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Grote Groenonderzoek
1996, 2008, 2013, 2018



Percentage Amsterdammers ouder dan 16 jaar dat gebruik maakt van 

Type groen
2013 2018

woonomgevingsgroen 54 61

parken 89 93

recreatiegebieden 67 62





continue stijgende bezoekcijfers



SUCCESVOL AMSTERDAMS  GROEN

◼ stijgend maar gespreid bezoek parken

◼ stijgend gebruik 
woonomgevingsgroen

◼ stijgende waarderingscijfers

◼ stijgend belang groen als 
vestigingsfactor

◼ afname gebruik recreatiegebieden 
randen stad

Westerpark/ Katherine Engelen



SUCCES WONINGSOMGEVINGSGROEN: 

nabijheidseffect!

◼ Stedelijk gerichte huishoudens  -
gezinnen met kinderen

◼ Investeringen (publiek – privaat)

◼ Krappe tijdruimte-budgetten

Sixth Street & Avenue B Comumunity Garden, New York / Niek Bosch

Verjaardagsfeestje, Oosterpark / Niek Bosch



SUCCESFACTOREN

◼ triomf van de stad

◼ smartphone ontwikkelingen

◼ bevolkingsprofiel

◼ (relatieve) ligging



kenniseconomie

◼ Toegevoegde waarde: creativiteit en kennis

◼ Menselijk kapitaal

◼ Stedelijke oriëntatie 
– agglomeratievoordelen vereisen clustering en concentratie
– innovatie vereist synergie
– uitwisseling taciete kennis vereist face to face contacten
– verzilveren cultureel kapitaal

◼ Aantrekkelijk stedelijk milieu = nabijheid mensen en 
voorzieningen

Kenniseconomie



permanente connectiviteit

– cloud computing (smartphones, tablets)

– footloose

– ‘nieuwe werken’

– ↑ face to face contacten

– ruimtelijke contractie

– vereist nabijheid aantrekkelijke plekken



Third Place



nieuwe stedelingen ➔ interactiemilieu

◼ interactie economie → ↑ publieke ruimte & voorzieningen

◼ permanente connectiviteit → ↑ publieke ruimte  & voorz….

◼ veelzijdiger activiteitenpatroon → ↑ publieke ruimte & v..

◼ vervlechten vrije- en werktijd + zorgtijd → ↑ publieke ruimte

◼ ↓ private ruimte  → ↑ publieke ruimte & voorzieningen



VERANDEREND GEBRUIK 

AMSTERDAMS  GROEN

◼ nog diverser
◼ toename ‘werken in parken’
◼ studeren in parken (22% studenten)

◼ vervlechting week- en 
weekendbezoek

◼ vervlechting parkgezelschap

Samen, Amstelpark / Niek Bosch

Nieuwe werken, Westerpark / Caro Bonink



“BECAUSE WE ‘VE GOT PARKS”

WORLD TRENDS PARKS ARE ESSENTIAL FOR CITY 
ECONOMIES

GROEN  ALS  VERSTIGINGSFACTOR

Michael Bloomberg, Mayer of NYC

• 46% bewoners vindt groen 
(zeer) belangrijk 
vestigingsmotief (was 43%)

• 1 op 3 ondernemers vindt groen 
(zeer) belangrijk 
vestigingsmotief

• Groen legitimeert verdichting!!



Verdichtingslocaties



Park Somerlust Amstelkwartier







Sluispark

Waterbassin

Entreegebied



PRIJS VAN SUCCES: 

ruimtelijke contractie



RECREATIEGEBIEDEN

Groene fietsroutes van stedelijk naar landelijk, Waterland/ Niek Bosch

❑ Bezoek over hele linie gedaald
❑ Uitzondering: Waterland

❑ Waardering over hele linie 
gestegen

❑ Onmisbaar in Metropoolregio



verdichtende stad kan niet zonder groen

groen heeft verdichtende stad nodig

investeren loont

juiste investering op juiste moment op juiste 
plek (prioritering)

investeren in parken moet gepaard gaan met 
investeren in buurt

privaat geld delven


