 kijken naar de natuur (planten/dieren)  

� 13 tuinieren  

� 14 anders, namelijk  ________________________________________ 

� 15 weet niet, geen antwoord  
 

� Hoe vaak maakt u gebruik van dit groen in uw woonomgeving?  

� � dagelijks  

� � wekelijks  

� 1 maandelijks  

� = jaarlijks  

� 3 minder dan jaarlijks  

� 5 weet niet, geen antwoord  
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�� Kunt u op onderstaande kaart aangeven bij welk groen in uw woonomgeving (anders dan parken, recreatiegebieden, 
begraafplaatsen, sportvelden, volkstuinen, stadslandbouw) u in de afgelopen � maanden nog meer bent geweest voor de 
rust, voor een activiteit of een voorziening?  

U kunt nu op de kaart meerdere punten aangeven.  

�  ik ben niet bij ander groen in mijn woonomgeving geweest  

 

�" Deze vraag alleen indien vraag  � = � ‘nee’ of vraag  � = ‘ik ben niet in de afgelopen � maanden bij groen in mijn 
woonomgeving geweest’  

Indien vraag  � = � ‘nee’: Kunt u aangeven waarom u geen gebruik maakt van het groen in uw woonomgeving?  

Indien vraag  � = ‘ik ben … geweest’: Kunt u aangeven waarom u in de afgelopen � maanden geen gebruik heeft 
gemaakt van het groen in uw woonomgeving? 

Meerdere antwoorden mogelijk  

� 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  

� 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, geen antwoord  
 

Groen - algemeen 

 

�  De volgende vragen gaan over alle vormen van groen: parken, recreatiegebieden, volkstuinen, stadslandbouw, 
sportvelden, begraafplaatsen en groen in uw woonomgeving. 

 

Is er volgens u voldoende groen in uw omgeving?  

� � ja  

� � nee      > ga door naar vraag �% 

� 1 weet niet, geen antwoord    > ga door naar vraag �% 

 

�� Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het groen in uw woonomgeving?  

� � zeer tevreden  

� � tevreden  

� 1 niet tevreden, niet ontevreden  

� = ontevreden  

� 3 zeer ontevreden  

� 5 weet niet, geen antwoord  
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�% Als u kleine kinderen heeft, waar spelen die meestal als ze buiten spelen?  

� � ik heb geen kleine kinderen  

� � in de tuin/op balkon/op dakterras  

� 1 op straat/op pleintjes  

� = in een natuurspeelplaats in de buurt  

� 3 in een speeltuin/speelplaats in de buurt 

� 5 in het dichtstbijzijnde park of groenstrook  

� 4 op groene schoolpleinen  

� � op andere schoolpleinen  

� & anders, namelijk  ________________________________________ 

� �� weet niet, geen antwoord  

 

�' Stel, u mag één type groen kiezen waarin de gemeente volgens u zou moeten investeren. Welk van de onderstaande 
soorten groen zou u dan kiezen?  

� � parken 

� � recreatiegebieden 

� 1 groen in de woonomgeving 

� = anders, namelijk  ________________________________________ 

� 3 weet niet, geen antwoord  

 

�� Waar zou de gemeente volgens u de komende jaren aandacht aan moeten besteden als het gaat om groen in de stad? 

 

X 

 

 

 
 �  weet niet, geen antwoord   
 

 

Achtergrondvragen 

 

�� Ten slotte nog enkele vragen over uw persoons- en huishoudensituatie. 

Heeft u een tuin, balkon of daktuin bij uw woning?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

� � nee      > ga door naar vraag % 

� � ja, tuin  

� 1 ja, balkon  

� = ja, daktuin/dakterras  

� 3 weet niet, geen antwoord   > ga door naar vraag % 

 

%� Hoe ziet uw tuin, balkon of daktuin er uit?  

� � voornamelijk planten en/of gras  

� � voornamelijk betegeld/beton  

� 1 deels met planten en/of gras, deels betegeld/beton  

� = weet niet, geen antwoord  

 

% Heeft u een of meerdere honden?  

� � ja 

� � nee     

� 1 geen antwoord    

 

%� Heeft u een onderneming?  

� � ja  

� � nee      > ga door naar vraag %  

� 1 weet niet, geen antwoord   > ga door naar vraag %  
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%" In hoeverre is de aanwezigheid van groen in de omgeving een belangrijke reden geweest om voor de huidige locatie van uw 
onderneming te kiezen?  

� � een heel belangrijke reden  

� � een belangrijke reden 

� 1 geen belangrijke maar ook geen onbelangrijke reden 

� = geen belangrijke reden 

� 3 helemaal geen belangrijke reden 

� 5 weet niet, geen antwoord  

 

%  In hoeverre is de aanwezigheid van groen in uw omgeving een belangrijke reden geweest om voor uw huidige woning te 
kiezen?  

� � een heel belangrijke reden  

� � een belangrijke reden 

� 1 geen belangrijke maar ook geen onbelangrijke reden 

� = geen belangrijke reden 

� 3 helemaal geen belangrijke reden 

� 5 weet niet, geen antwoord  

 

%� In wat voor type woning woont u?  

� � vrijstaande woning  

� � twee-onder-een-kapwoning 

� 1 woning in rij/hoekhuis  

� = benedenwoning/etage of flat op de begane grond  

� 3 etagewoning of flat (niet op de begane grond) 

� 5 anders, namelijk  ________________________________________ 

� 4 weet niet, geen antwoord  

 

%% Kunt u zeggen hoe uw huishouden is samengesteld? Een huishouden is: (samen)wonen, eten, kosten betalen, slapen voor 
minimaal   nachten in de week.  

� � een persoon, alleenstaande  

� � (echt)paar zonder kinderen thuis  

� 1 (echt)paar met kind(eren) thuis  

� = een ouder met kind(eren) thuis  

� 3 twee volwassenen, zonder kinderen thuis  

� 5 twee volwassenen, met kinderen thuis  

� 4 drie of meer volwassenen, met kind(eren) thuis  

� � drie of meer volwassenen, zonder kinderen thuis  

� & anders, namelijk  ________________________________________ 

� �� weet niet, geen antwoord  

 

%' Wat is het NETTO inkomen PER MAAND in EURO waarover het huishouden beschikt? Dit is exclusief inkomen van kinderen 
jonger dan � jaar; vakantiegeld, kinderbijslag en neveninkomsten.  

� � minder dan ^����  

� � tussen ^���� en ^�13�  

� 1 tussen ^�13� en ^�43�  

� = tussen ^�43� en ^1�3�  

� 3 tussen ^1�3� en ^=���  

� 5 tussen ^=��� en ^3���  

� 4 tussen ^3��� en ^5���  

� � Meer dan ^5���  

� & wil ik niet zeggen  

� �� weet niet  
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%� Welke situatie is het meest op u van toepassing?  

� � werkzaam in loondienst, gesalarieerd  

� � zelfstandig werkzaam, freelance  

� 1 meewerkend in familiebedrijf  

� = werkloos, werkzoekend, wachtgeld  

� 3 onderwijs volgend, studerend  

� 5 huisvrouw, huisman  

� 4 arbeidsongeschikt, invalide, langdurig ziek  

� � AOW, gepensioneerd, rentenierend, VUT  

� & vrijwilligerswerk  

� �� anders, namelijk  ________________________________________ 

� �� weet niet  

� �� wil ik niet zeggen  

 

%� Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding die u met een diploma heeft afgerond?  

� 1 geen opleiding afgerond 

� 2 lagere school / basisschool, speciaal (basis) onderwijs  

� 3 lager beroepsonderwijs (LBO, VBO, VSO, MBO niveau �, praktijkonderwijs)  

� 4 VMBO 

� 5 MAVO, MULO, ULO 

� 6 middelbaar beroepsonderwijs (MBO �, 1 of =)  

� 7 HAVO, MMS 

� 8 VWO, Gymnasium, Atheneum, HBS 

� 9 hoger beroepsonderwijs  

� 10 wetenschappelijk onderwijs  

� 11 een andere (bedrijfs)opleiding of cursus, namelijk________________________________________________ 

� 12 weet niet, geen antwoord 

 

'� Wat is uw postcode? Bijvoorbeeld '�" AB'  

 X 

�   geen antwoord 

 

' Wat is uw geboorteland?  

� � Nederland  

� � Suriname  

� 1 (voormalige) Nederlandse Antillen 

� = Turkije  

� 3 Marokko  

� 5 overig Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)  

� 4 VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië  

� � overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika  

� & in een ander land, namelijk:  ________________________________________ 

� �� onbekend / wil niet zeggen  
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'� Wat is het geboorteland van uw moeder?  

� � Nederland  

� � Suriname  

� 1 (voormalige) Nederlandse Antillen 

� = Turkije  

� 3 Marokko  

� 5 overig Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)  

� 4 VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië  

� � overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika  

� & in een ander land, namelijk:  ________________________________________ 

� �� onbekend / wil niet zeggen  

 

'" Wat is het geboorteland van uw vader?  

� � Nederland  

� � Suriname  

� 1 (voormalige) Nederlandse Antillen 

� = Turkije  

� 3 Marokko  

� 5 overig Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)  

� 4 VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië  

� � overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika  

� & in een ander land, namelijk:  ________________________________________ 

� �� onbekend / wil niet zeggen  

 

'  Wat is uw geslacht?  

� � man  

� � vrouw  

� 1 anders, namelijk___________________________ 

� = geen antwoord 

 

'� Wat is uw leeftijd?   

 

 

 

�  geen antwoord  

  

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 

�  geen opmerkingen 

 

 

 

 

  

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.  



Onderzoek, Informatie en Statistiek | Grote Groenonderzoek ���� 

  &4  

Bijlage � Bronvermelding  

Inleiding 

Foto: Noorderpark, fotograaf Edwin van Eis (����). 

 

Hoofdstuk  
Foto: De Brettenzone, fotograaf Edwin van Eis (����). 

 

Hoofdstuk � 
Foto: Amstelpark, fotograaf Edwin van Eis (����). 

 

Hoofdstuk " 
Foto: Kersenbloesempark in het Amsterdamse Bos, fotograaf Alphons Nieuwenhuis (����). 

 

Hoofdstuk   
Foto: Gaasperpark, fotograaf Sanne Couprie (����). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[Geef tekst op] 

 

  

 


