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Samenvatting 

Stadsdeel Zuid wil graag dat het groen en water in het gebied Buitenveldert-Zuidas beter 
worden benut en heeft het spreiden van parkbezoek als doelstelling in de gebiedsagenda 
geformuleerd, evenals het stimuleren van recreatieve functies, sportvoorzieningen en culturele 
activiteiten. Om de doelstellingen van de gebiedsagenda te behalen, wil het stadsdeel graag 
weten of en hoe de (gebruiks-)kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en de inrichting van het 
Amstelpark, het Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark kunnen worden verbeterd om 
beter bij de wensen van de bezoekers en bewoners aan te sluiten. Onderzoek, Informatie en 
Statistiek (OIS) heeft dit in opdracht van stadsdeel Zuid onderzocht door bezoekers en bewoners 
een vragenlijst voor te leggen. Bezoekers zijn mensen die in één van de drie parken face-to-face 
de vragenlijst hebben ingevuld. Zij beantwoordden vragen over het park waar zij op dat moment 
waren en over (een van) de andere twee parken als zij deze ook wel eens bezoeken. Om 
bewoners te bereiken, is een random steekproef van adressen getrokken in geselecteerde 
gebieden rondom de drie parken waaraan een uitnodiging is gestuurd om online of schriftelijk 
mee te doen aan het onderzoek. Als zij bij het invullen aangaven dat zij in (een van) de drie 
parken kwamen, kregen zij ook de specifieke vragen over deze parken. Bezoekers en bewoners 
kregen nagenoeg dezelfde vragen voorgelegd.1 
 
Amstelpark door de meesten wel eens bezocht en krijgt hoogste oordeel 
Aan de respondenten is een lijst voorgelegd met de drie bovengenoemde parken en een aantal 
grote parken in Amsterdam. Het Amstelpark is daarvan het park dat in de groep bezoekers door 
de meesten (##%) wel eens is bezocht. Hierop volgen het Vondelpark, het Beatrixpark en het 
Amsterdamse Bos. De meeste bewoners gaan wel eens naar het Amsterdamse Bos ()$%), 
gevolgd door het Amstelpark,  Vondelpark, Beatrixpark en Gijsbrecht van Aemstelpark. Het 
Gijsbrecht van Aemstelpark wordt door beide groepen het meest regelmatig (dagelijks of 
wekelijks) bezocht. Hierop volgen het Beatrixpark en het Amstelpark. Wanneer wordt gevraagd 
waar men het vaakst komt, is dit in beide groepen voor het grootste aandeel het Beatrixpark. 
Met slechts kleine procentuele verschillen volgen de andere twee onderzoeksparken. Het 
Amstelpark krijgt het hoogste rapportcijfer (bezoekers (,$, bewoners (,"). Van de bewoners krijgt 
het Amsterdamse Bos hetzelfde cijfer, bij bezoekers komt dit gebied op plek twee. In beide 
groepen volgen met kleine afstand het Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark.  
 
Amstelpark 
In het Amstelpark komen relatief veel bezoekers en bewoners meestal in het weekend. De meest 
verrichte activiteit in het park is in beide groepen wandelen. Bezoekers komen daarnaast voor 
bijvoorbeeld spelen met de kinderen, trimmen of joggen en de hond uitlaten. Voor bewoners is 
dit bomen en planten kijken en horeca bezoeken. Meestal gaan de respondenten (uit beide 

                                                                    
1 Er deden !-% (Nederlands sprekende) bezoekers mee en !)% bewoners. Daar waar mogelijk zijn de resultaten 

vergeleken met het Grote Groenonderzoek !%"$. In het Grote Groenonderzoek wordt inzicht verkregen in hoe 
Amsterdammers het groen in de stad gebruiken. De respondenten die meededen aan het GGO !%"$ zijn geworven 
via een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister en in het online panel dat OIS beheert. 
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groepen) er met hun partner en/of kinderen naartoe of alleen. Bewoners gaan meestal lopend 
naar het park. Ook onder bezoekers is dit het meest gegeven antwoord, hoewel in mindere mate: 
zij gaan relatief vaker met de auto, motor of het openbaar vervoer. Het park wordt door beide 
groepen vooral gewaardeerd vanwege het goed onderhouden groen en de netheid. Voor 
bewoners volgt hierop de ligging, voor bezoekers de rust, inrichting en sfeer. De gemiddelde 
verblijfsduur van bezoekers is twee uur 
 
Een klein deel bezoekers en bewoners geeft aan dat zij iets in het park zouden willen doen 
waarvoor het nu niet geschikt is. Enkele suggesties zijn een losloopgebied voor de hond, een 
zwembadje voor kinderen, meer of andere horeca en sportvoorzieningen. Bewoners die wel eens 
naar het park gaan, geven aan dat meer voorzieningen (cultuur, horeca of sport) het park kunnen 
verbeteren of aantrekkelijker kunnen maken. Enkelen geven in de open categorie aan dat er 
niets veranderd hoeft te worden of pleiten voor minder of geen evenementen in het park. 
Respondenten die niet in het park komen, geven weinig verbeterpunten die ervoor zouden 
zorgen dat zij er wel naartoe gaan. Een aantal bewoners vindt het te ver weg. Van de bezoekers 
ziet een aantal wel mogelijkheden in de hondvriendelijkheid.  
 
Beatrixpark  
Het Beatrixpark wordt zowel door de week als in het weekend bezocht. Wel is het aandeel 
bezoekers dat meestal in het weekend gaat groter dan onder bewoners. Bezoekers verblijven 
gemiddeld ruim een uur in het park. Het grootste deel van beide groepen (ongeveer de helft) 
komt lopend naar het park, gevolgd door met de fiets. Het bezoekgezelschap is divers: het 
aandeel dat alleen gaat is het grootst in beide groepen en onder bewoners is er een groter 
aandeel dan onder bezoekers dat meestal met de hond gaat. Het park wordt, net als het 
Amstelpark, door beide groepen vooral gewaardeerd om het onderhoud van het groen ('%%). 
Een even groot deel van de bewoners waardeert het vanwege de ligging. Een relatief groot deel 
($(%) van de bezoekers vulde iets anders in, zoals de hondvriendelijkheid en het pierenbadje. 
 
Wandelen is onder beide groepen de meest verrichte activiteit in het Beatrixpark. Voor bezoekers 
volgen hierop de hond uitlaten en trimmen of joggen. Voor bewoners is dat bomen en planten 
kijken, fietsen, zitten en zonnen. Een klein deel zou er iets willen doen waarvoor het park nu niet 
geschikt is. Suggesties zijn een plek om te barbecueën of bepaalde horeca, zoals een 
koffietentje. Een deel van de bewoners die wel eens in het Beatrixpark komen, geven aan dat het 
aantrekkelijker kan worden met meer voorzieningen, zoals horeca of door het opknappen van 
bestaande voorzieningen. Uit beide groepen geven weinig respondenten die er niet komen aan 
hoe het park verbeterd kan worden. Voor zowel bewoners als bezoekers kwam meermaals naar 
voren dat het park te ver weg was.  
 
Gijsbrecht van Aemstelpark 
In vergelijking tot de andere twee parken wordt het Gijsbrecht van Aemstelpark door een kleiner 
deel alleen in het weekend bezocht. De meesten komen zowel door de week als in het weekend.2 
Bezoekers verblijven er met gemiddeld '% minuten minder lang dan in de andere twee parken. 
Het aandeel dat er meestal lopend naartoe gaat, is het grootst van de drie parken. Het grootste 
deel gaat meestal alleen naar het park (in beide groepen ruim de helft). Hierop volgen de partner 
en/of kinderen als meest genoemde bezoekgezelschap en onder bezoekers is er een groter deel 

                                                                    
2 Mogelijk komt dit doordat de meeste enquêtes in dit park door de week zijn afgenomen. 



 

  

Gemeente Amsterdam 
Onderzoek, Informatie en Statistiek 

Parken Buitenveldert 

#  

dat met de hond komt. Door bezoekers wordt het Gijsbrecht van Aemstelpark overwegend 
gewaardeerd om het goed onderhouden groen, gevolgd door de rust en de ligging. Voor 
bewoners komt de ligging op de eerste plaats, gevolgd door het goed onderhouden groen en de 
netheid.  
 
Net als in de andere twee parken is wandelen de meest verrichte activiteit. Voor bezoekers volgt 
hierop de hond uitlaten, voor bewoners fietsen en bomen en planten kijken. Het kleine deel dat 
aangeeft er iets te willen doen waarvoor het nu wellicht niet geschikt is, zou er onder meer  graag 
fietsen. Een deel mist horeca, een plek om te zitten of een markt. Bewoners die er wel eens 
komen, geven aan dat het park verbeterd zou kunnen worden door onder andere meer 
voorzieningen als horeca, het opknappen van bestaande voorzieningen, het weren van fietsers 
en het onderhouden van het groen. Mensen die niet in het park komen, kunnen vaak niet 
aangeven wat er verbeterd kan worden. Opvallend is dat in de open antwoorden van de 
bewoners te zien is dat een deel niet weet waar het park is of er nog niet eerder van heeft 
gehoord.  



 

  

Gemeente Amsterdam 
Onderzoek, Informatie en Statistiek

Parken Buitenveldert 

)  

Inleiding 

Stadsdeel Zuid wil graag dat het groen en water in het gebied Buitenveldert-Zuidas beter 
worden benut. Het stadsdeel heeft hiervoor het stimuleren van recreatieve functies, 
sportvoorzieningen en culturele activiteiten en spreiding van parkbezoek als doelstellingen in de 
gebiedsagenda geformuleerd. Deze doelstellingen komen overeen met de Agenda Groen van de 
gemeente Amsterdam. Daarin staat dat bezoekers van centraal gelegen parken in Amsterdam 
meer verspreid moeten worden naar parken aan de randen van de stad door deze parken te 
verbeteren en aantrekkelijker te maken. 
 
Om de doelstellingen van de gebiedsagenda te behalen, wil stadsdeel Zuid graag weten of en 
hoe de (gebruiks-)kwaliteit van het Amstelpark, het Beatrixpark en het Gijsbrecht van 
Aemstelpark verbeterd kan worden en hoe de inrichting en de gebruiksmogelijkheden van de 
parken beter bij de wensen van de bezoekers en bewoners kunnen aansluiten. Om hier achter te 
komen, heeft stadsdeel Zuid aan Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om dit te 
onderzoeken. De resultaten worden verwerkt in de kadernota’s voor de parken.  
 
Methode 
OIS heeft onderzocht hoe de (gebruiks-)kwaliteit van de parken verbeterd kan worden en hoe de 
parken beter bij de wensen van bezoekers en bewoners kunnen aansluiten door hen een 
vragenlijst voor te leggen over hun bezoek aan het Amstelpark, het Beatrixpark en het Gijsbrecht 
van Aemstelpark (zie bijlage " voor de vragenlijsten).   
 
Figuur #  Methode per doelgroep 

 
 
Bezoekers  
In de periode van "! tot en met !& september !%"# zijn per park ruim "%% bezoekers 
ondervraagd ($&# bezoekers in totaal, figuur "), verspreid over diverse dagen in de week, 
dagdelen en locaties in de parken. Van alle aangesproken mensen deed ongeveer twee derde 
mee aan het onderzoek. Wanneer een bezoeker geen Nederlands sprak maar wel Engels, is niet 
de totale vragenlijst afgenomen maar zijn twee vragen gesteld over de aard van het parkbezoek 
en de herkomst van de persoon. Deze bezoekers zijn niet meegenomen in de inhoudelijke 
analyses en resultaten over de parken, enkel hun herkomst en de aard van hun bezoek worden in 
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hoofdstuk " bij het responsoverzicht besproken. In tabel ! is te zien wat de verdeling per park is 
tussen Nederlands sprekende en Engels sprekende respondenten.  
 
Tabel %  Nederlands en Engels sprekende respondenten per park (n=&(*) 

  Nederlands Engels totaal 

Amstelpark 98 17 115 

Beatrixpark 98 17 115 

Gijsbrecht van Aemstelpark 94 32 126 

totaal 290 66 356 
 

 bron: OIS  

 
Aan alle bezoekers is een lijst met parken voorgelegd met de vraag of zij er wel eens komen. Het 
park waar zij op dat moment zijn, is daarbij altijd meegenomen. Daarnaast zou het kunnen dat 
de bezoeker ook wel eens in (een van de) andere twee parken komt die centraal staan in dit 
onderzoek. In dat geval zijn ook vragen die gaan over deze parken voorgelegd aan de 
respondent. Daardoor is het aantal respondenten waarover de resultaten in de hoofdstukken 
over de drie parken worden gerapporteerd hoger dan in bovenstaande tabel.  
 
Buurtbewoners 
In de omgeving van elk van de drie parken is een random steekproef getrokken van #%% adressen 
die zijn aangeschreven ("(%% adressen in totaal). Deze huishoudens kregen een brief waarin zij 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Dit kon online door middel van een 
link en unieke inlogcode of schriftelijk, door een papieren vragenlijst in te vullen en te 
retourneren in de daarvoor meegestuurde retourenvelop. Uiteindelijk deden er (! bewoners 
online en "(( schriftelijk mee (totaal !)% respondenten, een respons van "&%) (tabel $). Rondom 
het Amstelpark deden (( mensen mee ("&% respons), rondom het Beatrixpark )- ("$% respons) 
en rondom het Gijsbrecht van Aemstelpark )& ("$% respons). !( respondenten vulden geen 
(volledige of juiste) postcode in waardoor hun woonplek onbekend is. 
 
Tabel &  Respons naar methode en parkgebied (n=%"$) 

        aantal % 

methode           

online       82 30 

schriftelijk       188 70 

totaal       270 100 

parkgebied           

Amstelpark     88 33 

Beatrixpark     79 29 

Gijsbrecht van Aemstelpark   75 28 

onbekend       28 10 

totaal       270 100 
 

 bron: OIS  
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Definities 
In dit rapport spreken we over ‘bezoekers’ als het gaat om de respondenten die face-to-
face in de parken zijn geënquêteerd. Als we schrijven over ‘bewoners’ gaat het om 
respondenten die de bewonersenquête invulden. Hoewel bewoners ook bezoekers van 
de parken kunnen zijn en bezoekers in het onderzoeksgebied kunnen wonen, wordt voor 
de leesbaarheid van dit rapport deze tweedeling aangehouden. 

 
Scholen en kinderdagverblijven 
Stadsdeel Zuid denkt dat parken voor gebruik door (basis-)scholen, voorscholen en 
kinderopvang een belangrijke functie kunnen hebben. Daarom heeft OIS in totaal !! van deze 
instanties per e-mail aangeschreven om mee te doen aan het onderzoek. Stadsdeel Zuid heeft 
hen een herinnering gestuurd aan het onderzoek. Doordat maar één school heeft 
gerespondeerd, is besloten om hierover niet te rapporteren. 
 
Het Grote Groenonderzoek 
Eén keer per vijf jaar voert OIS het Grote Groenonderzoek (verder genoemd: GGO) uit waarmee 
inzicht wordt verkregen in hoe Amsterdammers het groen in de stad gebruiken. 3 Onder groen 
worden parken, recreatiegebieden en omgevingsgroen verstaan. Ook de parken in 
Buitenveldert-Zuidas (het Amstelpark, het Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark) 
komen in dit onderzoek aan bod. In !%"$ vond het laatste GGO plaats. De respondenten die 
meededen aan het GGO !%"$ zijn geworven via een aselecte steekproef uit het 
bevolkingsregister (van "# jaar of ouder) en daarnaast in het online panel dat OIS beheert. In het 
GGO !%"$ is onder meer gevraagd welke parken en recreatiegebieden men bezoekt, hoe men de 
bezochte parken en recreatiegebieden waardeert, wat voor activiteiten men er verricht en wat er 
zou kunnen worden verbeterd. Om een vergelijking met het GGO mogelijk te maken, zijn in het 
voorliggende onderzoek waar mogelijk en relevant dezelfde vragen voorgelegd aan de 
respondenten.  
 
Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk beschrijven we het responsoverzicht: wat zijn de kenmerken van de 
bezoekers en omwonenden die mee hebben gedaan aan het onderzoek? Hoofdstuk twee gaat 
over het parkbezoek van de respondenten in het algemeen. Het derde, vierde en vijfde 
hoofdstuk gaan achtereenvolgend over het Amstelpark, het Beatrixpark en het Gijsbrecht van 
Aemstelpark. Per hoofdstuk wordt per thema gerapporteerd, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen de resultaten van de enquête onder bezoekers en bewoners. Het rapport wordt 
afgesloten met een conclusie.   

                                                                    
3 Kempen, H. van en Smeets, H. Het Grote Groenonderzoek !"#$. Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en 

Statistiek, !%"$. 
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#  Respons  

In dit responsoverzicht geven we per park een beknopt overzicht van de kenmerken van mensen 
die mee hebben gedaan aan het onderzoek (zie bijlage ! voor het volledige responsoverzicht in 
figuren). Bij bezoekers gaat het om de mensen die in het desbetreffende park face-to-face zijn 
geënquêteerd en niet om alle ondervraagde bezoekers die eens in het park zijn geweest.4 Voor 
bewoners geldt hetzelfde principe. Hierbij bespreken we per park de deelnemers aan het 
onderzoek die rondom het betreffende park wonen. Dit betekent niet per definitie dat zij dit park 
ook bezoeken. Ook gaat het dan niet om respondenten die in de buurt van één van de andere 
twee parken wonen maar het desbetreffende park wel bezoeken. 

#.#  Amstelpark 

Face-to-face zijn in het Amstelpark -( Nederlands sprekende bezoekers ondervraagd. Onder hen 
is er ongeveer een gelijke verdeling naar geslacht en (boven de !% jaar) naar leeftijd. Het hoogst 
vertegenwoordigd is de groep $& tot en met '--jarigen. Bijna driekwart van de respondenten 
woont in Amsterdam ()$%), bijna een kwart elders (!$%; '% onbekend). Van de groep die 
binnen Amsterdam woont, komt het grootste deel uit stadsdeel Zuid. Van de groep die elders 
woont, komt het grootste deel uit Amstelveen, gevolgd door Haarlemmermeer. De enquêtes zijn 
het vaakst in het weekend afgenomen (&#%). Bijna driekwart werd in de middag ingevuld ()"%). 
De weersomstandigheden waren divers toen het onderzoek werd uitgevoerd, hoewel het tijdens 
het overgrote deel van de enquêtes droog was. Naast de -( bovengenoemde Nederlandstalige 
bezoekers waren er ") Engelstalige respondenten. De meesten van hen hebben een Europese 
achtergrond en het grootste deel komt voor een toeristisch bezoek.5  
 
Als we kijken naar de bewoners uit het gebied rondom het Amstelpark die meededen aan het 
onderzoek, zien we dat er wat meer vrouwen dan mannen meededen (#$% om $'%, $% 
onbekend). Bovendien is meer dan de helft (&$%) ouder dan #& jaar, in tegenstelling tot de 
bezoekers. Gegeven de relatief oudere populatie in dit deel van de stad is dat niet vreemd. De 
helft woont in Buitenveldert Oost Midden, nagenoeg de andere helft in Buitenveldert Zuidoost. 
Een aantal woont in De Klenckebuurt. Van de responderende omwonenden van het Amstelpark 
komt '-% wel eens in dit park.  

#.%  Beatrixpark 

Er werden in het Beatrixpark face-to-face -( Nederlandstalige bezoekers ondervraagd. Het 
aandeel ondervraagde mannen en vrouwen is ongeveer gelijk, evenals de verdeling over de 
leeftijdsgroepen boven de twintig jaar. Van de ondervraagden komt ('% uit Amsterdam, 

                                                                    
4 Omdat de enquêteurs als opdracht meekregen een zo divers mogelijk publiek te bevragen, is het responsoverzicht van 

de bezoekers niet per definitie een afspiegeling van het publiek dat doorgaans in het park komt. 
5 Onder toeristisch bezoek worden sightseeing, ontspanning, de hond uitlaten, lunchen en passeren verstaan.  
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waarvan het grootste deel uit stadsdeel Zuid komt. Een aantal respondenten komt van buiten de 
stad. Net als in het Amstelpark zijn de meeste enquêtes afgenomen in het weekend (&#%), alleen 
is dat in het Beatrixpark vaker op zaterdag. In de meeste gevallen was het zonnig weer. Naast de 
-( Nederlandstalige bezoekers waren er ook ") Engelstalige bezoekers. Van hen komt het 
grootste deel uit Europa, gevolgd door Noord-Amerika. Het grootste deel komt voor een 
toeristisch bezoek.  
 
Net als bij het Amstelpark zien we dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn onder de 
responderende omwonenden van het Beatrixpark (#%% om '%%). Ook hier zien we een relatief 
groot aandeel #&-plussers dat deelnam aan de enquête. De respondenten komen uit diverse 
buurten rondom het park, waarbij het grootste deel uit de Wielingenbuurt ($$%) komt, gevolgd 
door de Prinses Irenebuurt (!(%). Van de responderende bewoners komt -%% wel eens in het 
Beatrixpark.  

#.&  Gijsbrecht van Aemstelpark 

In het Gijsbrecht van Aemstelpark werden face-to-face -' Nederlands sprekende bezoekers 
ondervraagd. Van hen was ongeveer de helft man en de andere helft vrouw (&"% om '-%). In 
vergelijking tot de andere twee parken is hier iets groter aandeel #&-plussers ondervraagd ($!% 
tegenover !%% in het Amstelpark en ")% in het Beatrixpark). Van alle ondervraagden komt (#% 
uit Amsterdam, "%% komt van elders. Van de Amsterdammers woont het grootste deel in 
stadsdeel Zuid. Een aantal bezoekers van elders komt uit Amstelveen. In beide bovengenoemde 
parken werd ruim de helft in het weekend ondervraagd, in het Gijsbrecht van Aemstelpark is dat 
ruim een kwart (!(%). De overige )!% werd door de week afgenomen. Dit kan een verklaring 
zijn voor het relatief grote aantal #&-plussers dat in dit park is ondervraagd. In nagenoeg alle 
gevallen was het (licht bewolkt) zonnig weer. In het Gijsbrecht van Aemstelpark is aan iets meer 
Engels sprekende respondenten gevraagd waar zij vandaan komen en wat de aard van hun 
bezoek is dan in de andere twee parken (n=$!, waar in de andere twee parken ") Engelstaligen 
hebben gerespondeerd). Ruim de helft van hen is afkomstig uit een Europees land, gevolgd door 
Azië. Iets meer dan de helft van hen komt voor een toeristisch bezoek naar het Gijsbrecht van 
Aemstelpark.  
 
Net zoals we bij het Amstelpark en Beatrixpark zagen, is het grootste deel van de responderende 
omwonenden van het Gijsbrecht van Aemstelpark #&-plus: ruim de helft (&!%). Het grootste deel 
woont in de Gelderlandpleinbuurt ('"%), gevolgd door Buitenveldert Zuidwest ($"%). Van de 
responderende bewoners komt "-% wel eens in het Gijsbrecht van Aemstelpark. 
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%  Parkbezoek algemeen 

Uit het GGO !%"$ bleek dat (-% van de ondervraagde Amsterdammers wel eens een park 
bezoekt. Dit is een lager percentage dan in !%%( (toen -)% volgens het GGO). Een mogelijke 
verklaring voor het lagere percentage in !%"$ was het moment waarop de enquête is 
afgenomen. Groenbezoek is seizoensgebonden en er is in !%%( op een ander moment 
(september) gemeten dan in !%"$ (mei). Het meest bezochte park in het Grote Groenonderzoek 
!%"$ was het Vondelpark: bijna driekwart van de respondenten ging daar wel eens naartoe. 
Hierop volgden het Westerpark (&%%) en het Oosterpark ('(%). Het Amstelpark kwam op een 
vijfde plek met $(%. In het Beatrixpark kwam !!% van de ondervraagden wel eens. Het 
Gijsbrecht van Aemstelpark had een stuk minder groot aandeel dat hier wel eens kwam, namelijk 
&%. Het is echter goed te bedenken dat deze bezoekpercentages door een steekproef uit geheel 
Amsterdam zijn aangegeven, niet alleen door omwonenden. 

%.#  Parkbezoek 

Amstelpark door de meeste bezoekers wel eens bezocht  
In het huidige onderzoek zegt twee derde (##%) van alle ondervraagde bezoekers in de drie 
parken wel eens in het Amstelpark te komen. Het Amstelpark is daarmee het door de meesten 
wel eens bezochte park (tabel !."). Hierop volgen het Vondelpark, het Beatrixpark en het 
Amsterdamse Bos, waar nagenoeg de helft van de respondenten (respectievelijk &"% , '-% en 
')%) wel eens naartoe gaat. Het Gijsbrecht van Aemstelpark is het minst bezochte park van de 
drie parken die centraal staan in dit onderzoek ($-%). Logischerwijs zijn de percentages voor de 
drie parken van dit onderzoek  relatief hoog omdat daar de enquêtes afgenomen zijn. Een aantal 
respondenten noemt een ander park dan waaruit gekozen kon worden, zoals het Flevopark of 
Park Frankendael (zie bijlage $).  
 
Bijna driekwart van de bewoners gaat wel eens naar het Amsterdamse Bos 
Van de omwonenden van de drie parken gaan de meesten wel eens naar het Amsterdamse Bos 
()$%), gevolgd door het Amstelpark ()%%; zie tabel !."). Hierop volgen het Vondelpark, 
Beatrixpark (beide &%%) en het Gijsbrecht van Aemstelpark ('-%). De andere parken waaruit 
men kon kiezen worden een stuk minder vaak bezocht. Tien respondenten bezoeken andere 
parken, waarbij bijvoorbeeld park Frankendael meerdere malen wordt genoemd (bijlage $). Ten 
slotte geven - respondenten aan geen parken te bezoeken in Amsterdam, bijvoorbeeld omdat zij 
er geen behoefte aan hebben.  
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Tabel %.#  Bezoek per park. Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (absolute aantallen en %) 

        
bezoekers 

(n=290)   
bewoners 

(n=270) 
 GGO 2013 

(n=3910) 

      aantal % aantal % %  

Amstelpark     190 66 189 70 38 

Vondelpark     147 51 134 50 74 

Beatrixpark     143 49 134 50 22 

Amsterdamse Bos     135 47 198 73 63 

Gijsbrecht van Aemstelpark     112 39 133 49 5 

Sarphatipark     56 19 44 16 39 

Oosterpark     53 18 28 10 48 

Westerpark     45 16 36 13 50 

Rembrandtpark     30 10 16 6 26 

Martin Luther Kingpark     23 8 23 9 17 

anders     17 6 10 4 - 

ik bezoek geen parken in Amsterdam         9 3 - 

niet ingevuld         8 3 - 
 

 bron: OIS  

%.%  Bezoekfrequentie 

Gijsbrecht van Aemstelpark voor zowel bezoekers als bewoners vaakst bezochte park 
Aan alle respondenten is gevraagd hoe frequent ze in de parken komen die ze wel eens 
bezoeken: dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks of minder vaak. Het Gijsbrecht van 
Aemstelpark wordt door alle ondervraagde bezoekers het vaakst bezocht: ))% van de bezoekers 
die wel eens naar het Gijsbrecht van Aemstelpark gaan, doen dit dagelijks of wekelijks (figuur 
!.!). Voor het Beatrixpark is dit ##% en het Amstelpark ''%. 
 
Voor de ondervraagde omwonenden van de drie parken geldt hetzelfde. Het Gijsbrecht van 
Aemstelpark wordt het meest regelmatig bezocht (#&% van de bewoners die het park wel eens 
bezoeken doen dit dagelijks of wekelijks), gevolgd door het Beatrixpark (&"%) en het Amstelpark 
($'%) (figuur !.$). Hiermee zijn de drie parken die centraal staan in het onderzoek de meest 
bezochte parken. Het Amsterdamse Bos, het Vondelpark en het Sarphatipark volgen hierop. 
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Figuur %.%  Hoe vaak komt u in deze parken? Bezoekers (%)  

 
 bron: OIS  

 
Figuur %.&  Hoe vaak komt u in deze parken? Bewoners (%) 

 
 bron: OIS  

 
In het GGO !%"$ kwam een minder groot aandeel dagelijks of wekelijks in de parken die centraal 
staan in het huidige onderzoek, namelijk !#% voor het Gijsbrecht van Aemstelpark, !%% voor 
het Beatrixpark en "%% voor het Amstelpark (figuur !.'). Echter, in het huidige onderzoek zijn 
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mensen in de parken ondervraagd of die er bij in de buurt wonen, in het GGO !%"$ kwamen de 
respondenten uit de hele stad. We zien echter wel dezelfde rangvolgorde van de parken voor de 
bezoekfrequentie.  
 
Figuur %.!  Hoe vaak komt u in de parken? GGO !"#$ (%) 

 
 bron: OIS  

 
Beatrixpark meest bezocht door zowel bezoekers als bewoners 
Naast de bezoekfrequentie is aan de respondenten gevraagd in welk park, van alle parken die zij 
wel eens bezoeken, zij het vaakst komen. Van alle bezoekers geeft !)% aan het Beatrixpark het 
vaakst te bezoeken, met een klein verschil gevolgd door het Amstelpark (!&%) en het Gijsbrecht 
van Aemstelpark (!$%, tabel !.&). 
 
Ook van de bewoners wordt het Beatrixpark door het grootste aandeel het vaakst bezocht (!'%). 
Het Gijsbrecht van Aemstelpark komt op de tweede plaats (!!%), gevolgd door het Amstelpark 
(!"%). De andere parken worden beduidend minder vaak genoemd als meest bezochte park, 
met uitzondering van het Amsterdamse Bos dat door de "$% van de bewoners die er wel eens 
komen werd genoemd als meest bezochte park. 
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Tabel %.(  In welk park komt u het vaakst? Bezoekers en bewoners (absolute aantallen en %) 

          bezoekers (n=281)   bewoners (n=253) 

        aantal % aantal  % 

Beatrixpark       77 27 61 24 

Amstelpark       69 25 53 21 

Gijsbrecht van Aemstelpark       64 23 56 22 

Vondelpark       23 8 12 5 

Amsterdamse Bos       19 7 34 13 

Sarphatipark       12 4 3 1 

Rembrandtpark       5 2     

Oosterpark       4 1     

Westerpark       3 1 1 0 

Martin Luther Kingpark       2 1     

anders       3 1 1 0 

onbekend           32 13 

totaal       281 100 253 100 
 

 bron: OIS  

%.&  Waardering parken 

Amstelpark hoogste beoordeeld door bezoekers 
Aan zowel de bezoekers als de bewoners is gevraagd voor elk van de door hen bezochte parken 
een rapportcijfer te geven voor de totaalindruk die ze van het park hebben. Het Amstelpark 
wordt door bezoekers met een (,$ het hoogst gewaardeerd, gevolgd door het Amsterdamse Bos 
((,!) en het Beatrixpark ((,"; zie tabel !.#). Het Gijsbrecht van Aemstelpark wordt als vierde iets 
lager beoordeeld met een ),&.  
 
Bewoners waarderen het Amstelpark en het Amsterdamse Bos het hoogst 
Van de parken die wel eens worden bezocht door de responderende bewoners krijgen het 
Amsterdamse Bos en het Amstelpark met een (," de hoogste waardering (tabel !.#). Hierop 
volgen het Beatrixpark (),-) en het Gijsbrecht van Aemstelpark (),&). Deze parken worden alle 
vier hoger gewaardeerd dan in het GGO !%"$ het geval was. De parken die daarop volgen in de 
ranglijst scoren allemaal lager of gelijk aan het GGO !%"$. Een verklaring daarvoor kan voor een 
deel worden gevonden in de nabijheid van de parken (voor de bewoners, maar zeker ook voor 
een deel van de bezoekers). Het feit dat er dichtbij een park is dat ook nog eens regelmatig 
wordt bezocht, levert al een zekere waardering op. 
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Tabel %.*  Rapportcijfer voor de totaalindruk van wel eens bezochte parken. Bezoekers, bewoners en GGO 

!"#$ (gemiddelden) 

        bezoekers   bewoners   GGO 2013 

      n gemiddelde n gemiddelde n gemiddelde  

Amsterdamse Bos     131 8,2 184 8,1 1958 7,9 

Amstelpark     177 8,3 179 8,1 1501 7,8 

Beatrixpark     129 8,1 122 7,9 855 7,6 

Gijsbrecht van Aemstelpark     101 7,5 121 7,5 181 7,2 

Vondelpark     140 7,4 125 7,4 2906 7,8 

Westerpark     40 7,4 32 7,2 1952 7,7 

Sarphatipark     51 7,2 40 7,1 1542 7,1 

Oosterpark     49 7,2 25 6,9 1880 7,2 

Rembrandtpark      29 7,3 15 6,9 1010 7,1 

Martin Luther Kingpark     20 6,7 20 6,7 673 6,7 

anders     17 7,8 6 7,5   - 
 

 bron: OIS  
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&  Resultaten Amstelpark 

In dit hoofdstuk wordt zowel wat betreft de ondervraagde bezoekers van het Amstelpark (of 
(een van) beide andere parken die aangeven het Amstelpark wel eens te bezoeken; in totaal "-% 
respondenten) als de omwonenden die het park regelmatig bezoeken ("(- respondenten) 
ingezoomd op wat men er precies waardeert, wanneer men er naartoe gaat, met wie en hoe, hoe 
lang men er verblijft, wat men er zoal doet en hoe het park zou kunnen worden verbeterd.  
 
Als we terugkijken naar naar het Grote Groenonderzoek uit !%"$ dan gaf $(% van de 
ondervraagde Amsterdammers aan wel eens het Amstelpark te bezoeken. Hiermee kwam het 
Amstelpark in vergelijking met alle andere Amsterdamse parken op een vijfde plaats. Voor '% 
was het Amstelpark ook het meest bezochte park. De meest genoemde motieven om het park te 
bezoeken waren actief zijn of het gebruik maken van voorzieningen. Desalniettemin ging ook 
bijna de helft er heen voor de rust. Van de mensen voor wie het Amstelpark het favoriete park 
was in het GGO !%"$ vond ruim de helft dat het park in de twee voorgaande jaren 
aantrekkelijker was geworden (&$%). Ten opzichte van andere parken waren er weinig die zich 
ergerden in het park of er wel eens plekken vermeden omdat zij zich er onveilig voelden.  

&.#  Wat wordt gewaardeerd in het Amstelpark 

Vooral goed onderhouden groen wordt door bezoekers gewaardeerd in het park 
Gevraagd naar wat men precies waardeert in het Amstelpark, geeft bijna de helft van de 
bezoekers (''%) aan dat het groen goed is onderhouden (figuur $."). Ruim een kwart (!#%) vindt 
het er netjes (schoon en heel). Een ongeveer even groot deel waardeert het park vanwege de 
rust, de inrichting en de goede sfeer (respectievelijk !&%, !'% en !$%). Slechts een klein deel 
waardeert het park omdat het ’s avonds goed is verlicht, omdat je er makkelijk en goed een 
praatje kan maken of omdat het meubilair goed is onderhouden. Naast deze antwoorden 
konden respondenten zelf ook iets anders invullen. Eén op de drie maakte van die mogelijkheid 
gebruik. Uit hun open antwoorden komen uiteenlopende dingen naar voren die gewaardeerd 
worden, zoals de bloemen, horeca en kindvriendelijkheid en speelvoorzieningen. Een volledig 
overzicht hiervan is te vinden in bijlage $.  
 
Ook bewoners waarderen het Amstelpark om het goed onderhouden groen 
Onder bewoners is het goed onderhouden groen eveneens het meest gewaardeerde aspect van 
het Amstelpark. Ook onder deze groep wordt dit gevolgd door de reden dat het er netjes 
(schoon en heel) is (figuur $.!). Bijna een even groot deel waardeert het park vanwege de ligging, 
dit is anders dan bij de bezoekers. De bewoners wonen immers dichtbij het park, dit hoeft voor 
de ondervraagde bezoekers niet het geval te zijn.    
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Figuur &.#  Kunt u aangeven wat u waardeert in het Amstelpark? Bezoekers (n=#-$, %, meerdere 

antwoorden (max. &) mogelijk) 

 
 bron: OIS  

 
Figuur &.%  Kunt u aangeven wat u waardeert in het Amstelpark? Bewoners (n=#'-, %, meerdere 

antwoorden (max. &) mogelijk) 

 
 bron: OIS  

&.%  Aard van het bezoek 

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat ##% van alle ondervraagde bezoekers van de parken en 
)%% van de ondervraagde bewoners in dit onderzoek wel eens het Amstelpark bezoekt. In deze 
pragraaf gaan we dieper in op de aard van die bezoeken onder beide groepen respondenten. 
 
Weekend populair bezoekmoment voor het Amstelpark 
Van de bezoekers gaat $&% meestal in het weekend naar het Amstelpark en $'% zowel door de 
week als in het weekend (figuur $.$). Ruim één op de vijf komt er alleen door de week (!!%). Van 
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de ondervraagde bewoners die wel eens in het Amstelpark komen, geeft $$% aan meestal in het 
weekend er naartoe te gaan en '%% zowel in het weekend als door de week. Het GGO !%"$ liet 
een soortgelijk resultaat zien, hoewel toen het aandeel dat meestal in het weekend ging wat 
groter was. 
 
Figuur &.&  Op welke dagen bezoekt u het Amstelpark meestal? Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (%) 

 
 bron: OIS  

 
Ongeveer de helft komt meestal met partner en/of kinderen 
Zowel de ondervraagde bezoekers als de bewoners gaan het vaakst met de partner en/of de 
kinderen naar het Amstelpark (repsectievelijk '&% en &%%; zie figuur $.'). In het GGO !%"$ was 
dit aandeel groter: #(%. Daarnaast gaan in beide groepen twee op de vijf meestal alleen naar het 
park. Dit aandeel was in het GGO !%"$ juist kleiner met !(%. Vanwege de grotere nabijheid van 
de parken in het huidige onderzoek is het hogere percentage alleengangers niet vreemd. Ook 
een vaker voorkomend bezoekgezelschap is met vrienden, kennissen of familie. Dit komt voor 
zowel bezoekers als bewoners ongeveer overeen met het GGO !%"$.  Het deel dat meestal met 
collega’s, zakenrelaties of cliënten gaat, is het kleinst. 
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Figuur &.!  Met wie gaat u meestal naar het Amstelpark? Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (%, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 
* In het GGO 2013 was deze antwoordmogelijkheid er niet bron: OIS  

 
Meeste bezoekers en bewoners gaan te voet of fietsend naar het park 
Als we kijken naar de wijze waarop bezoekers en bewoners meestal naar het Amstelpark gaan, 
zien we dat bewoners wat vaker lopend komen (figuur $.&). Het aandeel dat met de fiets komt, is 
in beide groepen ongeveer even groot. Van de bezoekers komt een wat groter deel met de auto 
of motor of met het openbaar vervoer.  ""% van de bezoekers gaat ook wel eens vanaf hun 
werkadres naar het Amstelpark. 
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Figuur &.(  Vervoer naar het Amstelpark. Bezoekers en bewoners (%) 

Bezoekers: Met welk vervoermiddel bent u tijdens dit bezoek of de laatste keer naar het Amstelpark gekomen? 

Bewoners: Hoe gaat u meestal naar het Amstelpark?
6

 

 
 bron: OIS  

&.&  Verblijf in het park  

 Bezoekers blijven gemiddeld bijna twee uur in het Amstelpark 
Aan de bezoekers is gevraagd hoe lang zij tijdens het huidige bezoek van plan zijn te blijven of 
hoe lang zij er tijdens het laatste bezoek zijn geweest (deze vraag is niet aan bewoners gesteld). 
Gemiddeld verbleef men er """ minuten (of was dat van plan), variërend van vijf minuten tot "! 
uur. Eén op de vijf respondenten geeft aan er "!% minuten te verblijven. In het GGO !%"$ was de 
gemiddelde verblijfsduur voor het Amstelpark langer, namelijk "'& minuten. De vraag is toen 
wel iets anders gesteld, namelijk wat de gemiddelde bezoektijd is van het Amstelpark. In dit 
onderzoek is gevraagd naar het laatste of huidige bezoek. Wanneer we de (verwachte) 
verblijfsduur in categorieën delen, zien we dat het deel dat minder dan een half uur in het park 
verblijft het kleinst is, gevolgd door het aandeel dat vier uur of langer blijft. De meerderheid 
verblijft tussen de één en vier uur in het Amstelpark.  
 
Tabel &.*  Verblijfsduur in het Amstelpark. Bezoekers (n=#-$, absolute aantallen en %) 

      aantal % 

korter dan een half uur 15 8 

een half uur tot een uur 31 16 

een tot twee uur   54 28 

twee tot vier uur   70 37 

vier uur of langer   20 10 

totaal     190 100 
 

 bron: OIS  

 
Wandelen meest verrichte activiteit in het Amstelpark 
Zowel door bezoekers als bewoners wordt wandelen ('#% en !)%) als meest verrichte activiteit in 

                                                                    
6 Respondenten konden één antwoord invullen. Bewoners die schriftelijk  meededen aan het onderzoek bleken toch 

vaak meerdere antwoorden te hebben gekozen. Om die reden zijn alle gegeven antwoorden van online en 
schriftelijke respondenten bij elkaar opgeteld en is op basis daarvan de verdeling van vervoermiddelen gemaakt. 
Hierdoor is de n groter dan het daadwerkelijke aantal respondenten. Dit kan betekenen dat de verdeling over 
vervoermiddelen zou kunnen veranderen. Dit geldt ook voor het vervoermiddel in de hoofdstukken over het 
Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark. 
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het Amstelpark genoemd (tabel $.)). Ook is aan bezoekers gevraagd waarom het park zich leent 
voor de activiteit die men er meestal doet. Volgens hen leent het park zich voor wandelen 
doordat het rustig, mooi en groot is (zie bijlage $). De op een na vaakst genoemde activiteit 
onder bewoners is bomen en planten kijken (""%) en vervolgens horeca bezoeken ("%%). Voor 
bezoekers is de op een na vaakst genoemde activiteit spelen met de kinderen ("&%). Een aantal 
bezoekers en bewoners geeft aan meestal iets anders te doen in het Amstelpark. Hun antwoorden 
zijn in bijlage $ te vinden. In de bijlage is voor de bezoekers per antwoordcategorie ook te zien 
waarom respondenten vinden dat het park zich voor deze activiteit goed leent. 
 
Tabel &."  Meestal verrichte activiteit in het Amstelpark. Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (absolute 

aantallen, %)7 

    bezoekers   bewoners   GGO 2013 

  aantal % aantal % aantal % 

wandelen 87 46 133 27 106 17 

bomen en planten kijken 3 2 55 11 62 10 

horeca bezoeken 3 2 47 10 32 5 

zitten, zonnen 6 3 33 7 49 8 

dieren kijken 2 1 32 7 53 9 

spelen met de kinderen 29 15 26 5 55 9 

buurtevenement bezoeken     26 5 10 2 

groot evenement bezoeken     17 4 6 1 

trimmen/joggen 14 7 16 3 10 2 

hond uitlaten 13 7 12 2 2 0 

culturele voorziening     10 2     

lunchen/lunchpauze doorbrengen 3 2 9 2 26 4 

lezen 1 1 9 2 17 3 

picknicken 1 1 6 1 38 6 

afspraak met vrienden     5 1 21 4 

fietsen 3 2 5 1 2 0 

mediteren     5 1 5 1 

voorstelling bezoeken     5 1 1 0 

specifieke sportvoorzieningen 1 1 4 1 4 1 

eenden/vogels voeren 1 1 4 1 21 3 

natuurstudie 3 2 4 1 3 0 
 

 bron: OIS  

 
 
 

                                                                    
7 Bewoners die de vragenlijst online invulden, konden één antwoord kiezen, bewoners die schriftelijk meededen aan het 

onderzoek kozen soms meerdere antwoorden. Om die reden zijn alle gegeven antwoorden van online en schriftelijke 
respondenten bij elkaar opgeteld en is op basis daarvan de verdeling van meestal verrichtte activiteiten gemaakt. 
Hierdoor is de n groter dan het daadwerkelijke aantal respondenten. Dit kan betekenen dat de verdeling over 
verrichte activiteiten zou kunnen veranderen. Dit geldt ook voor de verrichte activiteiten in de hoofdstukken over het 
Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark. In het GGO !"#$ konden alle respondenten meerdere antwoorden 
geven. Voor de vergelijkbaarheid met het huidige onderzoek is gekozen om ook hier de verdeling van meestal 
verrichtte activiteiten te berekenen op basis van het aantal gegeven antwoorden. 
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Tabel &."  Meestal verrichte activiteit in het Amstelpark. Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (absolute 

aantallen, %) (vervolg) 

    bezoekers   bewoners   GGO 2013 

  aantal % aantal % aantal % 

voetballen     2 0 11 2 

paardrijden     2 0     
werken: stukken doornemen of werkzaamheden 
op laptop 1 1 1 0 3 1 

afspraak met zakenrelaties 1 1 1 0 1 0 

studeren 1 1 1 0 4 1 

recreatie 1 1 1 0     

zwemmen     1 0     

barbecueën     1 0     

vissen     1 0     

skaten/skeeleren         4 1 

evenement bezoeken 2 1         

culturele voorziening/voorstelling bezoeken 2 1     7 1 

speciale voorzieningen bezoeken          38 6 

liefde bedrijven/cruisen         2 0 

anders 10 5 9 2 12 2 

niet ingevuld     2 0     

weet niet 2 1         

totaal 190 100 485 100 605 100 
 

 bron: OIS  

&.!  Verbeterpunten 

Meesten hebben geen behoefte om andere activiteiten in het park te doen 
Zowel van de bezoekers ()#%) als van de bewoners (&-%) geeft de meerderheid aan dat er niet 
iets is dat zij in het park zouden willen doen waarvoor het nu wellicht niet geschikt is (figuur $.(). 
Ruim één op de vijf (!"%) bezoekers geeft aan dat die behoefte er wel is, van de bewoners is dat 
ruim één op de tien ("!%). Suggesties die onder meer worden gedaan zijn een losloopgebied 
voor de hond, een zwembadje voor kinderen, meer of andere horeca en sportvoorzieningen. In 
bijlage $ is te vinden wat men allemaal noemt hierbij.  
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Figuur &.'  Zou u andere dingen/activiteiten willen doen in het Amstelpark? Bezoekers en bewoners (%) 

 
 bron: OIS  

 
Bewoners meeste behoefte aan meer voorzieningen 
Aan de bewoners is gevraagd wat volgens hen kan worden gedaan om het Amstelpark te 
verbeteren dan wel aantrekkelijker te maken. Het meest gegeven antwoord is meer 
voorzieningen zoals horeca ("(%), gevolgd door meer culturele voorzieningen (""%) en meer 
sportvoorzieningen ("%%) (tabel $.-). Echter, ruim een kwart weet het niet (!(%) en ruim één op 
de vijf geeft een ander antwoord. Zo geeft een deel aan dat er niets veranderd hoeft te worden 
en is er een aantal dat pleit voor minder of geen evenementen in het park (zie bijlage $).  
 
Tabel &.-  Eventuele verbeteringen voor het Amstelpark. Bewoners  (n=#'-, absolute aantallen en %, 

meerdere antwoorden mogelijk) 

    aantal % 

meer voorzieningen zoals horeca   34 18 

meer culturele voorzieningen (bijv. een tentoonstellingsruimte) 20 11 

meer sportvoorzieningen   19 10 

opknappen bestaande voorzieningen   17 9 

meer/andere evenementen   16 8 

maatregelen ten behoeve van dieren en planten 12 6 

toegankelijkheid van het park verbeteren 9 5 

verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond) 6 3 

bereikbaarheid van het park verbeteren 3 2 

anders   42 22 

weet niet   52 28 

niet ingevuld   12 6 
 

 bron: OIS  

 
Niet-frequente bezoekers van plan het park vaker te bezoeken 
Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven, gaat ''% van de bezoekers dagelijks of wekelijks 
naar het Amstelpark. Daarentegen komt bijna een kwart (!'%) niet vaker dan één keer per jaar. 
Aan deze laatste groep is gevraagd of zij van plan zijn om het Amstelpark nog vaker te bezoeken. 
Bijna twee derde (#'%) is dat van plan. Bijna een kwart geeft aan niet van plan te zijn het 
Amstelpark nog vaker te bezoeken.  
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Figuur &.#$  Bent u van plan het Amstelpark nog vaker te bezoeken? Bezoekers (n=!(, %) 

 
 bron: OIS  

 
Weinig niet-bezoekers kunnen verbeterpunten noemen  
Aan zowel bezoekers als bewoners die het Amstelpark niet bezoeken, is gevraagd wat er kan of 
moet worden gedaan om het park te verbeteren of aantrekkelijker te maken. Voor de bezoekers 
had deze vraag vooraf gegeven antwoordcategorieën, voor de bewoners was deze open. Meer 
dan de helft (#!%) van de bezoekers weet dit niet (tabel $.""). Bijna drie op de tien geeft een 
ander antwoord dan waaruit gekozen kon worden, waarbij ‘hondvriendelijkheid’ of het los laten 
lopen van de hond relatief vaak genoemd wordt.  
 
Een kwart van de bewoners die niet naar het Amstelpark gaan, gaf antwoord op deze vraag (!% 
van de (", !&%). Zij gaven diverse antwoorden. Een aantal geeft bijvoorbeeld aan dat het park te 
ver is voor hen. In bijlage $ is een overzicht te vinden van alle antwoorden.  
 
Tabel &.##  Eventuele verbeteringen voor het Amstelpark volgens niet-bezoekers. Bezoekers (n=#$$, 

absolute aantallen en %, meerdere antwoorden mogelijk) 

      aantal % 

meer sportvoorzieningen     3 3 

meer culturele voorzieningen (bijv. een tentoonstellingsruimte) 2 2 

meer/andere evenementen     2 2 

meer voorzieningen zoals horeca     1 1 

bereikbaarheid van het park verbeteren   1 1 

toegankelijkheid van het park verbeteren   1 1 

anders     29 29 

weet niet     62 62 
 

 bron: OIS  
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!  Resultaten Beatrixpark 

In het GGO !%"$ gaf ruim één op de vijf (!!%) aan het Beatrixpark wel eens te bezoeken. 
Hiermee behoorde het park tot een van de meer bezochte parken in het onderzoek. Van alle 
respondenten was voor $% het Beatrix ook het meest bezochte park. '%% van hen vond het  
park in de afgelopen twee jaar aantrekkelijker geworden. Van degene voor wie het Beatrixpark 
het favoriete park was, bezochten de meesten het park voor hun rust of omdat zij op weg waren 
ergens naartoe. Iets minder dan de helft ergerde zich wel eens in het Beatrixpark ('#%) en één 
op de vijf vermeed er wel eens plekken omdat zij zich daar onveilig voelden (!"%).  
  
In dit hoofdstuk wordt zowel wat betreft de ondervraagde bezoekers van het Beatrixpark (of 
(een van) beide andere parken die aangeven het Beatrixpark wel eens te bezoeken; in totaal "'$ 
respondenten) als de omwonenden die het park wel eens bezoeken ("$' respondenten) 
ingezoomd op wat men er precies waardeert, wanneer men er naartoe gaat, met wie en hoe, hoe 
lang men er verblijft, wat men er zoal doet en hoe het park zou kunnen worden verbeterd.  

!.#  Wat wordt gewaardeerd in het Beatrixpark 

Onderhoud van het groen en de rust worden gewaardeerd door bezoekers in het Beatrixpark 
Van de bezoekers van het Beatrixpark geeft '%% aan dat zij het goed onderhouden groen 
waarderen, gevolgd door de rust ($%%; zie figuur '."). De ligging en netheid van het park worden 
beide door ongeveer één op de vijf bezoekers genoemd (respectievelijk !!% en !%%). Een 
relatief groot deel ($(%) heeft iets anders ingevuld, zoals de 'hondvriendelijkheid' van het park 
en het pierenbadje. Een volledig overzicht is te vinden in bijlage $.  
 
Bewoners waarderen het park vanwege de ligging en het groen 
Ook aan omwonenden is gevraagd wat zij waarderen in het Beatrixpark. Van hen geeft '%% aan 
dat dit de ligging is en een even groot deel waardeert het park vanwege het goed onderhouden 
groen (figuur '.!). Bijna een kwart (!'%) is te spreken over de netheid van het park. Een aantal 
respondenten gaf een ander antwoord. Deze zijn te vinden in bijlage $. 
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Figuur !.#  Kunt u aangeven wat u waardeert in het Beatrixpark? Bezoekers (n=#!&, %, meerdere 

antwoorden (max. &) mogelijk) 

 
 bron: OIS  

 
Figuur !.%  Kunt u aangeven wat u waardeert in het Beatrixpark? Bewoners (n=#&!, %, meerdere 

antwoorden (max. &) mogelijk) 

 
 bron: OIS  

!.%  Aard van het bezoek 

Beatrixpark wordt gespreid over de week bezocht  
Zowel door de bezoekers als de bewoners wordt het Beatrixpark door de week en in het weekend 
bezocht (figuur '.$). Het aandeel van de bezoekers dat meestal in het weekend komt (!'%), is 
daarentegen groter dan bij de bewoners ("%%). In het GGO !%"$ was met name het aandeel dat 
meestal door de week naar het park komt groter.  
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Figuur !.&  Op welke dagen bezoekt u het Beatrixpark meestal? Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (%) 

 
 bron: OIS  

 
Diversiteit in bezoekgezelschap 
Zowel onder bezoekers als onder bewoners is het aandeel dat meestal alleen naar het Beatrixpark 
gaat het grootst (respectievelijk $)% en '-%; zie figuur '.'). In het GGO !%"$ kwam een 
aanzienlijk groter deel (##%) alleen. Voor de bezoekers wordt dit gevolgd door samen met de 
hond ($%%) en met de partner en/of kinderen (!-%) . Van de bewoners gaat een minder groot 
deel meestal met de hond ("#%). Deze groep zegt vaker samen met de partner en/of kinderen te 
komen ('#%), of met vrienden, kennissen of familie (!(%).   
 
Figuur !.!  Met wie gaat u meestal naar het Beatrixpark? Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (%, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 
* In het GGO 2013 was deze antwoordmogelijkheid er niet bron: OIS  
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Ongeveer de helft komt lopend naar het park 
Zowel van de bezoekers als bewoners gaat ongeveer de helft van de respondenten lopend naar 
het Beatrixpark (respectievelijk '(% en &$%; figuur '.&). Daarnaast geeft in beide groepen $)% 
aan met de fiets te gaan. De andere vervoermiddelen werden aanzienlijk minder vaak als 
antwoord gekozen. Van alle "'$ bezoekers gaat "&% wel eens naar het Beaxtrixpark vanaf hun 
werkadres.  
 
Figuur !.(  Vervoer naar het Beatrixpark. Bezoekers en bewoners (%) 

Bezoekers: Met welk vervoermiddel bent u tijdens dit bezoek of de laatste keer naar het Beatrixpark gekomen? 

Bewoners: Hoe gaat u meestal naar het Beatrixpark? 

 
 bron: OIS  

!.&  Verblijf in het park 

Bezoek duurt gemiddeld ruim een uur in het Beatrixpark 
Bezoekers verbleven gedurende het huidige bezoek of het laatste bezoek tussen de één minuut 
en vijf uur in het Beatrixpark. Gemiddeld zijn zij er )% minuten, ruim een uur. Het meest gegeven 
antwoord is #% minuten (!-%). In het GGO !%"$ was de gemiddelde verblijfsduur in het 
Beatrixpark iets korter, namelijk #! minuten. Echter, toen was de vraag hoe lang men gemiddeld 
in het Beatrixpark verblijft. In dit onderzoek gaat het om het laatste of huidige bezoek. Als de 
verblijfstijd in categorieën wordt gedeeld, zien we dat er nauwelijks respondenten zijn die langer 
dan vier uur (van plan zijn te) blijven (tabel '.#).  De grootste categorie is één tot twee uur.  
 
Tabel !.*  Verblijfsduur in het Beatrixpark. Bezoekers (n=#!&, absolute aantallen en %) 

      aantal % 

korter dan een half uur 24 17 

een half uur tot een uur 34 24 

een tot twee uur   51 36 

twee tot vier uur   31 22 

vier uur of langer   3 2 

totaal     143 100 
 

 bron: OIS  

 
Meesten komen wandelen in het Beatrixpark 
Van zowel de bezoekers als de bewoners is het aandeel dat het park bezoekt om te wandelen het 
grootst (!#% en !"%; tabel '.)). Ook in het GGO !%"$ was dit de voornaamste activiteit in het 
Beatrixpark. Bezoekers is ook gevraagd waarom het park hiervoor geschikt is, waarbij zij onder 
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meer antwoorden dat dit is vanwege de rust, het mooie groen en de ligging (zie bijlage $ voor 
alle genoemde redenen voor iedere antwoordcategorie). Onder de bezoekers is er een relatief 
groot deel dat er meestal komt om de hond uit te laten (!$%). Eerder zagen we reeds dat deze 
groep het park ook vaker met de hond bezoekt. Hiervoor achten zij het park geschikt omdat 
bijvoorbeeld de hond los mag, het er rustig is en het dichtbij is.  Na de hond uitlaten is trimmen 
of joggen de meest verrichtte activiteit onder bezoekers met ""%.  
 
Onder bewoners wordt het park, naast wandelen, door ruim één op de tien ook gebruikt om 
bomen en planten te kijken ("!%), maar ook om te fietsen (""%) en te zitten en zonnen ("%%). In 
het GGO !%"$ werden deze redenen naast wandelen ook genoemd (fietsen "'%, zitten en 
zonnen "!%), bomen en planten kijken -%).   
 
Tabel !."  Meestal verrichte activiteit in het Beatrixpark. Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (absolute 

aantallen, %) 

    bezoekers   bewoners   GGO 2013 

  aantal % aantal % aantal % 

wandelen 37 26 67 21 53 18 

bomen en planten kijken 6 4 37 12 28 10 

fietsen 9 6 35 11 42 14 

zitten, zonnen 10 7 32 10 36 12 

hond uitlaten 33 23 19 6 11 4 

spelen met de kinderen 11 8 16 5 9 3 

trimmen/joggen 15 11 14 4 11 4 

dieren kijken 1 1 14 4 7 2 

lezen 1 1 12 4 14 5 

picknicken 3 2 8 3 18 6 

buurtevenement bezoeken 8 3 2 1 

horeca bezoeken 1 1 7 2 1 0 

zwemmen 2 1 6 2 1 0 

mediteren     5 2 2 1 

eenden/vogels voeren   4 1 9 3 

afspraak met vrienden   2 1 14 5 

voetballen     2 1 5 2 

barbecueën 1 1 2 1 4 1 

culturele voorziening bezoeken (podia, filmuseum) 2 1     

natuurstudie 1 1 2 1 1 0 

afspraak met zakenrelaties 1 1 1 0 3 1 

paardrijden   1 0 1 0 

lunchen/lunchpauze doorbrengen 1 0 4 1 

voorstelling bezoeken   1 0     
 

 bron: OIS  
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Tabel !."  Meestal verrichte activiteit in het Beatrixpark. Bezoekers, bewoners en GGO !"#$ (absolute 

aantallen, %) (vervolg) 

    bezoekers   bewoners   
GGO 
2013 

  aantal % aantal % aantal % 

werken 1 1         

werken: stukken doornemen of werkzaamheden op laptop 1 1     1 0 

afspraak met collega’s       2 1 

studeren 1 1         

skaten/skeeleren           

recreatie 1 1         

evenement bezoeken 1 1         

anders 5 4 5 2 12 4 

weet niet 1 1 1 0     

niet ingevuld   8 3     

  143 100 312 100 291 100 
 

 bron: OIS  

!.!  Verbeterpunten 

Bijna een kwart (!'%) van de bezoekers en één op de tien bewoners geeft aan dingen of 
activiteiten te willen doen in het Beatrixpark waarvoor het nu wellicht niet geschikt is (figuur '.(). 
Zij noemen hierbij bijvoorbeeld een plek om te barbecueën of bepaalde horeca, zoals een 
koffietentje. In bijlage $ zijn alle gegeven antwoorden te vinden.  
 
Figuur !.'  Zou u andere dingen/activiteiten willen doen in het Beatrixpark? Bezoekers en bewoners (%) 

 
 bron: OIS  

 
Meer voorzieningen gewenst door bewoners 
Aan bewoners is gevraagd wat er eventueel verbeterd kan worden aan het Beatrixpark om het 
aantrekkelijker te maken (tabel '.-). Bijna één op de vijf geeft aan dat er meer voorzieningen 
zoals horeca zouden kunnen komen ("(%). Daarnaast geeft "$% aan dat de bestaande 
voorzieningen opgeknapt kunnen worden. Eén op de tien vindt maatregelen ten behoeve van 
dieren en planten gewenst en een even groot deel gaf verbetering van de infrastructuur aan. 
Daarnaast wist ruim een kwart hier geen antwoord op te geven en evenveel respondenten gaven 
een ander antwoord, zoals meer horeca of mogelijkheid om te barbecueën (zie bijlage $). 
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Tabel !.-  Eventuele verbeteringen voor het Beatrixpark. Bewoners (n=#&!, absolute aantallen en %, 

meerdere antwoorden mogelijk) 

      aantal % 

meer voorzieningen zoals horeca     24 18 

opknappen bestaande voorzieningen     17 13 

maatregelen ten behoeve van dieren en planten   14 10 

verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond) 13 10 

meer sportvoorzieningen     12 9 

meer culturele voorzieningen (bijv. een tentoonstellingsruimte) 12 9 

meer/andere evenementen     10 7 

bereikbaarheid van het park verbeteren   3 2 

toegankelijkheid van het park verbeteren   2 1 

anders     36 27 

weet niet     36 27 

niet ingevuld     9 7 
 

 bron: OIS  

 
Een derde van de niet-frequente bezoekers is van plan het park vaker te bezoeken 
In hoofdstuk twee werd beschreven hoe vaak de parken worden bezocht door de respondenten. 
Hier zien we dat het Beatrixpark frequent wordt bezocht, namelijk door respectievelijk ##% van 
de bezoekers en &"% van de bewoners, veelal dagelijks of wekelijks. Aan bezoekers die er jaarlijks 
of minder vaak komen (ruim één op de tien, "$%) is gevraagd of zij van plan zijn het park nog 
vaker te gaan bezoeken. De helft van hen geeft aan dit niet van plan te zijn, één op de drie wel 
(figuur '."%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het om een klein aantal ondervraagden gaat 
(n="().  
 
Figuur !.#$  Bent u van plan het Beatrixpark nog vaker te bezoeken? Bezoekers (n=#', %) 

 
 bron: OIS  

 
Weinig respondenten kunnen verbeterpunten voor het park noemen 
Als respondenten aan hadden gegeven het Beatrixpark helemaal niet te bezoeken, is aan hen 
gevraagd wat er kan worden gedaan of verbeterd om het aantrekkelijker te maken. Voor 
bezoekers had deze vraag voorgeprogrammeerde antwoordcategorieën, voor bewoners was het 
een open vraag. Van de bezoekers weet driekwart hier geen antwoord op te geven (tabel '.""). 
Een aantal geeft iets 'anders' aan. Die antwoorden zijn in bijlage $ te vinden. Meerdere malen 
kwam hier in naar voren dat het park te ver was voor de respondenten. Ook in antwoorden van 
bewoners is dit terug te vinden (zie bijlage $). Van de niet-bezoekende bewoners beantwoordde 
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"$% deze vraag ("- van de "$# respondenten). 
 
Tabel !.##  Eventuele verbeteringen voor het Beatrixpark volgens niet-bezoekers. Bezoekers  (n=#!", 

absolute aantallen en %, meerdere antwoorden mogelijk) 

      aantal % 

meer voorzieningen zoals horeca     6 4 

bereikbaarheid van het park verbeteren   3 2 

toegankelijkheid van het park verbeteren   2 1 

meer sportvoorzieningen     1 1 

meer culturele voorzieningen (bijv. een tentoonstellingsruimte) 1 1 

meer/andere evenementen     1 1 

maatregelen ten behoeve van dieren en planten   1 1 

anders     28 19 

weet niet     110 75 
 

 bron: OIS  

 



 

  

Gemeente Amsterdam 
Onderzoek, Informatie en Statistiek 

Parken Buitenveldert 

$&  

(  Resultaten Gijsbrecht van Aemstelpark 

Van de drie parken die centraal staan in dit onderzoek, was het Gijsbrecht van Aemstelpark in 
het GGO !%"$ het minst bezochte park: &% gaf toen aan het park wel eens te bezoeken. Voor 
"% was het Gijsbrecht van Aemstelpark ook het meest bezochte park. Omdat dit slechts !! 
respondenten waren, zijn er geen betrouwbare uitspraken te doen over bijvoorbeeld de 
vooruitgang van het park of de achterliggende reden van het parkbezoek. De vergelijkingen die 
in de voorgaande hoofdstukken voor het Amstelpark en Beatrixpark gemaakt zijn met het GGO 
!%"$ zijn daarom ook niet mogelijk.  
 
In dit hoofdstuk wordt zowel wat beteft de ondervraagde bezoekers van het Gijsbrecht van 
Aemstelpark (of (een van) beide andere parken die aangeven het Gijsbrecht van Aemstelpark wel 
eens te bezoeken; in totaal ""! respondenten) als de omwonenden die het park regelmatig 
bezoeken ("$$ respondenten) ingezoomd op wat men er precies waardeert, wanneer men er 
naartoe gaat, met wie en hoe, hoe lang men er verblijft, wat men er zoal doet en hoe het park 
zou kunnen worden verbeterd.  

(.#  Wat wordt gewaardeerd in het Gijsbrecht van Aemstelpark 

Bezoekers waarderen groen en rust het meest in het Gijsbrecht van Aemstelpark 
Respondenten konden aangeven wat zij waarderen in het Gijsbrecht van Aemstelpark, waarbij zij 
maximaal drie antwoorden konden geven. Het meest gegeven antwoord door bezoekers is het 
goed onderhouden groen ('%%), gevolgd door de rust ($&%) en de ligging (!)%; zie figuur &."). 
Geen van de respondenten waardeert het park om wat er te doen is en slechts een enkeling 
vanwege goede verlichting ’s avonds, goed onderhouden meubilair of de sfeer. Daarnaast vulde 
ruim een kwart iets anders in, zoals de schaduw, de bomen en de planten (bijlage $). 
 
Bewoners waarderen het park vooral vanwege de ligging 
Ruim de helft van de bewoners geeft aan het Gijsbrecht van Aemstelpark te waarderen vanwege 
de ligging er van (&#%, figuur &.!). Op de tweede plaats komt het goed onderhouden groen met 
$&%, gevolgd door de reden dat het netjes (schoon en heel) is ($"%). Eén op de tien gaf een 
ander antwoord (zie bijlage $). 
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Figuur (.#  Kunt u aangeven wat u waardeert in het Gijsbrecht van Aemstelpark? Bezoekers (n=##%, %, 

meerdere antwoorden (max. &) mogelijk) 

 
 bron: OIS  

 
Figuur (.%  Kunt u aangeven wat u waardeert in het Gijsbrecht van Aemstelpark? Bewoners (n=#&&, %, 

meerdere antwoorden (max. &) mogelijk) 

 
 bron: OIS  

(.%  Aard van het bezoek 

Gijsbrecht van Aemstelpark wordt vooral door de week bezocht 
In vergelijking tot het Amstelpark en het Beatrixpark zien we dat het Gijsbrecht van Aemstelpark 
door een minder groot deel alleen in het weekend wordt bezocht. Van de bezoekers is dit "%%, 
van de bewoners &% (figuur &.$). Vooral van deze laatste groep geeft een groot deel aan meestal 
in het weekend en door de week naar het park te gaan. Bij de bezoekers is dat iets minder, van 
hen geeft een wat groter deel aan vooral door de week het park te bezoekers. In het Gijsbrecht 
van Aemstelpark zijn echter ook de meeste enquêtes door de week afgenomen, waardoor er ook 

26
5

0
1
2
3

5
5

10
13

14
27

35
40

0 20 40 60 80 100

anders
weet niet

om wat er allemaal te doen is
het is ’s avonds goed verlicht

het meubilair is goed onderhouden
goeie sfeer

gemakkelijk/goed een praatje maken
het is hier veilig

het park is zeer toegankelijk
het park is goed ingericht

het is netjes (schoon en heel)
vanwege de ligging

vanwege de rust
groen is goed onderhouden

%

10
0

15
2
2
2

5
5

8
12

15
26

31
35

56

0 20 40 60 80 100

anders
weet niet

niet ingevuld
het meubilair is goed onderhouden

gemakkelijk/goed een praatje maken
het is ’s avonds goed verlicht

om wat er allemaal te doen is
goeie sfeer

het park is goed ingericht
het is hier veilig

vanwege de rust
het park is zeer toegankelijk

het is netjes (schoon en heel)
groen is goed onderhouden

vanwege de ligging

%



 

  

Gemeente Amsterdam 
Onderzoek, Informatie en Statistiek 

Parken Buitenveldert 

$)  

meer bezoekers zijn geënquêteerd die door de week in het park zijn.  
 
Figuur (.&  Op welke dagen bezoekt u het Gijsbrecht van Aemstelpark meestal? Bezoekers en bewoners (%) 

 
 bron: OIS  

 
Ruim de helft gaat meestal alleen naar het park 
Zowel van de bezoekers als van de bewoners geeft ruim de helft aan meestal alleen naar het 
Gijsbrecht van Aemstelpark te gaan (&$% en &-%, figuur &.'). Van beide groepen gaat ongeveer 
drie op de tien met hun partner en/of kinderen (respectievelijk $%% en !-%). Van de bezoekers 
gaat bijna een kwart meestal met de hond (!'%).  
 
Figuur (.!  Met wie gaat u meestal naar het Gijsbrecht van Aemstelpark? Bezoekers en bewoners (%, 

meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 bron: OIS  

 
Grootste deel komt meestal lopend naar het park 
Van de bezoekers is )'% tijdens het huidige bezoek of het laatste bezoek lopend naar het 
Gijsbrecht van Aemstelpark gegaan (figuur &.&). Van de bewoners gaat twee derde (##%) meestal 
lopend naar het park. Van de drie parken is het aandeel dat er lopend naartoe gaat het grootst. 
Dat betekent dat nabijheid een relatief belangrijke rol speelt in het bezoek. Zowel voor bezoekers 
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als bewoners is de fiets het op een na meest voorkomende vervoermiddel (respectievelijk "#% en 
!!%). Andere vervoermiddelen worden in dit park minder vaak gebruikt. Van alle ""! bezoekers 
die wel eens in het Gijsbrecht van Aemstelpark komen, bezoekt "#% het park wel eens vanaf hun 
werkadres.  
 
Figuur (.(  Vervoer naar het Gijsbrecht van Aemstelpark. Bezoekers en bewoners (%) 

Bezoekers: Met welk vervoermiddel bent u tijdens dit bezoek of de laatste keer naar het Gijsbrecht van Aemstelpark 

gekomen? 

Bewoners: Hoe gaat u meestal naar het Gijsbrecht van Aemstelpark? 

 
 bron: OIS  

(.&  Verblijf in het park 

Bezoekers blijven gemiddeld veertig minuten in het Gijsbrecht van Aemstelpark 
De bezoekduur van het huidige of laatste bezoek van de bezoekers van het Gijsbrecht van 
Aemstelpark varieert tussen de vier minuten en vier uur. Gemiddeld verblijven de respondenten 
er '% minuten. Wanneer de bezoekduur in categorieën wordt gedeeld, zien we dat bijna de helft 
van de bezoekers (''%) er korter dan een half uur verblijft en ruim een kwart (!(%) een half uur 
tot een uur (tabel &.#). Dit betekent dat bijna driekwart ()!%) korter dan een uur in het 
Gijsbrecht van Aemstelpark verblijft. Eén op de vijf is er een tot twee uur. Het aandeel dat er 
twee uur of langer is, is relatief klein.   
 
Tabel (.*  Verblijfsduur in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Bezoekers (n=##%, absolute aantallen en %) 

      aantal % 

korter dan een half uur 49 44 

een half uur tot een uur 31 28 

een tot twee uur   24 21 

twee tot vier uur   6 5 

vier uur of langer   2 2 

totaal     112 100 
 

 bron: OIS  

 
Wandelen meest verrichte activiteit in Gijsbrecht van Aemstelpark  
Voor zowel bezoekers als bewoners is de meest verrichtte activiteit in het Gijsbrecht van 
Aemstelpark wandelen (respectievelijk '&% en $#%, tabel &.)). Voor bezoekers volgt hierop de 
hond uitlaten (!%%), voor bewoners fietsen en bomen en planten kijken (beide "%%). Bezoekers 
konden een toelichting geven waarom zij het park voor de gekozen activiteit geschikt vinden. 
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Voor wandelen is dit volgens hen onder andere  vanwege de ligging, de rust en de goede paden 
(zie bijlage $ voor alle genoemde redenen). Voor het uitlaten van de hond is dat bijvoorbeeld 
omdat het dichtbij is voor de respondenten en de hond er los kan lopen (zie bijlage $ voor alle 
genoemde redenen). Een aantal bezoekers en bewoners gaf een ander antwoord. Deze zijn te 
vinden in bijlage $. Ook is in bijlage $ voor de door bezoekers gekozen activiteiten een 
toelichting te vinden waarom men het park hiervoor geschikt acht.  
 
Tabel (."  Meestal verrichte activiteit in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Bezoekers en bewoners (absolute 

aantallen, %) 

        bezoekers   bewoners 

      aantal % aantal % 

wandelen     50 45 84 36 

fietsen     4 4 23 10 

bomen en planten kijken 1 1 23 10 

hond uitlaten   22 20 17 7 

zitten, zonnen   5 5 12 5 

dieren kijken       12 5 

trimmen/joggen   7 6 7 3 

lezen         7 3 

spelen met de kinderen     7 6 5 2 

buurtevenement bezoeken     5 2 

eenden/vogels voeren       3 1 

voorstelling bezoeken       3 1 

mediteren     1 1 2 1 

lunchen/lunchpauze doorbrengen 7 6 2 1 

picknicken         2 1 

groot evenement bezoeken     2 1 

natuurstudie   1 1 2 1 

afspraak met collega’s     1 0 

voetballen         1 0 

barbecueën       1 0 

horeca bezoeken       1 0 

culturele voorziening bezoeken      1 0 

anders     6 5 7 3 

weet niet     1 1 2 1 

niet ingevuld       6 3 

totaal     112 100 231 100 
 

 bron: OIS  

(.!  Verbeterpunten 

Van de bezoekers geeft "(% aan dat er andere dingen of activiteiten zijn die zij graag zouden 
willen doen in het Gijsbrecht van Aemstelpark maar waarvoor het nu niet geschikt is (figuur &.(). 
Van de bewoners is dat "'%. Het grootste deel van de bezoekers geeft echter aan dat dit niet het 
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geval is ()$%), van de bewoners is dit ongeveer de helft en weet één op de vijf hier geen 
antwoord op te geven of vulde de vraag niet in.  
De bezoekers en bewoners die wel iets zouden willen doen waarvoor het park nu niet geschikt  is, 
geven onder meer aan dat ze er graag zouden fietsen. Ook mist een aantal horeca, een plek om 
te zitten (bankjes) en wordt een markt geopperd (zie bijlage $).  
 
Figuur (.'  Zou u andere dingen/activiteiten willen doen in het Gijsbrecht van Aemstelpark? Bezoekers en 

bewoners (%) 

 
 bron: OIS  

 
Bewoners zouden graag meer voorzieningen zien 
Aan bewoners is gevraagd wat er eventueel verbeterd kan worden aan het Gijsbrecht van 
Aemstelpark om het aantrekkelijker te maken. Eén op de vijf zou graag meer voorzieningen 
zoals horeca zien (tabel &.-). "$% geeft het opknappen van bestaande voorzieningen aan, 
gevolgd door maatregelen ten behoeve van dieren en planten en verbetering van de 
infrastructuur in het park (beide ""%). Ruim een kwart weet het niet, één op de tien vulde de 
vraag niet in en !(% gaf een ander antwoord, zoals het weren van fietsers en het onderhouden 
van het groen (zie bijlage $). 
 
Tabel (.-  Eventuele verbeteringen voor het Gijsbrecht van Aemstelpark. Bewoners (n=#&&, absolute 

aantallen en %, meerdere antwoorden mogelijk) 

      aantal % 

meer voorzieningen zoals horeca     26 20 

opknappen bestaande voorzieningen     17 13 

maatregelen ten behoeve van dieren en planten   15 11 

verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond) 14 11 

meer sportvoorzieningen     9 7 

meer culturele voorzieningen (bijv. een tentoonstellingsruimte) 9 7 

meer/andere evenementen     7 5 

toegankelijkheid van het park verbeteren   4 3 

bereikbaarheid van het park verbeteren   2 2 

anders     37 28 

weet niet     34 26 

niet ingevuld     13 10 
 

 bron: OIS  

 
 

73%

18%

9% bezoekers (n = 112)

48%

14%

20%

18% bewoners (n = 133)
nee

ja

weet niet

niet ingevuld



 

  

Gemeente Amsterdam 
Onderzoek, Informatie en Statistiek 

Parken Buitenveldert 

'"  

Gijsbrecht van Aemstelpark frequent bezocht park 
In hoofdstuk twee zagen we dat het Gijsbrecht van Aemstelpark het park is waar de meeste 
bezoekers dagelijks of wekelijks komen ())%). Slechts negen bezoekers geven aan dat zij jaarlijks 
of minder vaak in het Gijsbrecht van Aemstelpark komen (aan bewoners is deze vraag niet 
gesteld). Aan hen is gevraagd of zij van plan zijn het park vaker te gaan bezoeken. Hierbij geven 
drie respondenten aan dit van plan te zijn, drie dat zij dat niet van plan zijn en drie weten het niet.  
 
Meeste niet-bezoekers kunnen geen verbeterpunten noemen  
Aan de ondervraagden is gevraagd wat er kan of moet worden gedaan om het park 
aantrekkelijker te maken of te verbeteren. Voor bezoekers was dit een vraag met vooraf gegeven 
antwoordcategorieën, voor bewoners was het een open vraag. Van de bezoekers geeft ((% aan 
dat zij het niet weten (tabel &."%). De meeste antwoordcategorieën werden verder niet gekozen, 
terwijl een kleine groep een ander antwoord gaf (zie bijlage $).  
Opvallend is dat in de open antwoorden van de bewoners te zien is dat een deel niet weet waar 
het Gijsbrecht van Aemstelpark is of er nog niet eerder van heeft gehoord. Ook geeft een deel 
aan dat zij er niet komen vanwege de ligging (zie bijlage $). Van de niet-bezoekende bewoners 
gaf ruim een vijfde antwoord op deze vraag (!- van de "$) respondenten, !"%). 
 
Tabel (.#$  Eventuele verbeteringen voor het Gijsbrecht van Aemstelpark volgens niet-bezoekers. Bezoekers 

(n=#"', absolute aantallen en %, meerdere antwoorden mogelijk) 

      aantal % 

meer voorzieningen zoals horeca     3 2 

opknappen bestaande voorzieningen     2 1 

bereikbaarheid van het park verbeteren   1 1 

verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond) 1 1 

anders     16 9 

weet niet     156 88 
 

 bron: OIS  
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Conclusies 

In het onderzoek zijn de kenmerken van de parken, de aard van het bezoek en het verblijf in de 
parken bestudeerd en is er gekeken wat er eventueel verbeterd kan worden in de parken om 
deze aantrekkelijker te maken. Het blijkt dat deze punten soms overeenkomen voor de drie 
parken en soms specifiek zijn per park. Allereerst geven we de meest opvallende algemene 
kenmerken en verbeterpunten voor de drie parken samen, daarna voor de afzonderlijke parken.  
 
Algemene kenmerken  
In alle parken komen zowel de bezoekers als de bewoners meestal om te wandelen. Bezoekers 
komen er relatief vaak ook de hond uitlaten en trimmen of joggen, bewoners bomen en planten 
kijken en fietsen. De parken worden gewaardeerd vanwege het goed onderhouden groen. Voor 
bewoners komt hier vaak de ligging bij. Men gaat veelal lopend er naartoe, met name bewoners.  
 
Algemene verbeterpunten 
De verbeterpunten die genoemd worden voor de parken hebben veelal betrekking op 
voorzieningen, met name horeca. Weinig respondenten die niet in de parken komen, kunnen 
verbeterpunten noemen. Sommigen komen niet in (een van) de parken omdat het voor hen te 
ver weg is.  
 
Kenmerken en verbeterpunten voor het Amstelpark 
In het Amstelpark is het grootste deel van de ondervraagden wel eens geweest. Dit park krijgt 
het hoogste oordeel van de respondenten en bezoekers verblijven er het langst. Daarentegen is 
het van de drie parken het minst regelmatig bezochte park en men komt er wat vaker alleen in 
het weekend. Suggesties voor verbeteringen zijn onder meer een losloopgebied voor de hond en 
een zwembadje voor kinderen. Een deel geeft aan tevreden te zijn met het park zoals het is en 
wil juist dat er niets verandert in het Amstelpark. Enkelen pleiten voor minder of geen 
evenementen.  
 
Kenmerken en verbeterpunten voor het Beatrixpark 
Wanneer men wordt gevraagd te kiezen in welk park respondenten het vaakst komen, wordt het 
Beatrixpark iets vaker gekozen dan de andere twee parken die centraal staan in het onderzoek. 
Op andere factoren scoort het park tussen de andere twee onderzoeksparken in: wat betreft het 
aandeel dat er wel eens komt, het oordeel en de bezoekduur. Het park wordt door de meesten 
zowel door de week als in het weekend bezocht. In dit park worden specifiek het pierenbadje en 
de hondvriendelijkheid gewaardeerd. Een suggestie ter verbetering die hier door een aantal 
wordt genoemd, is plek om te barbecueën  
 
Kenmerken en verbeterpunten voor het Gijsbrecht van Aemstelpark 
Het Gijsbrecht van Aemstelpark kent het minst grote aandeel ondervraagden dat het wel eens 
bezoekt, krijgt van mensen die er wel eens komen het laagste gemiddelde oordeel van de drie 
parken en heeft de kortste gemiddelde bezoekduur. Daar tegenover staat dat het door de 
mensen die er wel eens komen het meest regelmatig (dagelijks of wekelijks) wordt bezocht. Het 
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aandeel dat er meestal lopend naartoe gaat, is het grootst van de drie parken. Er wordt een 
aantal suggesties ter verbetering gegeven voor het park, zoals plek om te zitten, een markt en 
het onderhoud van het groen. Een aantal zou graag fietsen in het park, maar er zijn ook 
respondenten die willen dat fietsers worden geweerd uit het park. Wat opvalt is dat een aantal 
niet-bezoekers niet weet waar het is of niet eerder van het park hebben gehoord.  



 
 
 
 
  
 


