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Sport
5

Marathon Amersfoort, foto: Harry Prins

•

Vergeleken met 2010 zijn er niet meer mensen gaan sporten, maar degenen die sporten doen dit frequenter.
70% van de volwassen Amersfoorters (18 tot en met 84 jaar) sport wekelijks of vaker.

• Sinds 2010 sporten meer vrouwen, waardoor het aandeel sporters onder beide seksen gelijk is. De mannen
die sporten zijn dit vergeleken met 2010 frequenter gaan doen.
• Sporten die veel worden beoefend zijn relatief vaak individuele sporten en gericht op conditieverbetering.
• Gezondheid, en dan specifiek conditieverbetering, is de belangrijkste reden om te sporten.
• Amersfoorters beoordelen het ruime sportaanbod beter dan in 2010. Ook is de meerderheid tevreden over
het aanbod aan openbare ruimte om te sporten.
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Kengetal uit begroting 2015-2018
% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet: 72%
Toename wekelijks sporten
79% van de volwassen Amersfoorters (18 tot
en met 84 jaar) heeft in de afgelopen 12
maanden minstens één keer gesport. Dit is
vergelijkbaar met 2010. Er zijn dus niet meer
mensen gaan sporten, maar degenen die
sporten doen dit frequenter. In 2014 sporten
meer mensen (70%) wekelijks of vaker. In het
kengetal van de begroting staat de leeftijd van
18 tot en met 64-jarigen centraal. Van hen
sport 72% minimaal één keer per week.

6

gedaald. Maar de mannen die sporten zijn dit
vergeleken met 2010 gemiddeld vaker (bijna)
dagelijks of een paar keer per week gaan
doen.
Sporten onder jongeren en ouderen gestegen
Sportdeelname is het hoogst onder jongeren
(90%) en neemt af met de leeftijd. Sinds 2010
is het aandeel sporters onder vooral jongeren
en 65-plussers toegenomen. De
sportdeelname in de leeftijd van 55 tot en met
64 jaar is juist gedaald.

Meer vrouwen sporten sinds 2010, mannen
sporten frequenter
Het aandeel sporters is in 2014 onder beide
seksen vergelijkbaar. Sinds 2010 sporten meer
vrouwen, terwijl dit onder mannen licht is
Figuur 1

Tabel 1 toont de meer frequente sporters naar
leeftijd. Voor de meeste leeftijdsgroepen is
het aandeel dat minimaal een keer per week
sport toegenomen.
Tabel 1
Aandeel sporters dat
wekelijks of vaker sport naar leeftijd

Sportdeelname naar persoonskenmerken
en wijk
Totaal

18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75-84 jaar
totaal

* Man
* Vrouw
* 18-24
* 25-34
35-44
* 45-54
* 55-64
¹ 65-74
¹ 75-84

2014
73%*
73%*
69%
75%*
68%
64%*
53%*
70%*

2010
68%
64%
67%
70%
66%
60%
48%
65%

*Significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

lbo/mavo
* mbo/havo/vwo
* hbo/wo

Sportdeelname in Nederland
Het aandeel volwassenen dat in het afgelopen
jaar wel eens aan sport deed is in Nederland
vergelijkbaar met Amersfoort: circa 79%. Wel
sporten Amersfoorters veel frequenter: 70%
sport minimaal een keer per week tegen
landelijk 52%. Ook zijn Amersfoorters iets
vaker lid van een sportvereniging: circa 27%
tegen 21% landelijk. (bron Nederland: OBiN,
bevolking 18-79 jaar).

westers
* niet-westers
* student
* baan
* werkloos
* huishouding
AOW / VUT
* WAO
* prioriteitswijken
beheerwijken
0%

20%

40%
2014

60%

80%

100%

2010

*Significant verschil tussen 2010 en 2014.
1
De leeftijdsgroepen 65-74 en 75-84 jaar zijn samen genomen bij
berekening significantie. Sportdeelname onder deze gecombineerde groep
65+’ers is significant toegenomen.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014
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Sportdeelname in prioriteitswijken
toegenomen
Het verschil in sportdeelname tussen hoger en
lager opgeleiden is groter geworden sinds
2010, doordat het aandeel sporters onder
hoger opgeleiden is gestegen. Daarentegen
neemt het verschil tussen zogenaamde
prioriteitswijken1 en de overige wijken
(oftewel ‘beheerwijken’) af, omdat de
Amersfoorters die in de prioriteitswijken
wonen meer zijn gaan sporten.
Sportdeelname onder mensen met een nietwesterse achtergrond is afgenomen.
Fitness conditie meest beoefend

Andere veel beoefende sporten zijn
wandelsport en recreatief wandelen (23%)3,
hardlopen (22%), fitness voor kracht (20%) en
wielrennen, mountainbiken en recreatief
fietsen (19%).
Schaatsen is sterk gedaald (2010: 8%; 2014:
3%). Dit komt waarschijnlijk door de koude
winter voorafgaand aan het onderzoek in
2010 en de warme winter voorafgaand aan
het onderzoek in 2014.

Veel beoefende sporten zijn vaker
individuele sporten en gericht op
conditieverbetering.

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt u in
onderdeel A alle cijfers over sport,
weergegeven voor de jaren 2014 en 2010.

Hoofdsport: hardlopen en fitness conditie
Gevraagd naar welke sport mensen als hun
hoofdsport beschouwen, wordt hardlopen
(16%) het meest genoemd. Deze sport is vaker
genoemd als hoofdsport dan in 2010.
Ook fitness voor conditie wordt relatief vaak
als hoofdsport genoemd (13%).

Gevraagd naar welke sport(en) Amersfoorters
beoefenen, is fitness voor conditie2 net als in
2010 de meest beoefende sport (27%). Wel
hebben in 2014 minder mensen deze sport
beoefend dan in 2010.
Figuur 2

Top-vijf hoofdsporten

* Hardlopen/joggen/trimmen
Fitness conditie/spinning
* Wandelsport/recreatief
wandelen
Wielrennen/mountainbiken/
recreatief fietsen
Fitness kracht
0%

5%

10%

2014

15%

20%

2010

*Significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

3

1

Prioriteitswijken zijn: Soesterkwartier, Koppel,
Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Randenbroek en
Schuilenburg.
2
Onder fitness voor conditie valt ook spinning.

Toename van ‘wandelsport’ komt waarschijnlijk vooral
doordat ‘recreatief wandelen’ in 2014 is toegevoegd aan
de definitie. Uit een ander deel van het onderzoek blijkt
namelijk dat het wandelen niet is toegenomen sinds
2010.
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Populariteit lidmaatschap sportschool
stabiliseert
Net als in 2010 beoefent een grote groep
sporters hun sport ongeorganiseerd (43%): ze
zijn geen lid van een sportvereniging,
sportschool of fitnessclub. Na een sterke
stijging in 2010 is het aandeel sporters dat lid
is van een sportschool of fitnessclub in 2014
gestabiliseerd op 35%. Een kwart (27%) is lid
van een sportvereniging.

8

Kosten vergelijkbaar met 2010
De kosten van het sporten zijn vergelijkbaar
met 2010. Gemiddeld betalen Amersfoorters
per jaar ongeveer €220 aan contributie en
€135 aan kleding, materialen en vervoer.
Meer sporten binnen gemeentegrenzen
Het aandeel Amersfoorters dat meestal sport
in de eigen gemeente is toegenomen (2010:
74%; 2014: 77%).

Meest gebruikte accommodatie:
commerciële sportaccommodatie
De meest gebruikte accommodaties door
sporters zijn in 2014 de commerciële
sportaccommodatie (25%) en de sporthal of
gymnastiekzaal (19%). Overigens sport bijna
de helft (47%) in de openbare ruimte, zoals
een trapveldje of bos. Een ruime meerderheid
van de Amersfoorters vindt de kwaliteit en
bereikbaarheid van de sportaccommodaties
goed en meer dan 50% is ook tevreden over
de kosten ervan. De
kwaliteit, bereikbaarheid en kosten worden
nauwelijks als ‘slecht’ beoordeeld.

Figuur 3

Conditieverbetering voor alle
leeftijden belangrijkste reden om te
sporten.
Conditieverbetering belangrijkste reden om
te sporten
Gezondheid, en dan specifiek
conditieverbetering, is voor 70% één van de
belangrijkste redenen om te sporten. Er beter
uitzien / spierontwikkeling / afvallen, sociale
contacten en gezelligheid, en recreatief bezig
zijn, zijn andere redenen die Amersfoorters
veelvuldig noemen (ongeveer 30% noemt één
of meer van deze redenen).

Per sportaccommodatie percentage met als
oordeel ‘goed’

Sporthal, gymzaal

Sportterrein

Commerciële accomm.

Sportfondsenbad

0%

20%
Kwaliteit

40%

60%

Bereikbaarheid

80%

100%

Kosten

De staaf toont percentage ‘goed’. Bij de berekening van de percentages is het
antwoord ‘niet van toepassing’ buiten beschouwing gelaten.
Vanwege te kleine aantallen zijn de percentages niet op significante verschillen met
2010 getoetst.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014
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39% zou meer aan sport willen doen
Bijna vier op de tien Amersfoorters zou (meer)
aan sport willen doen. Dit zijn vooral sporters
die minder dan wekelijks actief zijn. Gebrek
aan tijd is, net als in 2010, de belangrijkste
reden dat mensen nu niet (meer) aan sport
doen. Ook te hoge kosten en ‘het komt er
gewoon niet van’ zijn, net als in 2010, vaker
genoemde redenen.
Ongeveer evenveel mensen (38%) vinden dat
ze al genoeg doen. Vooral sporters die
wekelijks of vaker sporten zeggen dit.
Tevredenheid over ruime sportaanbod
Twee op de drie Amersfoorters is tevreden
over het aanbod van sportvoorzieningen en –
activiteiten; een lichte stijging ten opzichte
van 2010.
“Voor iedereen is er wel
Amersfoo
wat te vinden en meestal
rters zijn
ook in de buurt.”
vooral
tevreden
over het ruime en diverse aanbod, zowel voor
binnen- als buitensporten. Ook waarderen
veel inwoners dat het aanbod in de buurt is.
Men is kritischer over zwembaden (gebrek
hieraan, te duur of verouderd) en het gebrek
aan overdekte tennisbanen. Daarnaast missen
sommige mensen een schaatsbaan.

Woordwolk - Antwoorden van inwoners over
sportaanbod

Openbare ruimte voor sporten: 70% tevreden
De meerderheid (70%) is tevreden over het
aanbod van openbare ruimte om te sporten,
zoals wandel- en fietspaden of parken.
Mensen oordelen positief over de
mogelijkheden om in de openbare ruimte in
(de omgeving
“Er is voldoende
van) Amersfoort
park/groen/bos/
te sporten. Ook
buitengebied om
vinden veel
heerlijk te kunnen
inwoners dat er
hardlopen.”
voldoende
wandel- en
fietspaden zijn, hoewel men niet altijd
tevreden is over de kwaliteit van met name
fietspaden (te slecht onderhouden, gevaarlijk).
Ook voelen enkele Amersfoorters zich
onvoldoende veilig (vooral ’s avonds in het
donker) om van de mogelijkheden gebruik te
maken.
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Evenementen en
activiteiten in de openlucht
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Bocados Dias Latinos, foto: Wil Groenhuijssen

• Vrijwel alle evenementen die in Amersfoort worden georganiseerd, zijn bekender geworden sinds 2010. Het
bezoek is bij sommige evenementen toegenomen, maar bij andere afgenomen.
• Sinds 2010 zijn er veel nieuwe evenementen bijgekomen. Over de al langer bestaande evenementen zijn
Amersfoorters iets kritischer geworden sinds 2010. Toch krijgen de meeste evenementen nog altijd een ruime
voldoende.
• Driekwart van de inwoners is tevreden over het brede en afwisselende aanbod aan evenementen en openlucht
activiteiten in de stad, maar sommigen missen een specifiek aanbod.
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Kengetal uit begroting 2015-2018
% inwoners (18-84) dat tevreden is met het aanbod aan evenementen en toeristische activiteiten
in Amersfoort3: 74%

Bekendheid evenementen toegenomen,
waardering afgenomen
Sinds 2010 is de bekendheid van vrijwel alle
evenementen die in Amersfoort worden
georganiseerd, toegenomen. Sommige
evenementen worden vaker bezocht dan in
2010, andere minder vaak.
Amersfoorters lijken kritischer geworden in
hun oordeel over de evenementen. Veel
evenementen krijgen in 2014 een lager cijfer
dan in 2010.
Hieronder wordt nader ingegaan op de
verschillende evenementen.

Rondvaarten Waterlijn: bekender en meer
bezocht
In totaal zijn negen evenementen5 uitgevraagd
die het hele jaar door of op meerdere
momenten zijn gehouden. Sinds 2010 zijn
vooral de rondwandelingen door een gids en
rondvaarten Waterlijn bekender geworden.6
De Waterlijn en de snuffelmarkt op het Lieve
Vrouwekerkhof worden meer bezocht dan in
2010. Dat bekendheid en bezoek van de
Waterlijn rondvaarten zijn gestegen, komt
mogelijk doordat deze activiteit in 2014 door
de ANWB is uitgeroepen tot leukste uitje van
de provincie Utrecht. De waardering voor de
voorstellingen van Theater Terras en de
familievoorstellingen bij het bosbad lijkt
afgenomen, hoewel laatstgenoemde juist
meer wordt bezocht.

Mannen beoordelen alle
evenementen lager dan vrouwen.

Figuur 4

Bezoek doorlopende evenementen
* Rondvaarten Waterlijn

* Snuffelmarkt Onze Lieve Vrouwekerkhof
IJsbaan Eemplein
Kermis (in Hoogland en Isselt)
Fietsboot op de Eem (Eemlijn)
Kunst Kijk Route
Rondwandelingen door gids
* Familievoorstellingen Openluchttheater Bosbad
Voorstellingen Theater Terras
0%

5%

10%

2014

* significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

5

4

In de vragenlijst is het oordeel van Amersfoorters
gevraagd over het aanbod aan evenementen en
openlucht activiteiten, terwijl het kengetal gaat over
toeristische activiteiten.

15%

20%

25%

30%

35%

2010

Kunst Kijk Route, Voorstellingen Theater Terras,
Rondvaarten Waterlijn, Fietsboot op de Eem (Eemlijn),
Familievoorstellingen Openluchttheater bij Bosbad,
Rondleidingen door gids, IJsbaan op Eemplein, Kermis
(Hoogland en Isselt), Snuffelmarkt op OLV.
6
Dat rondwandelingen door een gids bekender zijn
geworden, heeft mogelijk te maken met de definitie. In
2010 werd nog gesproken van rondwandelingen door
het gilde.
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Bekendheid en bezoek Spoffin sterk omhoog,
ArteGanza nauwelijks bezocht
Zeven evenementen7 zijn uitgevraagd die al
langere tijd jaarlijks in de binnenstad van
Amersfoort plaatsvinden. De activiteiten
rondom Koningsdag zijn hiervan het meest
bekend en bezocht.
Het evenement dat het meest aan populariteit
heeft gewonnen is Spoffin: zowel de
bekendheid als het bezoek van dit evenement
zijn enorm toegenomen sinds 2010. Dit komt
wellicht doordat Spoffin ondertussen enkele
jaren bestaat en in 2014 haar vijfjarig jubileum
had. Daarentegen is het bezoek van Bocados
Dias Latinos afgenomen. Dit is begrijpelijk,
omdat het evenement tegenwoordig twee in
plaats van drie dagen duurt en kleiner van
opzet is.
Hoewel de bekendheid van ArteGanza is
verdubbeld sinds 2010 blijft het een relatief
onbekend evenement dat nauwelijks wordt
bezocht.
Bezoek en bekendheid evenementen buiten
binnenstad toegenomen
Niet alleen evenementen in de binnenstad zijn
uitgevraagd, maar ook enkele jaarlijkse
evenementen die verspreid over de stad
plaatsvinden.
Figuur 5

Het gaat hier om het dorpsfeest en de
carnavalsoptocht in Hoogland, Open
Monumentendag en de Avondvierdaagse in
Amersfoort / Hoogland. Het bezoek en de
bekendheid van al deze evenementen is sinds
2010 toegenomen. Alleen het kleinere festival,
Poppen in het park, is qua bezoek gelijk
gebleven.
Lepeltje Lepeltje en Gluren bij de Buren
hoogst beoordeelde nieuwe evenementen
In 2014 is ook bekendheid, bezoek en
waardering van evenementen gevraagd die
nieuw zijn en/of niet in 2010 zijn gemeten.8
Van deze evenementen zijn het
smartlappenfestival, Gluren bij de Buren en de
Amersfoortse Marathon het meest bekend.
Ongeveer tweederde van de Amersfoorters
kent deze evenementen. Het culturele
eetfestival Lepeltje Lepeltje, de Amersfoortse
Havendagen en het Smartlappenfestival
worden het meest bezocht. Het bezoek van de
nieuwe evenementen ligt gemiddeld lager dan
van de andere evenementen. Lepeltje Lepeltje
en Gluren bij de Buren lijken het hoogst te
worden beoordeeld.

Bezoek jaarlijkse evenementen in binnenstad

Koningsdagactiviteiten Binnenstad (april)
Amersfoort Jazz festival (mei)
* Bocados Dias Latinos (augustus)
Proef Amersfoort op De Hof (mei)
* Spoffin: street arts festival (augustus)
Gaypride (juli)
ArteGanza (september)
0%

5%

10%

2014

* significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

8

7

Koningsdagactiviteiten binnenstad, Amersfoort Jazz
festival, Proef Amersfoort, Gaypride, Bocados Dias
Latinos, Spoffin, ArteGanza.

15%

20%

25%

30%

35%

2010

Scenecs Filmfestival, I am the city, Smartlappenfestival,
Lepeltje Lepeltje, FC Amersfoort, Havikconcerten,
Amersfoortse Havendagen, Gluren bij de Buren, Struinen
in de tuinen, Marathon Amersfoort, Into the Woods.
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74% tevreden: breed en afwisselend aanbod
Drie op de vier Amersfoorters is tevreden over
het aanbod aan evenementen en openlucht
activiteiten in de stad.
“Het aanbod is
Dit is vergelijkbaar met
groot en divers:
2010.
Veel Amersfoorters
voor elk wat wils.”
waarderen het grote en
afwisselende aanbod;
‘voor elk wat wils’ is een veelgenoemde
opmerking. Ook de bijkomende gezelligheid
van de evenementen waarderen mensen.
Sommigen vinden het aanbod wel bijna te
veel. Daarnaast zeggen verscheidene inwoners
dat er meer over het aanbod mag worden
gecommuniceerd, zodat ze (beter) weten
Figuur 6

wanneer welk evenement plaatsvindt. Ze
geven aan dat ze er nu niet of (te) laat over
horen.
Sommigen missen specifiek aanbod
Amersfoorters die aangeven niet (zo) tevreden
te zijn, missen
vooral een
“Zou graag zien dat de
specifiek aanbod.
informatieverstrekking
Sommigen vinden
van de evenementen
dat er te weinig
beter wordt.”
voor kinderen en
jongeren of ouderen is, terwijl anderen pleiten
voor meer muziekevenementen. Ook
betreuren sommigen de aanpassingen aan
Bocados Dias Latinos.

Bezoek jaarlijkse evenementen op diverse locaties in de stad
* Dorpsfeest Hoogland (september)
* Carnavalsoptocht Hoogland (maart)

* Avondvierdaagse Amersfoort/Hoogland (mei/juni)
* Open Monumentendag (september)
Poppen in het park (september)
0%
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10%

2014

15%

20%

25%

2010

* significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

Figuur 7

Bezoek en bekendheid nieuwe en/of niet in 2010 gemeten
evenementen
Lepeltje Lepeltje (juni)

Amersfoortse Havendagen (juni)
Smartlappenfestival (april)
Marathon Amersfoort (juni)
Gluren bij de Buren (december 2013)
FC Amersfoort (juni)
Struinen in de tuinen (juni)
Havikconcerten (juni)
Into the Woods (september)
I am the city (november 2013)
Scenecs Filmfestival (november 2013)
0%
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014
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Evenement in binnenstad meest
gecombineerd met bezoek winkel
Als mensen voor een evenement naar de
Amersfoortse binnenstad gaan, dan bezoekt
bijna de helft (46%) meestal een winkel, ruim
een derde (38%) meestal een café en 18%
meestal een restaurant. Daartegenover
bezoekt ruim een kwart (bijna) nooit een café
of restaurant, en 17% (bijna) nooit een winkel.
Dit is vergelijkbaar met 2010.

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt u in
onderdeel B alle cijfers over evenementen
en activiteiten in de openlucht,
weergegeven voor de jaren 2014 en 2010.

14
Figuur 8

Evenement in binnenstad gecombineerd met bezoek café, restaurant
of winkel

café
restaurant
winkel
0%

20%
(bijna) nooit

40%

60%
af en toe

80%
meestal

Bij de berekening van de percentages is het antwoord ‘niet van toepassing’ buiten beschouwing gelaten.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014
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Kunst en cultuur

3

15

Eemhuis, foto: José Belgers

•

De bekendheid van veel culturele instellingen is toegenomen sinds 2010. Vooral KAdE is sterk gestegen in
bekendheid.

•

De culturele instellingen in het Eemhuis worden beter bezocht dan in 2010. Dit nieuwe gebouw heeft overigens
ook veel bezoekers getrokken die kwamen voor een bezichtiging of rondleiding.

• Ook is het museum- en filmbezoek in Amersfoort gestegen sinds 2010. Het aandeel inwoners dat een
voorstelling of concert heeft bezocht is wel gelijk gebleven.
• Meer Amersfoorters zijn tevreden over het kunst- en cultuuraanbod in Amersfoort. Ook zijn meer inwoners
op de hoogte van het aanbod.
•

Vier op de tien Amersfoorters heeft het afgelopen jaar het Eemhuis bezocht. Hiervan nam 20% ook wel eens
een kijkje bij een andere organisatie dan waar men voor kwam.

Vrijetijdsmonitor 2014

Kengetal uit begroting 2015-2018
• % inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod in Amersfoort: 72%
• % inwoners (18-84) dat in Amersfoort een voorstelling, concert of museum heeft bezocht:45%
• % inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet: 43%
• % inwoners (18-84) dat bekend is met Archief Eemland: 49%
Ten dele komt dit doordat veel inwoners het
nieuwe gebouw kwamen bezichtigen en er
rondleidingen werden gegeven. Vooral KAdE
werd beter bezocht (2010: 13%, 2014: 23%)
en ook Archief Eemland zag haar
bezoekersaantal verdubbelen (2010: 4%,
2014: 8%). Ook de stijging van het
bezoekersaanal van de bibliotheken (2010:
39%, 2014: 46%) is opvallend, gezien de
landelijke trend waarin bezoekersaantallen
juist lijken terug te lopen.

Aandeel inwoners dat zelf muziek of kunst
maakt blijft gelijk
Vergeleken met 2010 is het aandeel inwoners
dat in 2014 zelf kunst of muziek maakt gelijk
gebleven (43%). Het percentage inwoners dat
dit via een vereniging of cursus doet is ook
onveranderd gebleven (13%).
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Bekendheid culturele instellingen
toegenomen
Veel culturele instellingen in Amersfoort zijn
bekender geworden bij de Amersfoorters. Dit
geldt vooral voor de organisaties in het
Eemhuis. Zo is de bekendheid van KAdE (2010:
51%, 2014: 73%) en Archief Eemland (2010:
32%, 2014: 49%) sterk gestegen. Maar ook
instellingen buiten het Eemhuis, zoals
poppodium De Kelder en het Mondriaanhuis,
genoten in 2014 meer bekendheid.

Bezoek voorstellingen en concerten niet
gestegen
Vergeleken met 2010 hebben ongeveer
evenveel Amersfoorters voorstellingen en
concerten bezocht.9 Tegelijkertijd is het
bezoek van Amersfoorters aan de, in 2014
verbouwde, Flint en theater De Lieve Vrouw
gestegen. Voor De Lieve Vrouw is deze
toename (2010: 29%, 2014: 37%) mogelijk te
verklaren, doordat het filmbezoek is gestegen.
Voor De Flint is deze toename mogelijk te
verklaren, doordat inwoners er minder vaak
voorstellingen bezoeken, maar er wellicht

Stijging bezoek instellingen Eemhuis
De culturele instellingen in het Eemhuis
worden beter bezocht dan in 2010.
Figuur 9

Bekendheid culturele instellingen
De Flint

*Openbare Bibliotheek
Museum Flehite

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt u in
onderdeel C alle cijfers over kunst en
cultuur, weergegeven voor de jaren 2014
en 2010.

*Theater De Lieve Vrouw
*Het Mondriaanhuis
*KAdE
*Poppodium De Kelder
*Scholen in de Kunst
*Archief Eemland
Holland Opera
0%

20%

* significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

40%

60%

2014

2010

80%

100%
9

Onder ‘voorstelling’ vallen: toneel; musical / show /
revue; dans / ballet; cabaret / kleinkunst
Onder ‘concert’ vallen: klassieke muziek / opera /
operette; pop / jazz / blues; danceparty / houseparty.
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Meer inwoners bezoeken musea en
dancefeesten buiten Amersfoort
Het percentage inwoners dat een museum
buiten Amersfoort bezoekt is ook gestegen
(2010: 25%, 2014: 31%). Verder bezoeken
meer Amersfoorters een dance- of houseparty
buiten Amersfoort (2010: 5%, 2014: 8%).

vaker voor congressen of beurzen heen gaan.
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Meer museum- en filmbezoek
Vergeleken met 2010 hebben meer inwoners
een museum in Amersfoort bezocht (2010:
19%, 2014: 24%). Zowel kunsthal KAdE als
museum Flehite trokken in vergelijking met
2010 veel meer bezoekers uit Amersfoort.
Het aandeel Amersfoorters dat een bioscoop
of filmhuis in Amersfoort bezocht, is gestegen
van 47% in 2010 naar 59% in 2014. Een deel
van deze stijging komt vermoedelijk door de
opening van de nieuwe Pathé bioscoop in
2012, maar de toename is ook terug te zien in
het bezoek aan theater De Lieve Vrouw.
Bioscoopgangers bezoeken de bioscopen in
hun stad gemiddeld ook vaker dan in 2010 (5
keer per jaar, dit was 4 keer).

28% zou meer aan kunst en cultuur willen
doen
Bijna drie op de tien Amersfoorters zou meer
aan kunst en cultuur willen doen, door het zelf
Bezoekersregistraties van instellingen
Naast het onderzoek onder Amersfoorters van
18 jaar en ouder, beschikken de instellingen
natuurlijk ook zelf over geregistreerde
bezoekersaantallen (figuur 10). Deze cijfers zijn
niet één op één vergelijkbaar met de
onderzoeksuitkomsten. Zo zitten er in de
registraties ook mensen van buiten Amersfoort
en kinderen. Vooral voor De Flint wijken de
registraties (een dalende lijn sinds 2010) af van
het onderzoek onder Amersfoorters. Echter, de
bezoekersregistraties van De Flint gaan alleen
over de bezoekers van voorstellingen, terwijl
het onderzoek alle bezoekers betreft, dus
inclusief beurzen (zie hierboven).

Aandeel ‘cultureel actieve Amersfoorters’
gelijk gebleven
‘Cultureel actieve Amersfoorters’ zijn
inwoners die het afgelopen jaar minimaal één
keer een voorstelling, concert of museum in
Amersfoort hebben bezocht. De omvang van
deze groep is sinds 2010 gelijk gebleven. De
toename van het museumbezoek (zoals
hierboven beschreven) lijkt dus toe te
schrijven aan Amersfoorters die al actief
waren op het gebied van voorstellingen en
concerten, en die hun uitstapjes verder
hebben uitgebreid met museumbezoek.

Figuur 10: Bezoekersregistraties van instellingen in Amersfoort
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2007

2008

2009

2010

2011
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2013

2014

De Flint

De Lieve Vrouw

De Kelder

museum Flehite

Mondriaanhuis

KAdE

Bron: bezoekersregistraties instellingen 2007 t/m 2014.
De cijfers betreffen kalenderjaren, voor De Flint betreft het theaterseizoenen (bijv.
‘2014’ staat voor september 2013 t/m juni 2014)
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te doen (21%) of door het te bezoeken (7%).
Deze percentages zijn gelijk aan 2010. De
meest genoemde redenen om dit niet te doen
zijn net als in 2010: gebrek aan tijd (43%), het
komt er niet van (39%) of te hoge kosten
(28%).
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terwijl anderen er juist tevreden over zijn.
Websites en social media belangrijker voor
informatie over kunst en cultuur
Huis-aan-huisbladen blijven voor inwoners de
belangrijkste bron om op de hoogte van het
kunst- en cultuuraanbod te blijven (64%),
hoewel dit percentage gedaald is ten opzichte
van 2010 (71%). Ook het eigen sociale
netwerk blijft een belangrijke bron van
informatie (49%). Lokale radio en tv en
programmaboekjes van theaters of
instellingen worden minder geraadpleegd dan
in 2010. Het aantal inwoners dat de website
van een theater of instelling zelf of van
Amersfoort Zomertijd/Wintertijd als
informatiebron gebruikt, is gelijk gebleven

Meer tevredenheid over kunst- en
cultuuraanbod
72% van de Amersfoorters is tevreden
over het kunst- en cultuuraanbod. Dit was in
2010 nog 66%. Ook is het percentage
inwoners gestegen dat op de hoogte is van
het aanbod: dit was 72% in 2010 en is nu 79%.
Degenen die tevreden zijn zeggen dat er voor
alle leeftijden en smaken
passend aanbod is. Het aanbod van De Flint
vinden sommigen niet vernieuwend genoeg,
Figuur 11

Bezoek bioscoop, museum, voorstelling, concert en atelier of
kunstuitleen in Amersfoort

* Bioscoop, filmthe ate r, filmhuis
* Muse um / gale rie
Popconce rt, jazz, blue sconce rt
Tone e lvoorste lling
Cabare t, kle inkunst
Conce rt klassie ke muzie k / ope ra
Musical, show, re vue
Kunste naar / ate lie r
Dans, balle tvoorste lling
Dance , house party
Kunstuitle e n
0%

10%

20%

2014

* significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

Figuur 12

30 %
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70%

2010

Bezoek bioscoop, theater of museum in binnenstad gecombineerd
met bezoek café, restaurant of winkel

cafe
restaurant
winkel
0%

20%
(bijna) nooit

40%

60%
af en toe

80%
meestal

100%

Bij de berekening van de percentages is het antwoord ‘niet van toepassing’ buiten beschouwing gelaten.
Percentages verschillen niet significant van 2010 (alleen 2014 getoond in staven).
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014
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vergeleken met 2010. Daarentegen
informeren steeds meer
inwoners zich via andere websites (17%)10 en
social media (23%).
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Cultureel bezoek meest gecombineerd met
horeca
Inwoners combineren een cultureel bezoek
het vaakste met een bezoek aan het café of
een restaurant en minder vaak met winkelen.
De cijfers uit 2014 wijken niet af van die uit
2010.

“Als je wil is er in Amersfoort meer
dan genoeg te zien en te doen op
kunst en cultuur gebied”
Vier op tien Amersfoorters bezocht Eemhuis
40% van de Amersfoorters heeft in 2014 het
Eemhuis bezocht en hiervan is bijna een kwart
(23%) er meerdere keren geweest. In het
Eemhuis bezoekt men vooral de bibliotheek
(83%), gevolgd door kunsthal KAdE (32%).
Archief Eemland trekt de minste bezoekers
(14%).
Figuur 13

Eén op de vijf bezoekt ook andere
organisaties in het Eemhuis
In het Amersfoortse beleid is ervoor gekozen
om meerdere organisaties in het Eemhuis
onder te brengen, om zo kruisbestuiving te
bevorderen.
Dit geldt voor de samenwerking tussen
organisaties, maar ook voor bezoekers.
Nemen bezoekers wel eens een kijkje bij een
andere organisatie in het Eemhuis dan die
waarvoor zij kwamen? Bij 20% van de
bezoekers is dit inderdaad het geval.
Eemhuis: “mooie aanwinst, maar
toegankelijkheid kan beter”
Veel inwoners vinden het Eemhuis zeer mooi
en sfeervol, een echte aanwinst voor de stad.
Een nadeel dat vaak genoemd werd was dat
het gebouw niet
toegankelijk is
“Prachtig! Maar:
voor inwoners in
niet echt praktisch
een rolstoel en
voor mensen met
slecht ingedeeld
beperkingen.”
is voor
minder validen (veel trappen en lage
boekenkasten).

Bezoek organisaties Eemhuis

bibliotheek
KAdE
rondleiding / bezichtiging gebouw
Scholen in de kunst
Archief Eemland
0%
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014

10

Het stoppen van de website ‘Uit in Amersfoort’ heeft
mogelijk tot een toename geleid van het percentage
inwoners dat via andere websites informatie vergaart
over het kunst- en cultuuraanbod in Amersfoort.
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Andere verbeterpunten, die een enkele keer
genoemd werden, zijn:
• meer fietsenrekken voor het gebouw
• een duidelijke aanfietsroute
• betere vindbaarheid van de
organisaties in het gebouw en van de
boeken in de bibliotheek.
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Woordwolk – Opmerkingen van inwoners over
het Eemhuis

Cultuurdeelname in Nederland
Landelijke cijfers voor cultuurdeelname
laten zich moeilijk vergelijken met de
Amersfoortse, omdat er andere definities
worden gebruikt. Wel laten de cijfers zien
dat het theaterbezoek in de periode 20092013 gedaald is met 3% per jaar in
Nederland. Het aantal bioscoopbezoeken
steeg in die periode met 3% per jaar, terwijl
het museumbezoek is gestegen met 9% per
jaar. (bron: Cultuur in beeld, 2014,
ministerie van OCenW, pag. 57).
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Openluchtrecreatie

4
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•

.

Bosbad, foto: SRO

• Het bezoek van recreatiegebieden in en om Amersfoort is vergelijkbaar met 2010.
• Net als in 2010 bezoeken de meeste Amersfoorters recreatiegebieden om te wandelen of te fietsen.
• In 2014 geven meer mensen aan dat ze iets missen wat betreft mogelijkheden om te zwemmen of bij het
water te recreëren.
• Men is in het algemeen iets meer tevreden over de mogelijkheden om buiten te recreëren in en om
Amersfoort.
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Kengetallen uit begroting 2015-2018
% Amersfoortse bezoekers van:
- Bos ten zuiden en westen van Amersfoort: 59%
- De Eempolder: 44%
- De Gelderse Vallei: 32%
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Bos ten zuiden en westen van Amersfoort
trekt meeste bezoekers
Van de recreatiegebieden in Amersfoort
wordt het groen in de eigen buurt11 het meest
bezocht, gevolgd door stadspark Schothorst
en bos in Amersfoort-Zuid.
In de omgeving van Amersfoort trekt het bos
ten zuiden en westen van Amersfoort de
meeste bezoekers.

Bezoek van en tijdsbesteding in
recreatiegebieden vergelijkbaar met
2010.
Vooral wandelen en fietsen in
recreatiegebieden
Net als in 2010 worden recreatiegebieden
door de meeste Amersfoorters bezocht om te
wandelen (35%) of te fietsen (33%). Niet
alleen voor korte uitjes, maar ook voor langer
recreëren blijven veel inwoners in (de buurt
van) Amersfoort. Dit is vergelijkbaar met 2010.

Sinds 2010 meer bezoekers groen in de buurt
Het aandeel bezoekers van de diverse
recreatiegebieden in en om Amersfoort is
sinds 2010 vrijwel gelijk gebleven.
Uitzondering hierop vormt het groen in de
eigen buurt. In 2014 zegt een groter aandeel
Amersfoorters (58%; 2010: 53%) dit groen in
de afgelopen 12 maanden te hebben bezocht.

Figuur 14

Meer cijfers weten?
In deel 2 van dit rapport vindt u in onderdeel
D alle cijfers over openluchtrecreatie,
weergegeven voor de jaren 2014 en 2010.

Belangrijkste activiteit per recreatiegebied
Stadspark Schothorst
Waterwingebied
Park Randenbroek/beekdal
Bos in Amersfoort-Zuid

Hoogland-West (tot aan de Eem)
Overig groen in de eigen buurt

Bos (ten zuiden/westen Amersfoort)
Eempolder (ten noord(west)en Amersfoort)
Gelderse Vallei (ten oosten Amersfoort)
0%
wandelen

hond uitlaten

10%

20%

fietsen

sporten

Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2014

11

Recreatiegebieden die zijn uitgevraagd:
- in Amersfoort: Stadspark Schothorst, Waterwingebied,
Park Randenbroek/beekdal, Bos in Amersfoort-Zuid,
Hoogland-West (tot aan de Eem), groen in de eigen
buurt;
- omgeving Amersfoort: bos (ten zuiden/westen
Amersfoort), Eempolder (ten noord(west)en
Amersfoort), Gelderse Vallei (ten oosten Amersfoort).
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50%

picknicken / zonnen / luieren

60%

70%

natuur beleven

80%
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90%

100%

iets anders
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Bijna 40% zwemt of doet aan waterrecreatie
Net als in 2010 heeft 39% in (de omgeving
van) Amersfoort recreatief gezwommen of op
of bij het water gerecreëerd, bijvoorbeeld om
te varen, te vissen of te zonnen. Tweederde
doet dat een tot vijf keer. Eenderde van hen
doet dit dus zelfs meer dan vijf keer per jaar.
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De tevredenheid is licht toegenomen sinds
2010 (2010: 73%; 2014: 76%). Degenen die
tevreden zijn waarderen vooral dat in de
directe omgeving van Amersfoort diverse
natuurgebieden zijn.
Woordwolk - Antwoorden van mensen die
tevreden zijn over openluchtrecreatie

Meeste bezoekers voor Henschotermeer
15% van de Amersfoorters heeft in 2014 het
Henschotermeer bezocht. Ook in 2010 trok dit
meer de meeste bezoekers. Een strandje in
Amersfoort, zoals bij Nieuwland of
Kattenbroek, wordt relatief weinig bezocht.
Waterrecreatie in de regio
9% van de Amersfoorters bezocht een
zwembad in de regio, meestal in Leusden.
Daarnaast bezocht 8% een ander water in de
regio, vooral de Eem en het randmeer bij
Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk en Zeewolde
(zoals Erkemederstrand en strand Nulde). Ook
recreëren mensen aan het water bij
recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen, de
Loosdrechtse plassen en Vathorst.

Ontevreden over drukte
Één op de tien Amersfoorters is niet (zo)
tevreden. Ze vinden ondermeer de
mogelijkheden voor openluchtrecreatie te
druk of te ver (alleen per auto bereikbaar).
39% mist mogelijkheden waterrecreatie
61% van de mensen vindt dat er in Amersfoort
en omgeving voldoende mogelijkheden zijn
voor waterrecreatie; 39% mist iets. Deze
Amersfoorters missen vooral een natuurwater
(met strand) en in mindere mate (nog) een
zwembad.

Meer mensen tevreden over mogelijkheden
openluchtrecreatie
Driekwart van de inwoners is in het algemeen
tevreden over de mogelijkheden om buiten te
recreëren in en om Amersfoort.

Figuur 15

Bezoek zwembaden en recreatiemeren in Amersfoort en omgeving
Henschotermeer

Overdekt zwembad (Amersfoort of Hoogland)
Bosbad
Randmeren (bv. Eemmeer of Veluwemeer)
Zwembad in regio
Ander water in regio
Strandje in Amersfoort
0%

2%

4%

6%
2014

Percentages in 2014 verschillen niet significant van 2010.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014
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Figuur 16

Voldoende mogelijkheden voor waterrecreatie

* Ja, voldoende mogelijkheden
Nee, mis (nog) een zwembad
Nee, mis natuurwater (met strand)
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Nee, mis iets anders
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* significant verschil tussen 2010 en 2014.
Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010 en 2014
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Conclusie
Toename bekendheid evenementen en culturele instellingen
De bekendheid van vrijwel alle evenementen en culturele instellingen in Amersfoort is toegenomen
tussen 2010 en 2014. De grootste toename is zichtbaar bij instellingen in het Eemhuis.
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Stijging bezoek instellingen Eemhuis
Veel culturele instellingen worden door meer Amersfoorters bezocht dan in 2010. Voor de
organisaties in het Eemhuis komt dit ten dele, doordat veel inwoners het nieuwe gebouw kwamen
bezichtigen en er rondleidingen werden gegeven. Maar ook buiten het Eemhuis worden veel
culturele instellingen beter bezocht.
Aandeel ‘cultureel actieve Amersfoorters’ gelijk gebleven
Het aandeel inwoners dat het afgelopen jaar minimaal één keer een voorstelling, concert of
museum in Amersfoort heeft bezocht, is sinds 2010 gelijk gebleven.
Meer museum- en filmbezoek
Het museumbezoek in Amersfoort is gestegen sinds 2010 en dit lijken vooral de Amersfoorters te
zijn die al cultureel actief waren. Ook het filmbezoek in Amersfoort is gestegen en in frequentie
toegenomen. Een deel van deze stijging komt vermoedelijk door de opening van de nieuwe Pathébioscoop in 2012, maar de toename is ook terug te zien in het bezoek aan theater De Lieve Vrouw.
Bezoek recreatiegebieden onveranderd
Het bezoek aan recreatiegebieden in Amersfoort is niet veranderd sinds 2010. Alleen het groen in de
buurt wordt vaker bezocht.
Frequenter sporten
Vergeleken met 2010 zijn er niet meer Amersfoorters gaan sporten, maar degenen die sporten doen
dit frequenter. In 2014 sporten meer mensen wekelijks of vaker.
Tevredenheid over aanbod
Amersfoorters is gevraagd naar hun mening over het aanbod aan: sportvoorzieningen, openbare
ruimte om te sporten, evenementen, kunst en cultuur, mogelijkheden tot waterrecreatie en
mogelijkheden om buiten te recreëren. In het algemeen is ruim tweederde van de inwoners
tevreden over dit aanbod in Amersfoort. Sinds 2010 is de tevredenheid over het aanbod over het
algemeen zelfs toegenomen. Wel is de groep Amersfoorters die iets mist op het gebied van
zwemmen of waterrecreatie iets groter geworden.
Geen ervaren tekort aan sport of cultuur
Amersfoorters sporten nog evenveel als vier jaar geleden. Ook het lidmaatschap van
sportverenigingen of –clubs is gelijk gebleven. De economische crisis in de afgelopen jaren lijkt
hierop geen negatieve invloed te hebben gehad.
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Vragenlijst
met scores

Deel 2

26

Festival Arte-Ganza, foto: Cees de Vries
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(Het percentage tussen haakjes achter de vraag geeft het aandeel respondenten weer dat de vraag heeft beantwoord.
Het percentage tussen haakjes achter de antwoordcategorieën geeft de score uit 2010 weer. Als de score in 2014
significant verschilt van die in 2010, dan is dit weergegeven met *. Als een antwoordcategorie in 2010 niet bestond,
dan is dit weergegeven met -.)

A. SPORT
A1
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12

Welke van de volgende sporten heeft u in de afgelopen 12 maanden beoefend? (98%)
12
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
2014 (2010)
21% (22%)

Ik heb niet aan sport gedaan.

2014 (2010)
→ ga naar vraag A10

5%

(5%)

Aerobics / steps / zumba

1%

2%

(2%)

Atletiek

1%* (2%)

Motorsport

2%

(2%)

Badminton

1%

(2%)

Paardensport

1%

(1%)

Basketbal

1%

(2%)

Roeien

3%

(-)

Bootcamp

0%

(0%)

Rugby

2%*

(4%)

Biljart / poolbiljart / snooker

3%* (8%)

Schaatsen

1%

(1%)

Boksen

2%

(1%)

Schaken

1%

(2%)

Bridge

1%

(1%)

Schietsport

0%

(1%)

Dammen

3%

(4%)

Skeeleren / skaten

3%

(4%)

Danssport

5%* (9%)

Skiën / langlaufen / snowboarden

2%

(2%)

Darts

3%

(4%)

Squash

1%

(1%)

Duiksport

1%

(2%)

Tafeltennis

27%* (31%)

Fitness conditie / spinning

6%* (9%)

Tennis

20%

(19%)

Fitness kracht

2%

(2%)

Vecht- en verdedigingssporten

4%

(5%)

Golf

6%

(8%)

(Veld)voetbal

2%

(1%)

Gymnastiek / turnen

2%

(3%)

Volleybal

0%

(0%)

Handbal

23%* (16%)

Wandelsport / recreatief wandelen

22%

(21%)

Hardlopen/joggen/trimmen

4%

Watersport / zeilen / surfen

2%

(1%)

Hockey

19% (18%)

Wielrennen / mountainbiken / recreatief fietsen

1%

(1%)

Hondensport

8%

Yoga / pilates / Tai chi

1%

(1%)

Honkbal / softbal

14%* (18%)

Zwemsport / baantjes trekken

1%

(1%)

Jeu de boules

2%

Zaalvoetbal

2%

(2%)

Kano / kanopolo

6%* (9%)

2%

(4%)

Klimsport / bergwandelen

(0%)

(4%)

(6%)

(2%)

Korfbal

13

Een andere sport, namelijk

In 2014 zijn de volgende begrippen toegevoegd aan de definities van bepaalde sporten: zumba; spinning; recreatief
wandelen; recreatief fietsen; Tai Chi; baantjes trekken.
13
Toename van ‘wandelsport’ komt waarschijnlijk doordat ‘recreatief wandelen’ in 2014 is toegevoegd aan de definitie.
Amersfoorters is namelijk, in een andere vraag, ook gevraagd wat zij meestal doen in recreatiegebieden in en om
Amersfoort. Het deel dat zegt te wandelen is in die vraag in 2014 vergelijkbaar met 2010.
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A2
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A3

Welke van de bij de vorige vraag genoemde sporten beschouwt u als uw hoofdsport? (73%)
Hardlopen / joggen / trimmen

2014
16%*

(2010)

1.
2.

Fitness conditie / spinning

13%

(15%)

3.

Wandelsport / recreatief wandelen

9%*

(6%)

4.

Wielrennen / mountainbiken / recreatief fietsen

9%

(9%)

5.

Fitness kracht

(7%)

(6%)

(11%)

Hoe vaak sport u? (77%)
2014 (2010)
11% (9%) (Vrijwel) dagelijks
50% (47%) Een paar keer per week
28% (29%) Ongeveer een keer per week

A4

6%

(7%)

Een paar keer per maand

3%

(4%)

Ongeveer eens per maand

2%*

(5%)

Één of een paar keer per jaar

Zit u op één of meerdere sportverenigingen of bent u lid van een sportschool / fitnessclub? (79%)
(u mag meer antwoorden aankruisen)
2014 (2010)
43% (42%) Nee
27% (28%) Ja, op een sportvereniging
35% (36%) Ja, op een sportschool / fitnessclub

A5

In welke gemeente sport u meestal? (75%)
2014 (2010)
In Amersfoort: in de wijk Liendert, Rustenburg, Randenbroek, Schuilenburg, Kruiskamp, Koppel
of Soesterkwartier
50% (48%) In Amersfoort: in de rest van de gemeente (inclusief Hoogland en Hooglanderveen)
27% (26%)

3%

(3%)

In Leusden

2%

(1%)

In Nijkerk of Hoevelaken

1%* (3%)

In Soest of Baarn

5%

Een andere gemeente

(7%)

12% (12%) Ik sport niet in een specifieke gemeente (bijvoorbeeld fietsers)
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A6

Van welke accommodatie in Amersfoort heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt om te
sporten? (76%)
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
2014 (2010)
19%* (16%)
Sporthal, sportzaal, gymnastiekzaal
15%

29

A7

(15%)

Sportterrein, sportveld, tennisbaan, atletiekbaan

25%* (19%)

Commerciële sportaccommodatie

12%

(16%)

Sportfondsenbad

3%

(3%)

Zwembad Liendert

4%

(5%)

Zwembad Hoogland

6%*

(10%)

Bosbad

2%

(3%)

Buurthuis, wijkgebouw

12%

(12%)

Ergens anders in Amersfoort

47%

(45%)

Geen accommodatie, maar openbare ruimte: park, trapveldje, bos etc.

14

Hoe beoordeelt u deze accommodatie? Wilt u per aspect aangeven wat uw oordeel is? (53%)
Als u bij de vorige vraag meerdere antwoorden heeft gegeven, vul deze vraag dan in voor de eerste accommodatie
die u heeft aangekruist, dat wil zeggen het bovenste kruisje.
Goed
2014
81%*
89%
59%

Kwaliteit
Bereikbaarheid
Kosten

A8

→ ga naar vraag A8

Matig
(2010)
(70%)
(88%)
(59%)

2014
14%*
9%
30%

(2010)
(24%)
(8%)
(29%)

Slecht
2014
3%
0%
3%

(2010)
(2%)
(1%)
(4%)

Niet van
toepassing
2014 (2010)
2% (4%)
2% (4%)
8% (8%)

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om aan sport te doen? (78%)
(geef maximaal twee antwoorden)
2014 (2010)
29%* (23%) Recreatief bezig zijn

A9

70%

(-)

Gezondheid: conditieverbetering

34%

(-)

Gezondheid: er beter uitzien / spierontwikkeling / afvallen

31%

(30%)

Sociale contacten, gezelligheid

9%

(7%)

Competitie, prestatie

4%

(3%)

Anders

Hoeveel geeft u voor uzelf ongeveer per jaar aan sport uit, uitgesplitst naar contributie en overige kosten?
(70%)

Contributie
Kleding, materialen,
vervoer etc.

14

0-50 euro

50-150 euro

150-250 euro

250-350 euro

Meer dan 350
euro
2014 (2010)

2014 (2010)

2014 (2010)

2014 (2010)

2014 (2010)

26% (24%)

15% (17%)

23% (23%)

14% (14%)

22% (22%)

34% (31%)

36% (36%)

17% (16%)

5% (7%)

8% (10%)

Bij de berekening van de percentages in de tekst is het antwoord ‘niet van toepassing’ buiten beschouwing gelaten.
Daarom verschilt het percentage in de tekst van het percentage zoals hier weergegeven.
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A10

Zou u (meer) aan sport willen doen? (98%)
2014 (2010)
13% (11%) Nee, ik interesseer me er niet zo voor

→ ga naar vraag B1

10% (9%)

→ ga naar vraag B1

Ik ben daar lichamelijk niet (meer) toe in staat

38% (36%) Nee, ik doe al genoeg

→ ga naar vraag A12

39% (43%) Ja, ik zou wel meer aan sport willen doen
A11

U heeft bij de vorige vraag aangegeven meer aan sport te willen doen.
Waarom doet u dat (nog) niet? (39%) (geef maximaal 2 antwoorden)
2014 (2010)
50% (55%) Ik heb te weinig tijd
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3%

(4%)

Ik weet onvoldoende wat er te doen is

28% (27%) Dat kost teveel geld
12% (14%) Allerlei praktische redenen (bijv. kinderopvang)
4%

(-)

Het sportaanbod sluit niet aan bij mijn wensen

3%

(5%)

Er is weinig bij mij in de buurt te doen

7%

(7%)

Ik ken niemand om samen mee te sporten

6%

(5%)

Ik ben daar lichamelijk niet (meer) toe in staat

30% (30%) Geen bijzondere reden, het komt er gewoon niet van
6%
A12

(7%)

Andere reden

Wat vindt u van het aanbod (hoeveelheid en diversiteit) aan sportvoorzieningen en
-activiteiten in Amersfoort? (76%)
2014
67%*

(2010)
(62%)

Ik ben er tevreden over

8%

(11%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

26%

(27%)

Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

A13

Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?

A14

Wat vindt u van het aanbod (hoeveelheid en diversiteit) van openbare ruimte om te sporten in
Amersfoort?
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wandel- en fietspaden of parken. (76%)

A15

2014
70%

(2010)
(-)

Ik ben er tevreden over

11%

(-)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

19%

(-)

Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?
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B. EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN IN DE OPENLUCHT
In Amersfoort worden verschillende evenementen en openluchtactiviteiten georganiseerd. Sommige daarvan vinden
eens per jaar plaats, andere meerdere malen, bijvoorbeeld eens per maand of elke dag in het zomerseizoen.

Hieronder staan openlucht activiteiten die in de afgelopen 12 maanden meerdere malen zijn gehouden.
B1

31

Wilt u:
- in kolom A de evenementen aankruisen waarvan u wist dat ze gehouden werden?
- in kolom B de evenementen aankruisen die u in de afgelopen 12 maanden zelf heeft
bezocht?
- in de laatste kolom met een rapportcijfer aangeven wat u ervan vond: van 1 (=zeer slecht) tot 10 (=zeer
goed).
Als u onbekend bent met een activiteit dan hoeft u bij kolom B en C niets in te vullen.
A
Ja, bekend

Kunst Kijk Route
Voorstellingen Theater Terras

B
Ja, bezocht /
meegedaan

C
Rapportcijfer

2014 (2010)
56%* (51%)

2014 (2010)
12% (11%)

2014 (2010)
6,9* (7,5)

24% (23%)

7% (6%)

6,6* (7,5)

Rondvaarten Waterlijn

80%* (67%)

33%* (28%)

7,9 (8,0)

Fietsboot op de Eem (Eemlijn)

71%* (65%)

13% (12%)

7,5* (7,9)

Familievoorstellingen Openluchttheater bij het Bosbad

48%*

7%*

(5%)

6,9* (7,8)

Rondleidingen door een gids

62%* (45%)

9% (7%)

7,3* (7,8)

IJsbaan op het Eemplein

78%* (69%)

19% (23%)

7,0* (7,7)

Kermis (in Hoogland en Isselt)

62%* (57%)

13% (13%)

6,3* (6,9)

Snuffelmarkt op het Lieve Vrouwekerkhof

60%* (50%)

28%* (21%)

7,0 (7,2)

(40%)
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Hieronder staan grotere evenementen die in de afgelopen 12 maanden één keer zijn gehouden in de binnenstad.
B2

Wilt u:
- in kolom A de evenementen aankruisen waarvan u wist dat ze gehouden werden?
- in kolom B de evenementen aankruisen die u in de afgelopen 12 maanden zelf heeft bezocht?
- in de laatste kolom met een rapportcijfer aangeven wat u ervan vond: van 1 (=zeer slecht) tot 10 (=zeer
goed).
Als u onbekend bent met een evenement dan hoeft u bij kolom B en C niets in te vullen.
A
Ja, bekend

32
Scenecs Filmfestival (november 2013)

2014 (2010)
16% (-)

B
Ja, bezocht /
meegedaan

C
Rapportcijfer

2014 (2010)
1% (-)

2014 (2010)
5,6 (-)

I am the city: popconcert (november 2013)

12% (-)

2% (-)

6,1 (-)

Smartlappenfestival (april)

70% (-)

16% (-)

7,1 (-)

Koningsdagactiviteiten in Binnenstad (april)

80%* (68%)

32% (28%)

6,9 (7,0)

Amersfoort Jazz festival (mei)

79%* (70%)

27% (28%)

7,5 (7,7)

Proef Amersfoort op De Hof (mei)

80%* (73%)

19% (20%)

6,8* (7,4)

Lepeltje Lepeltje: cultureel eetfestival (juni)

43% (-)

17% (-)

7,6 (-)

FC Amersfoort: popconcert aan de Eem (juni)

26% (-)

9% (-)

7,2 (-)

Havikconcerten (juni)

31%

6%

(-)

7,0 (-)

Amersfoortse Havendagen (juni)

52% (-)

17% (-)

7,3 (-)

Gaypride (juli)

51% (48%)

(-)

7% (8%)

6,3* (7,4)

Bocados Dias Latinos (augustus)

75%* (67%)

24%* (30%)

7,3* (8,0)

Spoffin: street arts festival (augustus)

54%* (15%)

18%* (4%)

7,4 (7,6)

ArteGanza (september)

14%* (7%)

2% (1%)

5,8 (6,5)
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Hieronder staan enkele evenementen die in de afgelopen 12 maanden één keer zijn gehouden op diverse locaties in
de stad.
B3

Wilt u:
- in kolom A de evenementen aankruisen waarvan u wist dat ze gehouden werden?
- in kolom B de evenementen aankruisen die u in de afgelopen 12 maanden zelf heeft bezocht?
- in de laatste kolom met een rapportcijfer aangeven wat u ervan vond: van 1 (=zeer slecht) tot 10 (=zeer
goed).
Als u onbekend bent met een evenement dan hoeft u bij kolom B en C niets in te vullen.
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A
Ja, bekend

B4

B
Ja, bezocht /
meegedaan

C
Rapportcijfer

Gluren bij de Buren (december 2013)

2014 (2010)
67% (-)

2014 (2010)
9% (-)

2014 (2010)
7,5 (-)

Carnavalsoptocht Hoogland (maart)

73%* (62%)

23%* (19%)

7,6* (8,1)

Avondvierdaagse Amersfoort/Hoogland (mei/juni)

82%* (67%)

20%* (16%)

7,4* (7,8)

7% (-)

7,2 (-)

Struinen in de tuinen (juni)

45% (-)

Marathon Amersfoort (juni)

66%

Poppen in het park (september)

19% (16%)

3% (3%)

Into the Woods: Birkhoven (september)

39% (-)

5% (-)

7,3 (-)

(-)

12%

7,2 (-)

(-)

6,6* (7,5)

Open Monumentendag (september)

59%* (42%)

15%* (11%)

7,6* (7,9)

Dorpsfeest Hoogland (september)

69%* (55%)

24%* (19%)

7,8 (8,0)

Wat vindt u van het aanbod (aantal en kwaliteit) aan evenementen en openlucht activiteiten in Amersfoort?
(94%)
2014 (2010)
74% (76%) Ik ben er tevreden over
6%

(5%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

19% (19%) Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte
B5

Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?

B6

Als u voor een evenement naar de Amersfoortse binnenstad gaat, bezoekt u dan ook een café, restaurant
15
of winkel? (90%)
(bijna) nooit
af en toe
meestal
niet van
toepassing
2014 (2010)
2014 (2010)
2014 (2010)
2014 (2010)
Café
23% (24%)
33% (32%)
34% (35%)
10% (9%)
(24%)
(50%)
(16%)
Restaurant
27%
48%
16%
9% (9%)
Winkel
16% (13%)
33% (33%)
43% (46%)
8% (9%)

15

Bij de berekening van de percentages in de tekst is het antwoord ‘niet van toepassing’ buiten beschouwing gelaten.
Daarom verschilt het percentage in de tekst van het percentage zoals hier weergegeven.
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C. KUNST EN CULTUUR
De volgende vraag gaat over het zelf maken van muziek of kunst.
C1

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.
(88%)
Ik doe er
Ik volg een
Ik ben lid
Actief maar
niets aan
cursus
van een
niet
vereniging
georganiseerd
2014 (2010)
2014 (2010) 2014 (2010) 2014 (2010)
(96%)
Toneel, theater
97%
1% (1%)
0% (1%)
2% (3%)
89% (90%)
1% (1%)
4% (3%)
6% (5%)
Zang, musical
Muziekinstrument bespelen
85% (84%)
2% (2%)
1%* (2%)
12% (12%)
95% (94%)
2% (1%)
1% (1%)
3% (3%)
Dans, ballet
Fotografie, film, video, digitale media
76% (74%)
1% (2%)
1% (1%)
22% (24%)
Schrijven van proza / poëzie
94% (94%)
1% (0%)
0% (0%)
5% (5%)
Tekenen, schilderen, keramiek, boetseren
87% (88%)
2% (3%)
0% (1%)
11% (10%)

C2

Wilt u van de onderstaande Amersfoortse organisaties aangeven of u ze kent en of u ze de afgelopen twee
jaar heeft bezocht?
Ja, bekend
Ja, bezocht

34

Museum Flehite
Het Mondriaanhuis
KAdE (kunsthal sinds mei gevestigd in het Eemhuis)
De Flint
Theater De Lieve Vrouw
Poppodium De Kelder
Holland Opera
Openbare Bibliotheek
Scholen in de Kunst (inclusief de Muziekschool en Popschool)
Archief Eemland (het stadsarchief)

2014
85%
84%*
73%*
93%
85%*
64%*
22%
87%*
63%*
49%*

(2010)
(83%)
(77%)
(51%)
(92%)
(81%)
(57%)
(18%)
(82%)
(54%)
(32%)

2014
30%*
15%
23%*
50%*
37%*
13%
6%*
46%*
14%
8%*

(2010)
(22%)
(13%)
(13%)
(43%)
(29%)
(11%)
(3%)
(39%)
(13%)
(4%)
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C3

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, laat dan het vakje leeg.)
(% dat minimaal één keer geweest is)
In Amersfoort
Buiten Amersfoort
aantal keer
minimaal 1
keer geweest geweest

(9%)

6%

Musical, show, revue
Dans, balletvoorstelling

(2010)

(2,1)

(9%)

2,5

(2,5)

1,6

(1,7)

20%

(21%)

1,7

( 1,8)

(5%)

1,5

(1,5)

5%

(4%)

2,0

(1,8)

12%

(12%)

1,9

(1,9)

9%

(10%)

1,8

(1,9)

10%

(8%)

1,9

(1,8)

11%

(11%)

2,7

(3,0)

16%

(15%)

2,1

(2,0)

18%

(18%)

2,7

(2,9)

6%

(4%)

2,7

(3,1)

8%*

(5%)

4,2

(3,9)

Bioscoop, filmtheater, filmhuis

59%*

(47%)

4,9*

(3,8)

19%

(19%)

2,9

(3,0)

Museum / galerie

24%*

(19%)

2,3

(2,6)

31%*

(25%)

4,3

(4,4)

Kunstuitleen

3%

(3%)

1,8

(2,4)

1%

(1%)

2,2

(1,5)

Kunstenaar / atelier

9%

(7%)

2,2

(2,7)

7%

(5%)

2,7

(4,8)

Dance, houseparty

2014

2010

Als u kijkt naar de antwoorden op de vorige vragen, zou u dan méér aan kunst en cultuur willen doen (zowel
bezoeken als zelf doen)? (93%)
2014 (2010)
34% (33%) Nee, ik interesseer me er niet zo voor

→ ga naar vraag C10

21% (21%) Nee, ik doe al genoeg

→ ga naar vraag C6

7%

(7%)

Ja, door het zelf te doen

38% (39%) Ja, door het te bezoeken

C5

aantal keer
geweest

2014
12%

Cabaret, kleinkunst
Concert klassieke muziek, opera of
operette
Popconcert, jazz, bluesconcert

C4

9%

(2010)

Toneelvoorstelling

35

(2010)

(15%)

2014
2,1

2014
15%

minimaal 1
keer geweest

U heeft bij de vorige vraag aangegeven wel meer aan kunst en cultuur te willen doen.
Wat zijn de belangrijkste redenen dat u dat niet doet? (geef maximaal 2 antwoorden) (44%)
2014 (2010)
42% (43%) Ik heb te weinig tijd
14%

(14%)

Ik weet onvoldoende wat er te doen is

7%

(6%)

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

28%

(22%)

Dat kost teveel geld

13%

(17%)

Allerlei praktische redenen (bijv. kinderopvang)

6%

(7%)

Er is te weinig aanbod naar mijn smaak

4%

(4%)

Er is te weinig in de buurt te doen

39%

(36%)

Geen bijzondere reden, het komt er gewoon niet van

9%

(8%)

Andere redenen
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C6

Wat vindt u in het algemeen van het aanbod van kunst en cultuur in Amersfoort? (64%)
2014 (2010)
72%* (66%) Ik ben er tevreden over
7%

(6%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

21%* (28%) Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

C7

Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?

36

C8 Hoe stelt u zich meestal op de hoogte van wat er in Amersfoort te doen is op het gebied van uitgaan, kunst
en cultuur? (u mag meerdere antwoorden aankruisen) (65%)
2014 (2010)
29% (34%) Via het Algemeen Dagblad / Amersfoortse Courant
64%* (71%) Via de huis-aan-huis bladen

C9

7%*

(13%)

Via de lokale radio en tv en teletekst/teksttelevisie

36%*

(46%)

Via programmaboekjes van theaters of instellingen

36%

(36%)

Via websites van het theater of de instelling zelf

19%

(14%)

Via programmaboekje / website / nieuwsbrief van Amersfoort Zomertijd/Wintertijd

17%* (2%)

Via andere websites

49%

Via buren, kennissen, familie, vrienden, collega’s

(48%)

23%* (6%)

Via sociale media, bv. Instagram, Facebook of Twitter

5%

(3%)

Via AmersfoortMail (digitale nieuwsbrief van de gemeente)

4%

(4%)

Ik ben daar niet van op de hoogte

Als u voor bioscoop, theater of museum naar de Amersfoortse binnenstad gaat, bezoekt u dan ook een
16
café, restaurant of winkel? (59%)
(Bijna) nooit
2014
28%
30%
47%

Café
Restaurant
Winkel

C10

(2010)
(29%)
(28%)
(44%)

Af en toe
2014
37%
49%
29%

(2010)
(37%)
(50%)
(30%)

Meestal
2014
28%
14%
14%

(2010)
(26%)
(13%)
(13%)

Niet van
toepassing
2014 (2010)
7% (8%)
8% (9%)
10% (12%)

Heeft u dit jaar wel eens het nieuwe Eemhuis bezocht aan het Eemplein? (96%)
2014 (2010)
17% (-)
Ja, één keer

16

23%

(-)

Ja, meerdere keren

60%

(-)

Nee

→ ga naar vraag C13

Bij de berekening van de percentages in de tekst is het antwoord ‘niet van toepassing’ buiten beschouwing gelaten.
Daarom verschilt het percentage in de tekst van het percentage zoals hier weergegeven.
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C11

Wat heeft u in het Eemhuis dit jaar bezocht? (39%)
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
2014 (2010)
83% (-)
De bibliotheek
14%

(-)

Het Archief Eemland

23%

(-)

Scholen in de kunst

32%

(-)

KAdE (restaurant en/of expositie van kunst)

24%

(-)

Rondleiding / bezichtiging van het gebouw

37
Doordat verschillende organisaties in het Eemhuis zijn gevestigd, kunnen bezoekers gemakkelijker ook eens een kijkje
nemen bij een van de andere organisaties dan die zij zelf meestal bezoeken.
C12

C13

Heeft u wel eens een andere organisatie in het Eemhuis bezocht dan de organisatie waarvoor u kwam? (39%)
2014
20%

(2010)
(-)

Ja

80%

(-)

Nee

Als u nog opmerkingen heeft over het Eemhuis dan kunt u die hieronder kwijt.
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D. OPENLUCHTRECREATIE
D1

In en om Amersfoort liggen diverse recreatiegebieden waar u kunt fietsen, wandelen, etc. Kunt u voor de
e
onderstaande gebieden aangeven hoe vaak u deze in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht (1 kolom)
en wat u daar toen heeft gedaan?
e
Noem de belangrijkste activiteit in de 2 kolom.
Hoe vaak kwam u
daar?
1. ik ben daar niet
geweest
2. één of enkele
keren
3. één of een paar
keer per maand
4. wekelijks of vaker

38

In Amersfoort

meest genoemd

2014
49%

(2010)
(51%)

wandelen

2. Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg

18%

(19%)

wandelen

3. Park Randenbroek / Heiligenbergerbeekdal
4. Bos in Amersfoort-Zuid: Birkhoven, Bokkeduiken, Klein
Zwitserland, Nimmerdor
5. Hoogland-West (tot aan de Eem)

34%

(35%)

wandelen

47%

(51%)

wandelen

37%

(36%)

fietsen

58%*

(53%)

wandelen

59%

(62%)

wandelen

44%

(46%)

fietsen

32%

(34%)

fietsen

Omgeving van Amersfoort
7. Bos ten zuiden en westen van Amersfoort: omgeving Den
Treek, Henschoten, Austerlitz, Soestduinen en Lage
Vuursche
8. Eempolder ten noord(west)en van Amersfoort: omgeving
Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg tot aan
Nijkerk
9. Gelderse Vallei ten oosten van Amersfoort: omgeving
Nijkerk tot aan Woudenberg / Scherpenzeel (bijv.
Bloeidaal / Stoutenburg)
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1. Stadspark Schothorst

6. Overig groen in de eigen buurt

D2

% dat er geweest is

Wat doet u daar
meestal?
1. wandelen
2. hond uitlaten
3. fietsen
4. sporten
5. picknicken,
zonnen, luieren
6. natuur beleven
7. varen
8. iets anders

Als u twee uur of langer van huis gaat om buiten te recreëren, gaat u dan meestal naar bovenstaande
gebieden in (de buurt van) Amersfoort, of vaker naar gebieden ergens anders in het land? (94%)

Uit de antwoorden bleek dat veel mensen moeite hadden met het invullen van deze vraag. In de analyse zijn
mensen die een 2, 3 of 4 hebben ingevuld gerekend als ‘bezoeker’ en mensen die een 1 of niets hebben ingevuld als
‘niet-bezoeker’. De hier gepresenteerde percentages zijn gebaseerd op deze aanname, en zijn waarschijnlijk een
onderschatting van het werkelijke percentage bezoekers per recreatiegebied. In de volgende Vrijetijdsmonitor zal
deze vraag eenvoudiger worden geformuleerd en zal mogelijk een trendbreuk in het percentage bezoekers optreden.
18
De meest genoemde activiteit was in 2010 voor ieder gebied hetzelfde als in 2014.
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2014 (2010)
54% (52%) Meestal in (de buurt van) Amersfoort

D3

19% (20%)

Meestal elders

18% (20%)

Allebei even vaak

10% (9%)

Niet van toepassing

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? (92%)
2014 (2010)
61% (59%) Nee

39

39% (41%)
D4

Ja, namelijk

→ ga naar vraag D5
6,7* (8,4)

keer (ongeveer)

Waar heeft u gezwommen of heeft u op of bij het water gerecreëerd? (36%)
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
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2014 (2010)
33% (32%) Overdekt zwembad in Amersfoort of Hoogland
32% (29%) Bosbad
24% (23%) Een zwembad in de regio, namelijk in de gemeente
6%

(5%)

Een strandje in Amersfoort (bijv. Nieuwland of Kattenbroek)

40% (37%) Henschotermeer
30% (28%) De randmeren, zoals het Eemmeer of het Veluwemeer
21% (24%) Een ander water in de regio, namelijk
D5

Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn om te zwemmen of op of bij het water te recreëren in
Amersfoort en omgeving? (90%)
(kies het voor u belangrijkste antwoord)
2014 (2010)
61%* (66%)
Ja

D6

14% (11%)

Nee, ik mis (nog) een zwembad

22% (19%)

Nee, ik mis natuurwater (met strand)

3%

Nee, ik mis iets anders, namelijk

(5%)

Wat vindt u in het algemeen van de mogelijkheden om buiten te recreëren in en om Amersfoort? (93%)
2014 (2010)
76%* (73%)
Ik ben er tevreden over

D7

19

10% (12%)

Ik ben er niet (zo) tevreden over

14%

Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte

(15%)

Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?

De percentages zijn gebaseerd op de respondenten die op vraag D3 ‘ja’ hebben ingevuld.
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Opzet van het
onderzoek
Birkhoven, foto: Johan Evers

Bijlage
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Birkhoven, foto: Johan Evers
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Aanleiding en achtergrond
De gemeente heeft in haar beleid over sport,
cultuur, toerisme en recreatie doelstellingen
geformuleerd die zijn beschreven in diverse
beleidsnota’s. Om dit beleid te kunnen
toetsen en desgewenst bij te sturen hebben
de afdeling Zorg, Cultuur en Sport (ZCS) en de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
periodiek behoefte aan monitoring onder de
Amersfoortse bevolking. Ook vanuit de
begroting is behoefte aan kengetallen die een
indicatie geven van de mate waarin het beleid
succesvol is geweest.
Om die reden is Onderzoek & Statistiek (O&S)
gevraagd om een Vrijetijdsmonitor uit te
voeren. Voor een groot deel gaat het om een
herhaling van de Vrijetijdsmonitor uit 2010,
om zo trends in de tijd te kunnen volgen.
Dataverzameling en respons
De Vrijetijdsmonitor is gehouden van medio
oktober tot eind november 2014. Hiervoor is
een aselecte steekproef getrokken uit de
Basisregistratie Personen (BRP, voorheen
GBA) van 3.000 Amersfoorters van 18 tot en
met 84 jaar, met uitsluiting van de bevolking
in instellingen en tehuizen. Deze
Amersfoorters werden uitgenodigd om
digitaal of op papier de vragenlijst in te vullen.
De uiteindelijke respons was 40% (1184
ingevulde vragenlijsten).
Weging van de resultaten
Jongeren en ouderen, alleenstaanden en
inwonende personen (vooral kinderen die bij
hun ouders wonen), en allochtonen waren
ondervertegenwoordigd in de respons. Om de
uitkomsten een betere afspiegeling van de
bevolking te laten zijn, zijn de
onderzoeksuitkomsten gewogen naar leeftijd,
huishoudentype en wijk. In 2014 hebben
minder respondenten deelgenomen aan het
onderzoek dan in 2010, mogelijk doordat in
2014 geen incentives20 zijn gebruikt. Het is
waarschijnlijk dat een lager
responspercentage een vertekening oplevert.
Om hiervoor te corrigeren is in 2014, naast de
andere weegfactoren, ook gewogen naar
opleidingsniveau.
Betrouwbaarheid en significantie

20

Een ‘incentive’ is een attentie voor de respondent met
als doel de respons te verhogen. Voorbeeld van een
incentive is het verloten van cadeaubonnen.

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 zijn de cijfers van 2014 en 2010
opgenomen en is met een sterretje
aangegeven als de verschillen significant zijn.

