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Vier op de vijf sport wekelijks
81% van de Amersfoorters (18 t/m 84
jaar) sport minstens één keer per
week (figuur 1). Hieronder valt ook
recreatief fietsen en wandelen. Voor
de groep 18-64 jaar is het percentage
even hoog. Ongeveer één op de tien
Amersfoorters sport niet of
nauwelijks.1

Cultuur

Recreatie

Figuur 1: Sportfrequentie

Sporten versus bewegen
In dit onderzoek verstaan we onder
sporten ook recreatief wandelen en
fietsen. We kiezen hiervoor omdat de
gemeente zowel sporten als bewegen
belangrijk vindt. De cijfers uit dit
onderzoek zijn niet vergelijkbaar met
landelijk onderzoek, omdat daar
sporten en bewegen vaak uit elkaar
wordt getrokken (waarbij recreatief
wandelen en fietsen dan onder
bewegen valt). Cijfers over
sportdeelname in andere onderzoeken
vallen daarom lager uit dan in dit
onderzoek.

Amersfoorters bewegen evenveel als
landelijk
Uit GGD onderzoek (2016) blijkt dat
61% van de volwassen Amersfoorters
op tenminste 5 dagen per week
minimaal 30 minuten matig intensief
beweegt (Nederlandse Norm Gezond
Bewegen). Voor Amersfoortse
senioren is dit 73%. Amersfoort wijkt
hierin niet af van het landelijk
gemiddelde (volwassenen: 60%;
senioren: 72%).

Percentage lidmaatschap
sportvereniging of sportschool blijft
onveranderd…
Net als in 2014 is 25% lid van een
sportvereniging en 35% van een
sportschool (35%) (figuur 2). Dat een
kwart lid is van een sportvereniging
sluit aan bij de resultaten van recent
onderzoek in de provincie Utrecht (De
Staat van Utrecht, 2019). Ook uit
landelijk onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau blijkt dat
ongeveer een kwart van de
volwassenen sport in een vereniging
(Rapportage Sport, 2018).

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.
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Figuur 2: Waar sporten Amersfoorters?
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…en velen sporten (ook)
ongeorganiseerd
Daarnaast sport 50% zelf in de
openbare ruimte. Dit kan naast een
lidmaatschap bij een vereniging of
sportschool zijn. 24% sport (ook) zelf
thuis. Degenen die ‘anders’ aankruisen
hebben het vooral over zwemmen of
yoga via losse kaartverkoop of één
strippenkaart bij een bepaalde
aanbieder.

Recreatie

Individualisering van de sport
Het Mulier Instituut constateert dat de
individualisering van sportdeelname
terug te zien is in een toename van
fitness en duursporten (fietsen,
hardlopen, wandelen etc.). Tussen
2001 en 2016 is fitness van 16% naar
23% gestegen. Duursport is gestegen
van 11% naar 20% (Ontwikkeling van
sportdeelname naar sporttakken,
2017). Duursporten worden volgens het
Mulier Instituut meestal in de
openbare ruimte beoefend. Ook in
Amersfoort is te zien dat het sporten
in de openbare ruimte populair is.
Individualisering van de sport is hier
dus ook zichtbaar.

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Veruit meeste Amersfoorters sporten
voor gezondheid/fit voelen en
ontspanning
Vrijwel alle respondenten geven als
belangrijkste reden om te sporten
‘gezondheid, fit voelen, ontspanning’
(91%). Zij mochten uit vier mogelijke
redenen maar één reden kiezen.
‘Sociale contacten/ meedoen’ (6%) en
‘presteren/winnen’ (1%) worden door
minder inwoners het belangrijkste
gevonden2. Deze resultaten sluiten aan
bij landelijk onderzoek over de
motieven om te sporten (Rapportage
Sport, SCP 2018)3

De exacte cijfers weten? Ga naar de
bijlage.
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Een flexibele sportkaart in
Amersfoort?
Omdat flexibel sporten steeds
populairder wordt, wil de gemeente
weten wat inwoners van een flexibele
sportkaart zouden vinden, waarbij het
mogelijk is om trainingen te volgen bij
verschillende sportclubs in Amersfoort.
Voorbeelden zijn: iemand volgt de ene
week een tennistraining, de volgende
week een voetbaltraining en gaat de
week daarop naar de sportschool. Of:
drie maanden een voetbaltraining
volgen en daarna een paar maanden
danslessen nemen.

Figuur 3: Keuze flexibele sportkaart, lidmaatschap of geen van beide

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

37% zou voor flexibele sportkaart
kiezen
Als respondenten zouden moeten
kiezen tussen een flexibele sportkaart
of een vast lidmaatschap bij eenzelfde
sportvereniging/sportschool, dan geeft
37% aan voor een flexibele sportkaart
te kiezen. 43% zou voor een vast
lidmaatschap kiezen en 20% voor geen
van beide (figuur3).4

Grootste afzetgroep flexibele
sportkaart: incidentele,
ongeorganiseerde sporters
Inwoners die niet zo frequent en
ongeorganiseerd sporten zijn de
belangrijkste afzetgroep voor een
flexibele sportkaart: van de inwoners
die minder dan één keer per week
sporten, zou 47% voor een flexibele
sportkaart kiezen en van degenen die
ongeorganiseerd buiten of thuis
sporten, zou 44% hiervoor kiezen. Maar
ook een aanzienlijk deel van de
frequente sporters (35%) en degenen
die al lid zijn van een sportschool (36%)
of sportvereniging (26%) zouden kiezen
voor een flexibele sportkaart in plaats
van hun huidige lidmaatschap.
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43% zou (meer) willen sporten
Net als in 2014 zou ongeveer twee op
de vijf wel (meer) willen sporten
(figuur 4). Vooral inwoners die minder
dan één keer per week sporten zouden
er meer aan willen doen (63%). Maar
ook een aanzienlijk deel van de
frequente sporters (42%) en de nietsporters (23%) zou graag (meer) willen
sporten.
Redenen om niet (meer) te sporten
zelfde als 2014
De redenen die inwoners noemen om
niet (meer) te sporten wijken niet
significant af van 2014. Een
veelgenoemde reden om niet (meer)
te sporten is het gebrek aan tijd
(figuur 5). Meer dan de helft geeft dit
aan als één van de belangrijkste
redenen (men mocht er maximaal 2
kiezen). Inwoners die wekelijks of
vaker sporten noemen deze reden iets
vaker (58%) dan degenen die minder
dan 1x per week sporten (45%).
Tijdgebrek kwam ook uit de
Rapportage Sport (SCP, 2018) als
belangrijkste reden naar voren om niet
(meer) te sporten. Verder geeft ruim
een derde aan dat het er gewoon niet
van komt. Deze reden wordt vaker
genoemd door inwoners die minder
dan 1x per week sporten (50%) dan
degenen die wekelijks of vaker sporten
(30%). Ruim een kwart vindt het teveel
geld kosten (sportfrequentie speelt
hierbij geen rol).

Figuur 5: Belangrijkste reden om niet (meer) te sporten

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Figuur 4: Percentage inwoners dat
(meer) zou willen sporten

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Zou een flexibele sportkaart helpen?
Van degenen die aangeven dat het er
niet van komt om (meer) te sporten of
dat het teveel tijd of geld kost, zou
een aanzienlijk deel (44%-60%) voor
een flexibele sportkaart kiezen (zie
voor uitleg hierover het kader ‘Een
flexibele sportkaart in Amersfoort’ op
pagina 6). Dit kan erop wijzen dat een
flexibele sportkaart deze groepen
(meer) aan het sporten kan krijgen,
iets dat ook terug komt als
aanbeveling in de Rapportage Sport
als het gaat om tijdsgebrek (SCP,
2018). Maar: dit soort behoefteonderzoek is lastig te vertalen naar
hoe inwoners daadwerkelijk in de
praktijk handelen.4
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Sportvoorzieningen en
sportactiviteiten: tevredenheid gelijk
gebleven
Bijna twee derde (64%) is tevreden
over het aanbod (hoeveelheid en
diversiteit) van sportvoorzieningen en
activiteiten in Amersfoort (figuur 6).
Dit is nagenoeg gelijk aan 2014 (67%).
Dit betekent niet dat de rest
ontevreden is: zij geven vooral aan dat
zij zich onvoldoende hebben verdiept
in het aanbod om hier een oordeel
over te kunnen geven.
Sporten in openbare ruimte:
tevredenheid iets gedaald
65% is tevreden over het aanbod
(hoeveelheid en diversiteit) in de
openbare ruimte om te sporten in
Amersfoort, zoals wandel- en
fietspaden of parken (figuur 7). Dit is
een daling: in 2014 was nog 70%
tevreden.

Figuur 6: Tevredenheid
sportvoorzieningen en activiteiten

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Figuur 7: Tevredenheid sporten in
openbare ruimte

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Alle cijfers weten? Ga naar de
bijlage.
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Een kwart mist iets in sportaanbod
openbare ruimte
Aan de respondenten is gevraagd of zij
iets missen in het aanbod. Een kwart
zegt iets te missen. Het zijn vooral de
wekelijkse sporters die verbeterpunten
zien. Wat missen zij? Mogelijkheden
om te fitnessen in het openbaar groen
(trimbaan, rekstokken of
fitnesstoestellen) worden vaak
genoemd. Daarnaast zijn er
opmerkingen over o.a. meer
wandelpaden / losloopgebied honden,
fiets- of mountainbikepaden, meer
parken/veldjes, betere
verlichting/onderhoud/handhaving.

Woordwolk: Wat missen inwoners qua sportaanbod in de openbare ruimte?

Een derde heeft in afgelopen 5 jaar
geen groot sportevenement in
Amersfoort bezocht
De gemeente wil weten hoe groot de
interesse onder inwoners is voor het
bezoeken van grote sportevenementen
in Amersfoort (bijvoorbeeld het
Amersfoorts Voetbal Kampioenschap,
de Marathon Amersfoort, de start van
wielerrondes, het NK zwemmen etc.)
Ruim een derde (36%) heeft in de
afgelopen vijf jaar zo’n
sportevenement in Amersfoort
bezocht.

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.
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Aandeel Amersfoorters dat kunst en
cultuur beoefent blijft gelijk
In 2018 beoefenen evenveel
Amersfoorters amateurkunst (42%) als
in 2014 (figuur 8). Het percentage
inwoners dat dit via een vereniging of
cursus doet is ook niet veranderd
(13%).

Figuur 8: Percentage dat het afgelopen jaar zelf muziek of kunst heeft gemaakt
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Vergelijken met Nederland niet
mogelijk
Het is lastig om de cijfers over
amateurkunst uit dit onderzoek te
vergelijken met landelijke
onderzoeken. Zo is er de
tweejaarlijkse Vrijetijdsomnibus
(Sociaal Cultureel Planbureau &
Centraal Bureau voor de Statistiek) en
de Monitor Amateurkunst (Landelijke
Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst). Helaas is in deze
onderzoeken geen splitsing tussen
jeugd en volwassenen gemaakt,
waardoor de cijfers niet met dit
onderzoek vergeleken kunnen worden.
Cijfers van de Boekmann Stichting
geven slechts een beeld tot 2015 en
zijn daarmee te verouderd voor een
vergelijking met dit onderzoek.

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Festivals en evenementen dit jaar
niet uitgevraagd
In deze Vrijetijdsmonitor was er geen
vragenblok meer over festivals en
evenementen. De reden hiervoor is dat
de tevredenheid van inwoners hierover
al jaren stabiel is gebleken. En de
bezoekersaantallen zij ook op een
andere wijze te achterhalen.

Alle cijfers weten? Ga naar de
bijlage.
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Bekendheid culturele organisaties
stabiel …
De meeste Amersfoortse culturele
organisaties zijn in 2018 even bekend
als in 2014. Uitzondering hierop zijn de
toegenomen bekendheid van Theater
de Lieve Vrouw en afgenomen
bekendheid van FLUOR. FLUOR,
voorheen Podium De Kelder, is in 2015
naar een nieuwe locatie verhuisd.

Figuur 9: Bezoek culturele organisaties

Cultuur

Voor alle cijfers over de bekendheid,
ga naar de bijlage.
Recreatie

… maar bezoek gestegen
Hoewel de bekendheid van FLUOR
afnam, nam het bezoek toe. Ook veel
andere culturele organisaties worden
door meer Amersfoorters bezocht dan
in 2014. Dit geldt voor de Flint,
Bibliotheek Eemland, Theater de Lieve
Vrouw, KAdE, en het Mondriaanhuis
(figuur 9). Over het algemeen
bezoeken hoger opgeleiden vaker
culturele organisaties dan lager
opgeleiden. Dat is in dit onderzoek
niet anders. Maar de toename van het
bezoek (ten opzichte van 2014) lijkt
bij zowel hoger als lager opgeleiden
vandaan te komen.

* significant verschil tussen 2014 en 2018.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014 en 2018.
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Figuur 10: Bezoek bioscoop, museum, voorstelling, concert, atelier of kunstuitleen
in Amersfoort
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Meer Amersfoorters bezoeken
cultuur…
In 2018 bezochten meer inwoners dan
in 2014 minimaal één keer een
voorstelling, concert of museum in
Amersfoort (2014: 50%5, 2018: 61%) of
daarbuiten (2014: 54%, 2018: 70%).
Ook het aandeel inwoners dat een
bioscoop of filmhuis in of buiten
Amersfoort bezocht is toegenomen
(figuur 10).
… maar geen frequenter bezoek
Mensen bezoeken in 2018 gemiddeld
even vaak een voorstelling, concert,
museum of film als in 2014. Alleen
toneelvoorstellingen buiten
Amersfoort en dance- of houseparty’s
buiten Amersfoort worden gemiddeld
minder vaak bezocht dan in 2014.

Recreatie

Alle exacte cijfers weten? Ga naar
de bijlage.

* significant verschil tussen 2014 en 2018.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014 en 2018.
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Stijging kunst- en cultuurbezoek
landelijke trend
De stijgende bezoekcijfers in dit
onderzoek zien we ook terug in
landelijke cijfers: uit een publicatie
van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zien we een
sterke stijging van museum- en
bioscoopbezoek (figuur 11). Ook
poppodia en festivals (VNPF-podia) en
filmfestivals zien hun
bezoekersaantallen sterk stijgen sinds
2014.
Cultuurbezoek vooral in centrum
Amersfoorters gaan het vaakst naar
het centrum van Amersfoort voor
kunst- en cultuurbezoek. Bijna
driekwart (72%) bezocht het afgelopen
jaar bijvoorbeeld een voorstelling,
tentoonstelling of film in het centrum.
Verder bezocht 40% cultuur in Utrecht
stad, 50% in Amsterdam en 60% elders
in het land. Cultuur in de eigen wijk
wordt door minder inwoners bezocht
(24%) (hierbij zijn degenen die in de
binnenstad wonen buiten beschouwing
gelaten). Ook bezoeken relatief weinig
inwoners de andere wijken (niet de
eigen wijk en niet het centrum) (20%).
Een even groot percentage bezoekt
cultuur in de regiogemeenten.

Figuur 11: Landelijke bezoekcijfers kunst- en cultuur (ministerie OCW)6

Bron: Cultuur in Beeld 2017, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Helft inwoners wil meer aan kunst
en cultuur doen
Bijna de helft (49%) van de
Amersfoorters zou meer aan kunst en
cultuur willen doen, door het zelf te
doen (8%) of door het te bezoeken
(40%) (figuur 12). Deze percentages
zijn gelijk aan 2014.

Figuur 13: Belangrijkste reden om niet (meer) aan kunst en cultuur te doen

Cultuur

Recreatie

Figuur 12: Percentage inwoners dat
(meer) aan kunst en cultuur zou willen
doen
* significant verschil tussen 2014 en 2018.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014 en 2018.

Redenen om niet (meer) aan kunst
en cultuur te doen grotendeels
zelfde als 2014
De meeste genoemde redenen om dit
niet te doen zijn net als in 2014:
gebrek aan tijd (42%), het komt er niet
van (39%) of te hoge kosten (26%)
(figuur 13). Mensen noemen wel vaker
als reden dat ze onvoldoende weten
wat er te doen is (2014: 14%, 2018:
19%).
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.
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Nog even tevreden over aanbod als
in 2014
Vergeleken met 2014 zijn
Amersfoorters in 2018 even tevreden
over het kunst- en cultuuraanbod
(inclusief evenementen) in Amersfoort
(68% tevreden, 7% niet (zo) tevreden,
de rest is onvoldoende op de hoogte
(figuur 14). Wel noemt 22%
verbeterpunten. Veelgenoemd worden:
meer publiciteit geven, lagere kosten,
meer diversiteit en kwaliteit aanbod,
en overlast omwonenden door aanbod.

Figuur 14: Tevredenheid kunst- en cultuuraanbod

Recreatie

Woordwolk: Wat vinden inwoners van het kunst- en
cultuuraanbod?
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Enkele genoemde verbeterpunten
“Betere informatie geven wat er te
doen is.”
“Diversiteit van het aanbod, naar mijn
idee veel van hetzelfde.”
“Wat meer participatie activiteiten
die ook toegankelijk zijn voor mensen
met minder budget.”
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.
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Figuur 15: Bezoek recreatiegebieden in Amersfoort
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Bezoek recreatiegebieden
grotendeels gelijk gebleven
De meeste parken en
recreatiegebieden in en om
Amersfoort worden even vaak bezocht
als in 2014.7 De bezoekpercentages
van de gebieden in Amersfoort
worden getoond in figuur 15. De
bezoekpercentages van de gebieden
buiten Amersfoort vindt u in de
bijlage.
Alleen het Waterwingebied tussen
Liendert en Rustenburg wordt door
iets meer Amersfoorters bezocht dan
in 2014 (2014: 22%; 2018: 29%). Ook
bezoeken iets meer inwoners het bos
in Amersfoort-Zuid (Birkhoven,
Bokkeduinen, Nimmerdor en Klein
Zwitserland) (2014: 61%; 2018: 67%).
De populairste recreatiegebieden
zijn, net als in 2014, het groen in de
eigen buurt (78%), het Bos ten zuiden
en westen van Amersfoort (omgeving
Den Treek, Henschoten, Austerlitz,
Soesterduinen en Lage Vuursche (76%,
niet op kaart) en het Bos in
Amersfoort-Zuid (67%).
Alle exacte cijfers weten? Ga naar
de bijlage.

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014 en 2018.
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Woordwolk: wat missen inwoners in het recreatie gebied
waar zij het vaakst komen?
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Meesten tevreden over rondjes,
paden en knooppunten
De meeste gebruikers hebben geen
verbeterpunten (87%). Degenen die
dit wel hebben noemen vooral een
duidelijkere bewegwijzering (soms
missen er bordjes of zijn ze
overwoekerd) meer bekendheid. Ook
mist men bankjes en prullenbakken
langs de routes en langere rondjes.

Recreatie
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Meesten tevreden over
recreatiegebied
De meeste inwoners (80%) missen niets
in het recreatiegebied waar zij het
vaakst komen. Degenen die wel iets
missen noemen o.a. een
horecagelegenheid, bankjes,
prullenbakken, een speeltuin,
verlichting en een
hondenlosloopgebied (zie woordwolk).
Het valt op dat voor Stadspark
Schothorst, park Randenbroek /
Heiligenberkerbeekdal en het Bos ten
Zuiden en westen van Amersfoort
relatief vaak een horecagelegenheid
wordt genoemd.

Driekwart kent fietsknooppunten
65% van de Amersfoorters kent de
fietsknooppunten en 38% gebruikt
deze ook (figuur 16). Klompenpaden
en beweegrondjes zijn minder bekend
en worden minder bezocht. Maar:
percentages van het gebruik van de
beweegrondjes kunnen in de praktijk
afwijken, want mogelijk zijn veel
mensen zich er niet van bewust dat
hun wandeling of hardlooproute een
beweegrondje is.

Figuur 16: Bekendheid beweegrondjes, klompenpaden en fietsknooppunten Amersfoort

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

25%

kent beweegrondje
(gebruik: 9%)

50%

kent klompenpad
(gebruik: 24%)

65%

kent fietsknooppunt
(gebruik: 38%)
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Meer inwoners hebben gerecreëerd
bij het water
46% van de inwoners heeft het
afgelopen jaar in of om Amersfoort
recreatief gezwommen of op of bij het
water gerecreëerd. Dit is een stijging
ten opzichte van 2014 (41%). Degenen
die op of bij het water recreëerden
deden dit ook vaker (2014: 7 keer;
2018: 9 keer). Deze stijging heeft
waarschijnlijk te maken met de hete
zomer van 2018, met twee hittegolven
middenin de zomervakantie (tegenover
geen hittegolf in 2014).

Vier op de vijf tevreden over
recreëren in openbaar groen
De meeste inwoners (81%) zijn
tevreden over de mogelijkheden om
buiten in het openbaar groen te
recreëren in en om Amersfoort (figuur
17).

Helft tevreden over recreëren op of
bij het water
Over de mogelijkheden om op of bij
het water te recreëren in en om
Amersfoort is iets meer dan de helft
tevreden (54%) (figuur 18). Relatief
veel inwoners (33%) geven aan dat zij
hier onvoldoende vanaf weten om
hierover te oordelen.

Figuur 17: Tevredenheid recreëren in
openbaar groen

Figuur 18: Tevredenheid recreëren
op of bij het water

Henschotermeer nog steeds populair
De verdeling van de locaties waar men
gezwommen heeft is vergelijkbaar met
2014: het Henschotermeer is het
meest populair (43%), gevolgd door het
Bosbad (36%).

Alle exacte cijfers weten? Ga naar de
bijlage.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2018.
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Methode

Waarom dit onderzoek?
De gemeente heeft in haar beleid over
sport, cultuur en recreatie doelen
opgesteld in diverse beleidsnota’s. Om
dit beleid te kunnen toetsen, bij te
sturen en nieuw beleid te ontwikkelen,
is er periodiek behoefte aan
monitoring onder de Amersfoortse
bevolking. Om die reden is Onderzoek
& Statistiek gevraagd om een
Vrijetijdsmonitor uit te voeren. Voor
een deel gaat het om een herhaling
van de Vrijetijdsmonitor uit 2014, om
zo trends in de tijd te kunnen volgen.
Maar er zijn ook veel oude
onderwerpen vervangen door meer
actuele beleidsvragen.
Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Voor de Vrijetijdsmonitor zijn zo’n
4.000 Amersfoorters van 18-84 jaar
benaderd om een vragenlijst in te
vullen. Ongeveer 1550 personen
hebben uiteindelijk aan het onderzoek
meegedaan. Dat komt neer op een
respons van 39%.

Respons

Steekproef en significantie
Omdat het gaat om een steekproef,
zijn kleine gemeten verschillen niet
altijd significant. ‘Significant’
betekent dat de kans dat een verschil
tussen twee percentages of
gemiddelden op toeval berust kleiner
is dan 5%. In dit rapport worden alleen
de significante resultaten beschreven.
In de vragenlijst met scores zijn de
cijfers van 2018 en 2014 opgenomen
en staat er een sterretje en
kleuraccent als de verschillen
significant zijn. Ook in de figuren in
het rapport staan sterretjes bij de
significante resultaten.

Steekproef en representativiteit
Een steekproefonderzoek onder de
Amersfoortse bevolking is
representatief als alle Amersfoorters
even veel kans hebben om uiteindelijk
in het onderzoeksbestand terecht te
komen. In de praktijk is dat lastig te
realiseren. Sommige groepen zijn nu
eenmaal sneller bereid om aan
onderzoek mee te doen dan andere.
Zo zitten er standaard
verhoudingsgewijs wat te weinig
jongeren in de Vrijetijdsmonitor. We
trekken die scheve verdeling zo goed
mogelijk recht door de verschillende
groepen respondenten te wegen. Dat
doen we op geslacht en leeftijd.8
Toch zal ook zo’n weegprocedure een
steekproef nooit 100% representatief
kunnen maken.
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Voetnoten
Home

1. Door een veranderde vraagstelling is deze vraag niet vergelijkbaar met 2014 (toevoeging van recreatief wandelen en fietsen in de
vraagstelling en geen lijst meer waarin mensen aan moesten kruisen welke sport ze doen). Terug naar pagina
2. De antwoordcategorieën verschillen in grote mate van de antwoordcategorieën in de Vrijetijdsmonitor 2014. De reden hiervoor is om
beter aan te sluiten bij de motieven / functies van sport zoals gehanteerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (voor het opstellen van
de Sport Toekomst Verkenning). Terug naar pagina
3. De cijfers van de Vrijetijdsmonitor 2018 zijn niet geheel vergelijkbaar met de Rapportage Sport 2018, omdat men daar meerdere
antwoorden mocht kiezen. Bij de Vrijetijdsmonitor mochten respondenten maar één antwoordcategorie kiezen. Terug naar pagina
4. Deze cijfers zijn een indicatie, omdat het gebruik in de praktijk in grote mate afhangt van de kosten, de mogelijkheden en het
gebruiksgemak van zo’n flexibele sportkaart. Terug naar pagina
5. Het percentage uit 2014 (50%) is anders dan genoemd in de Vrijetijdsmonitor 2014. Inwoners die vaker dan één keer in Amersfoort een
museum bezoeken waren in 2014 onterecht niet meegenomen in het percentage. Terug naar pagina
6. Uitleg afkortingen legenda:
• BIS-NFF: rijksgesubsidieerde filmfestivals. Zij maken deel uit van de culturele basisinfrastructuur (BIS).
• BIS-FPK: rijksgesubsidieerde podiumkunstgezelschapen; zij maken deel uit van de culturele basisinfrastructuur (BIS) of krijgen
meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Het betreft zowel (jeugd)theater, dans en operagezelschappen als
orkesten en ensembles.
• VSCD/VNPF: De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) verenigde in 2016 120 podia; 57 poppodia zijn
verenigd in de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Terug naar pagina
7. In 2018 is de vraagstelling verduidelijkt ten opzichte van 2014. Daarom hebben we de cijfers van 2014 volgens de nieuwe vraagstelling
berekend. Hierdoor verschillen de percentages van 2014 die in dit rapport vermeld staan van de percentages in de publicatie van 2014.
Terug naar pagina
8. In 2014 is er een andere weging gedaan om vergelijking met de cijfers van 2010 mogelijk te maken. Dit was een andere weging dan we
voor 2018 nodig hadden. Daarom verschillen de percentages van 2014 die in dit rapport vermeld staan van de percentages in de
publicatie van 2014. Terug naar pagina
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Vragenlijst met scores
Het percentage tussen haakjes achter de vraag toont het aandeel respondenten dat de vraag heeft
beantwoord. Het percentage tussen haakjes achter de antwoordcategorieën toont de score uit 2014. Als de
score in 2018 statistisch significant verschilt van die in 2014, dan is dit weergegeven met * en is het vakje
blauw gekleurd. Als een antwoordcategorie in 2014 niet bestond, dan is dit weergegeven met (-).)
De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afrondingen. Daarnaast tellen de percentages op tot
meer dan 100% als inwoners meerdere antwoorden mochten geven.

A. SPORT
A1

A2

Hoe vaak sport u? Hieronder valt bijvoorbeeld ook: recreatief wandelen,
recreatief fietsen en yoga. (99%)
2018 (2014)
19%

(-)

(Vrijwel) dagelijks

43%

(-)

Een paar keer per week

19%

(-)

Ongeveer een keer per week

7%

(-)

Een paar keer per maand

4%

(-)

Ongeveer een keer per maand

3%

(-)

Eén of een paar keer per jaar

7%

(-)

Minder dan één keer per jaar of nooit

→ ga naar vraag A5

Op welke manier sport u? (92%)
(u mag meer antwoorden aankruisen)
2018 (2014)
25%

(27%)

Ik ben lid van een sportvereniging

35%

(36%)

Ik ben lid van een sportschool / fitnessclub

50%

(-)

Ik sport zelf in de openbare ruimte

24%

(-)

Ik sport zelf thuis

11%

(-)

Anders, namelijk

Om georganiseerd te kunnen sporten moeten inwoners nu meestal lid zijn van een sportvereniging of
sportschool. Een alternatief zou zijn om een strippenkaart in te voeren, waarbij het mogelijk is om trainingen
te volgen bij verschillende sportclubs. Zo zou u dan bijvoorbeeld de ene week een tennistraining kunnen
volgen, de volgende week een voetbaltraining en de week daarop naar een sportschool kunnen gaan. Of u kunt
bijvoorbeeld drie maanden één sport doen en daarna weer een andere.
A3

A4

Als u zou moeten kiezen tussen een vast lidmaatschap bij eenzelfde
sportvereniging/sportschool of een dergelijke strippenkaart, wat heeft dan uw voorkeur? (92%)
2018 (2014)
43%

(-)

Lidmaatschap sportvereniging/sportschool

37%

(-)

Een strippenkaart

20%

(-)

Geen van beide

Wat is voor u de belangrijkste reden om te sporten? (91%)
2018

(2014)

6%

(-)

Sociale contacten, meedoen

91%

(-)

Gezondheid, fit voelen, ontspanning

1%

(-)

Presteren, winnen, steeds beter worden

2%

(-)

Anders
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A5

A6

A7

Zou u (meer) aan sport willen doen? (99%)
2018

(2014)

8%*

(13%)

Nee, ik interesseer me er niet zo voor

→ ga naar vraag A11

8%

(9%)

Ik ben daar lichamelijk niet (meer) toe in staat

→ ga naar vraag A11

41%

(39%)

Nee, ik doe al genoeg

→ ga naar vraag A7

43%

(40%)

Ja, ik zou wel (meer) aan sport willen doen

U heeft bij de vorige vraag aangegeven (meer) aan sport te willen doen.
Waarom doet u dat (nog) niet? (geef maximaal 2 antwoorden) (43%)
2018 (2014)
55%

(51%)

Ik heb te weinig tijd

5%

(3%)

Ik weet onvoldoende wat er te doen is

27%

(27%)

Dat kost teveel geld

13%

(13%)

Allerlei praktische redenen (bijv. ontbreken van kinderopvang)

5%

(5%)

Het sportaanbod sluit niet aan bij mijn wensen

2%

(3%)

Er is weinig bij mij in de buurt te doen

8%

(7%)

Ik ken niemand om samen mee te sporten

5%

(6%)

Ik ben daar lichamelijk niet (meer) toe in staat

34%

(29%)

Geen bijzondere reden, het komt er gewoon niet van

4%

(6%)

Andere reden

Wat vindt u van het aanbod (hoeveelheid en diversiteit) aan sportvoorzieningen
en sportactiviteiten in Amersfoort? (83%)
2018 (2014)
64%

(67%)

Ik ben er tevreden over

6%

(8%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

30%*

(25%)

Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

A8

Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?

A9

Wat vindt u van het aanbod (hoeveelheid en diversiteit) in de openbare ruimte om te sporten
in Amersfoort?
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wandel- en fietspaden, parken, beweegrondjes of
trapveldjes. (82%)
2018 (2014)

A10

65%*

(70%)

Ik ben er tevreden over

13%

(11%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

22%

(19%)

Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

→ ga naar vraag A11

Mist u iets in het aanbod om te sporten in de openbare ruimte? (63%)
2018

(2014)
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75%

(-)

Nee

25%

(-)

Ja, namelijk

De volgende vraag gaat over het als bezoeker beleven van grote sportevenementen in Amersfoort. Denk
bijvoorbeeld aan het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap, de Marathon Amersfoort, de Triatlon, de start van
wielerrondes, grote tennisevenementen, het NK zwemmen etc.
Het gaat dus niet om het zelf sporten en ook niet over het op tv kijken naar sport.
A11

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens zo’n sportevenement in Amersfoort bezocht? (98%)
2018

(2014)

37%

(-)

Ja

64%

(-)

Nee

Foto: Simon Lamme
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B. KUNST EN CULTUUR
B1

Deze vraag gaat over het zelf maken van muziek of kunst.
Kunt u van de onderstaande voorbeelden aangeven of u daar de afgelopen 12 maanden zelf iets
aan gedaan heeft?
Het gaat daarbij niet om bijvoorbeeld het bezoeken van muziekvoorstellingen, maar om zelf
muziek maken. (89-91%)
Ik doe er
Cursus of
Eén of enkele
Lid van
Actief maar
niets aan
lessen
workshop(s)
vereniging of
niet
band
georganiseerd
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)
2018
2018
2018
2018
2018
(97%)
(1%)
(-)
(1%)
(2%)
Toneel, theater
95%
1%
1%
1%
2%
(89%)
(1%)
(-)
(4%)
(6%)
Zang, musical
91%
1%
1%
3%
4%
Muziekinstrument
(85%)
(2%)
(-)
(1%)
(12%)
85%
3%
1%
2%
9%
bespelen
(95%)
(2%)
(-)
(1%)
(3%)
Dans, ballet
94%
2%
1%
1%
2%
Fotografie, film,
(76%)
(1%)
(-)
(1%)
(23%)
video, digitale
77%
2%
2%
0%
19%
media
Schrijven van
(94%)
(1%)
(-)
(0%)
(5%)
92%
0%*
0%
0%
7%*
proza / poëzie
Tekenen,
schilderen,
(86%)
(3%)
(-)
(0%)
(11%)
84%
3%
3%
0%
10%
keramiek,
boetseren

B2

Wilt u van de onderstaande Amersfoortse organisaties aangeven of u ze kent en of u ze de
afgelopen twee jaar heeft bezocht?
Het gaat hierbij om het actief bezoeken van het culturele aanbod van de organisatie (dus
bijvoorbeeld niet om het brengen of halen van uw kind of het studeren in de bibliotheek). (9195%)
Ja, bekend
Ja, bezocht
Museum Flehite
Rietveldpaviljoen
Het Mondriaanhuis
KAdE
Flint
Theater De Lieve Vrouw
FLUOR 1
Holland Opera
Bibliotheek Eemland
Scholen in de Kunst (inclusief de Muziekschool en
Popschool)
Archief Eemland (het stadsarchief)

1

Dit was voorheen Poppodium De Kelder

2018
84%
40%
86%
78%
94%
89%*
58%*
24%
89%

(2014)
(85%)
(-)
(84%)
(74%)
(93%)
(86%)
(65%)
(23%)
(88%)

2018
31%
8%
24%*
31%*
58%*
45%*
21%*
5%
54%*

(2014)
(30%)
(-)
(15%)
(24%)
(50%)
(38%)
(13%)
(6%)
(48%)

64%

(65%)

15%

(14%)

53%

(49%)

9%

(9%)
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B3

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden het kunst- en cultuuraanbod bezocht in
onderstaande gebieden? (bijvoorbeeld: voorstelling, tentoonstelling, concert, film, festival
etc.). (91-94%)
Geen enkele
keer
(2014)
2018
(-)
72%

Uw eigen wijk
Het centrum, inclusief Eemplein
(als u in het centrum woont, vink dan
hetzelfde antwoord aan als bij ‘uw eigen
wijk’)
Andere wijken in Amersfoort (niet uw eigen
wijk en niet het centrum)
De regiogemeenten (Baarn, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest,
Woudenberg)
Utrecht stad
Amsterdam
Elders in het land
B4

2018
24%

(2014)
(-)

6 keer of
vaker
(2014)
2018
(-)
5%

28%

(-)

53%

(-)

19%

(-)

80%

(-)

18%

(-)

2%

(-)

80%

(-)

19%

(-)

2%

(-)

61%
51%
40%

(-)
(-)
(-)

37%
43%
52%

(-)
(-)
(-)

3%
7%
8%

(-)
(-)
(-)

Hoe vaak bent u in en buiten Amersfoort in de afgelopen 12 maanden naar de volgende
voorstellingen / organisaties geweest?
(Vul een getal in. Als u ergens niet bent geweest, vul dan een 0 in.)
In Amersfoort
Buiten Amersfoort
minimaal 1
keer geweest
2018 (2014)

aantal keer
geweest
2018 (2014)

minimaal 1
keer geweest
2018 (2014)

aantal keer
geweest
2018 (2014)

Toneelvoorstelling

20%*

(16%)

2,0

(2,1)

17%*

(13%)

2,0*

(2,5)

Musical, show, revue

11%*

(9%)

1,6

(1,5)

26%*

(21%)

1,7

(1,7)

8%

(6%)

1,5

(1,4)

9%*

(5%)

1,6

(2,1)

Cabaret, kleinkunst

19%*

(13%)

1,7

(1,8)

17%*

(10%)

1,6

(1,8)

Concert klassieke muziek, opera
of operette

12%*

(10%)

2,3

(1,9)

18%*

(12%)

2,4

(2,8)

Popconcert, jazz, bluesconcert

22%*

(16%)

2,0

(2,1)

30%*

(19%)

2,5

(2,7)

8%

(6%)

2,7

(2,8)

13%*

(9%)

3,3*

(4,2)

Bioscoop, filmtheater, filmhuis

71%*

(61%)

5,1

(4,9)

29%*

(19%)

2,8

(3,0)

Museum / galerie

32%*

(25%)

2,6

(2,3)

49%*

(32%)

4,1

(4,3)

2%

(3%)

1,7

(1,9)

1%

(1%)

3,2

(2,2)

12%*

(9%)

2,4

(2,3)

12%*

(7%)

2,7

(2,8)

Dans, balletvoorstelling

Dance, houseparty

Kunstuitleen 2
Kunstenaar / atelier
B5

1-5 keer

Als u kijkt naar de antwoorden op de vorige vragen, zou u dan (meer) aan kunst en cultuur
willen doen (zowel bezoeken als zelf doen)? (95%)
2018 (2014)
30%

(33%)

Nee, ik interesseer me er niet zo voor

→ ga naar vraag C1

22%

(20%)

Nee, ik doe al genoeg

→ ga naar vraag B7

8%

(7%)

Ja, door het zelf te doen

41%

(40%)

Ja, door het te bezoeken

2
Het gaat hier om zeer weinig respondenten, zowel in 2014 (12 respondenten) als in 2018 (16 respondenten). De cijfers
voor Kunstuitleen zijn dus indicatief en niet betrouwbaar.
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B6

B7

B8

U heeft bij de vorige vraag aangegeven (meer) aan kunst en cultuur te willen doen.
Wat zijn de belangrijkste redenen dat u dat niet doet? (geef maximaal 2 antwoorden) (52%)
2018

(2014)

42%

(44%)

Ik heb te weinig tijd

19%*

(14%)

Ik weet onvoldoende wat er te doen is

6%

(6%)

Ik wil niet alleen en ken niemand om mee samen te gaan

26%

(28%)

Dat kost teveel geld

13%

(13%)

Allerlei praktische redenen (bijv. kinderopvang)

9%

(6%)

Er is te weinig aanbod naar mijn smaak

4%

(4%)

Er is te weinig in de buurt te doen

39%

(39%)

Geen bijzondere reden, het komt er gewoon niet van

7%

(8%)

Andere redenen

Wat vindt u in het algemeen van het aanbod van kunst en cultuur (inclusief evenementen) in
Amersfoort? (68%)
2018 (2014)
68%

(72%)

Ik ben er tevreden over

7%

(7%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

25%

(20%)

Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

Heeft u verbeterpunten voor het aanbod van kunst en cultuur in Amersfoort (zowel bezoeken
als zelf doen)?
Hierbij kunt u denken aan wat u mist, wat u vindt van de kwaliteit van het aanbod, de
hoeveelheid, de kosten, de diversiteit van het aanbod etc. (67%)
2018 (2014)
78%

(-)

Nee

22%

(-)

Ja, namelijk
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C. OPENLUCHT RECREATIE
C1 In en om Amersfoort liggen diverse recreatiegebieden waar u kunt fietsen, wandelen, etc. Kunt u
voor de onderstaande gebieden aangeven hoe vaak u deze in de afgelopen 12 maanden heeft
bezocht?
(Het gaat hierbij niet om wandelen of fietsen door het gebied onderweg van A naar B). (85%)
Ik ben daar
niet geweest

Eén of
enkele keren
per jaar

Eén of
enkele keren
per maand

Wekelijks of
vaker

In Amersfoort
1. Stadspark Schothorst

2018
41%

(2014)

(39%)

2018
39%

(39%)

2018
10%

(12%)

2018
10%

(10%)

2. Waterwingebied tussen Liendert
en Rustenburg

71%*

(78%)

21%*

(15%)

5%

(4%)

3%

(3%)

51%

(57%)

35%

(31%)

9%

(8%)

5%

(5%)

33%*

(39%)

42%

(40%)

17%*

(14%)

9%

(7%)

5. Hoogland-West (tot aan de Eem)

50%

(51%)

32%

(31%)

13%

(13%)

5%

(5%)

6. Overig groen in de eigen buurt
Omgeving van Amersfoort
7. Bos ten zuiden en westen van
Amersfoort: omgeving Den
Treek, Henschoten, Austerlitz,
Soesterduinen en Lage
Vuursche
8. Eempolder ten noord(west)en
van Amersfoort: omgeving
Baarn, Eemnes, BunschotenSpakenburg tot aan Nijkerk
9. Gelderse Vallei ten oosten van
Amersfoort: omgeving Nijkerk
tot aan Woudenberg /
Scherpenzeel (bijv. Bloeidaal /
Stoutenburg)

22%

(24%)

28%

(27%)

24%

(21%)

25%

(28%)

24%

(25%)

51%

(54%)

19%

(16%)

7%

(5%)

43%

(44%)

43%

(42%)

12%

(11%)

2%

(4%)

54%

(59%)

36%

(32%)

8%

(7%)

2%

(2%)

3. Park Randenbroek /
Heiligenbergerbeekdal
4. Bos in Amersfoort-Zuid:
Birkhoven, Bokkeduinen, Klein
Zwitserland, Nimmerdor

(2014)

(2014)

(2014)
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C2

C3

C4

In welke van onderstaande recreatiegebieden komt u het vaakst? (kies één antwoord) (93%)
2018

(2014)

18%

(-)

Stadspark Schothorst

5%
11%

(-)
(-)

Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg

10%

(-)

4%

(-)

9%

(-)

23%

(-)

7%

(-)

3%

(-)

9%

(-)

Park Randenbroek / Heiligenbergerbeekdal
Birkhoven, Bokkeduinen
Klein Zwitserland, Nimmerdor
Hoogland-West (tot aan de Eem)
Bos ten zuiden en westen van Amersfoort: omgeving Den Treek, Henschoten,
Austerlitz, Soestduinen en Lage Vuursche
Eempolder ten noord(west)en van Amersfoort: omgeving Baarn, Eemnes,
Bunschoten-Spakenburg tot aan Nijkerk
Gelderse Vallei ten oosten van Amersfoort: omgeving Nijkerk tot aan Woudenberg
/ Scherpenzeel (bijv. Bloeidaal / Stoutenburg)
Ik kom in geen van deze gebieden

→ ga naar vraag C4

Mist u iets in het recreatiegebied waar u het vaakst komt? (86%)
2018

(2014)

80%

(-)

Nee

20%

(-)

Ja, namelijk

Wilt u van onderstaande routes in Amersfoort aangeven of u ze kent en of u er in de afgelopen
12 maanden wel eens gebruik van gemaakt heeft? (91%)
Bekend
Gebruik van gemaakt
Ja
Nee
Ja
Nee
(2014)
2018 (2014) 2018 (2014) 2018 (2014)
2018
(-)
(-)
(-)
(-)
Beweegrondjes
25%
75%
9%
91%
(-)
(-)
50%
50%
(-)
(-)
Klompenpaden
24%
76%
(-)
(-)
(-)
(-)
Fietsknooppunten
65%
35%
38%
62%

Onderstaande vraag hoeft u alléén in te vullen als u wel eens gebruik heeft gemaakt van een
beweegrondje, klompenpad of fietsknooppunt in Amersfoort.
C5

Heeft u verbeterpunten voor een beweegrondje, klompenpad of fietsknooppunt in
Amersfoort? (48%)
2018 (2014)
87%

(-)

Nee

13%

(-)

Ja, namelijk
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C6
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens recreatief gezwommen of heeft u op of bij het water
gerecreëerd (bijvoorbeeld om te varen, te vissen of te zonnen) in Amersfoort of in de omgeving?
(94%)

C7

C8

3

2018

(2014)

54%*

(59%)

Nee

46%*

(41%)

Ja, namelijk 8,7* (6,6) keer (ongeveer)

→ ga naar vraag C8

Waar heeft u gezwommen of heeft u op of bij het water gerecreëerd?
(u mag meerdere antwoorden aankruisen) (41%) 3
2018

(2014)

34%

(33%)

Overdekt zwembad in Amersfoort of Hoogland

36%

(33%)

Bosbad

21%

(24%)

Een zwembad in de regio

6%

(5%)

Een strandje in Amersfoort (bijv. Nieuwland of Kattenbroek)

43%

(40%)

Henschotermeer

27%

(30%)

De randmeren, zoals het Eemmeer of het Veluwemeer

23%

(21%)

Een ander water in de regio, namelijk

Wat vindt u in het algemeen van de mogelijkheden om buiten te recreëren in en om
Amersfoort? (91%)
Ik ben er tevreden
Ik ben er niet (zo)
Ik ben er onvoldoende van
over
tevreden over
op de hoogte
2018

(2014)

2018

(2014)

2018

(2014)

Op het land (bijv.
wandelen/fietsen)

81%

(-)

6%

(-)

13%

(-)

Op of bij het water

54%

(-)

13%

(-)

33%

(-)

De percentages zijn gebaseerd op de respondenten die op vraag C6 ‘ja’ hebben ingevuld.

