Het Grote Groenonderzoek van Amsterdam wijst uit:

Groen maakt stad mooier
Er is iets aan de hand in Amsterdam. Terwijl landelijk het bezoek aan parken en groene
recreatiegebieden stabiel is of licht afneemt, is het in de hoofdstad de afgelopen tien jaar
explosief gestegen. Hoe kan dat? Een gesprek met stadsplanoloog Jos Gadet.
Door Annemieke Bos

sterk is toegenomen, zoals het Vondelpark
en het Westerpark, blijkt dat vooral hoger
opgeleiden er veel meer komen. Die zijn
sowieso uithuizig, zeker in de stad. Ze
gaan meer naar de film, het theater, restaurants en ook naar het park. Ze komen
daar niet alleen om te recreëren, maar ook
om te werken. De hedendaagse economie
is een kenniseconomie, waarin contacten
met anderen belangrijk zijn. Daarvoor
zoekt de hoger opgeleide Amsterdammer,
die veelal zelfstandige is, graag een aangename plek zoals een café of park. Uit
het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat één
op de tien mensen in het Westerpark en
Vondelpark er komt om te werken. Door
de hedendaagse technologie kún je ook
overal werken. Met een smartphone,
iPad of laptop heb je alles bij de hand. De
opkomst van zzp’ers in de creatieve sector
in onze stad doet ook een duit in het

Het parkenbezoek in Amsterdam is de
afgelopen jaren verdubbeld. Niet alleen
bezoeken meer Amsterdammers parken,
ze doen het ook steeds vaker. Groen blijkt
daarnaast een vestigingsfactor geworden
te zijn voor mensen en bedrijven. En dat
is voor het eerst in de Amsterdamse
geschiedenis. Deze twee conclusies zijn
te trekken uit het Grote Groenonderzoek
dat de Dienst Ruimtelijke Ordening van
Amsterdam samen met het gemeentelijk
onderzoeksbureau in 2008 deed.

Hoger opgeleiden
Het onderzoek is een herhaling van een
soortgelijk onderzoek dat 12 jaar geleden
werd uitgevoerd. De resultaten zijn
opzienbarend. “Het gebruik van het groen
is fors veranderd”, aldus Jos Gadet.
“Zowel in omvang als in karakter. Wat
blijkt nu? In parken waar het gebruik heel
Het Vondelpark

zakje. Deze doelgroep heeft kantoor aan
huis, maar spreekt graag af in het park.”

Groen in de mix
Vooral parken waar verschillende activiteiten te doen zijn, blijken populair.
Een park dat vertier biedt zoals theater,
sportgelegenheid, horecavoorzieningen
kan rekenen op een groeiend aantal
bezoekers. “Buiten de ring van Amsterdam liggen meer ‘monotone’ parken”,
legt Jos uit. “Die vertonen ook wel groei,
maar minder.”
Wat opvalt is dat in de parken waarin de
gemeente de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd, het aantal bezoeken het meest
is toegenomen. Het Westerpark is daarvan
een voorbeeld. “Door te investeren in groen
trekken we hoger opgeleid publiek aan en
ook bedrijven die zich graag in een groene
omgeving vestigen. Als groen een onderdeel is van een rijke mix aan voorzieningen
in een buurt, dan voegt het echt iets toe.
Met andere woorden: groen is ‘leuk’ als
er nog andere leuke dingen in
de buurt te zien of te doen zijn: winkelen,
concert of theaterbezoek. Dan doet groen
ertoe, dan is het onderdeel van het leven
van alledag. Groen heeft ook toegevoegde
waarde als het een rustpunt vormt in een
drukke stad. En als derde heeft groen
waarde daar waar het schaars aanwezig
is. Een buurt verandert door de groene
aankleding. Er komen bedrijven en particulieren die aandacht besteden aan hun

woning en hun woonomgeving. In de
parken kunnen ze zich stedeling voelen
en zich als stedeling ‘etaleren’. Het park
functioneert als ontmoetingsplek, maar
men komt er op andere momenten ook
om met de hond te wandelen, met de
kinderen te spelen, te sporten. Zo speelt
het park op steeds andere momenten van
de dag een andere rol. Het hoort bij het
leven in de stad, men is er trots op.”

lieren en bedrijven aantrekt die voor de
lokale economie belangrijk zijn. “Ruim
40% van de hoger opgeleiden met een
eigen bedrijf geeft aan dat de aanwezigheid van groen belangrijk tot zeer
belangrijk is om een bedrijf te vestigen.
Investeren in goed groen en vakkundig
onderhoud levert dan ook nu geld op.
Als je als gemeente tenminste op de
juiste plek en tijd de juiste dingen doet.
Het park is economie geworden. Onderhoudstechnisch zou je het kunnen
beschouwen als een bedrijventerrein.
Daar moet je ook in investeren.” De
komende jaren wil Amsterdam zich richten
op de kwaliteit van onder andere het
Rembrandtpark, het Oosterpark en het
Amstelpark. “In het Rembrandtpark
willen we investeren omdat de directe
omgeving sterk zal veranderen. Het park
biedt nu geen voorzieningen die de nieuwe
omwonenden daar graag zien. De tijd is
rijp voor meer aandacht voor een kwalitatieve openbare ruimte. Mensen vinden
uitstraling belangrijk.” Jos realiseert zich
dat de uitkomsten van het onderzoek
ook voor de groenbranche interessant
zijn. “Dat merkte ik toen ik onlangs een
lezing hield voor de vakgroep boomverzorgers. Het onderzoek geeft de
groenondernemers meer bewijsmateriaal
om gemeenten te overtuigen van het
belang van groen voor de stad. Kwalitatief
groen maakt de omgeving niet alleen
mooier, ook welvarender.”

Iedereen profiteert
Doet de explosieve groei zich alleen in
Amsterdam voor? Om daar achter te
komen vergeleken de onderzoekers de
cijfers met die de tweede Nederlandse
stad: Rotterdam. Daar werd in 2008 een
soortgelijk onderzoek gedaan. Hieruit blijken opmerkelijk genoeg geen groeicijfers
zoals in Amsterdam. De verklaring ligt volgens het onderzoek in het hoger opgeleide
publiek. “In Rotterdam zijn er absoluut en
relatief gezien minder hoog opgeleiden.
Deze zorgen voor een draagvlak voor
voorzieningen waardoor ook de minder
draagkrachtigen zich aangetrokken voelen. Zo heeft deze ontwikkeling ook een
sterk sociaal effect. Van groen profiteren
niet alleen hoger opgeleiden, maar iedereen. Utrecht vertoont overigens wel
‘Amsterdamse tendensen’, maar veel
minder sterk.”

Vestigingsfactor
In Amsterdam is in ieder geval duidelijk
gebleken dat investeren in groen particu-
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Meest bezochte Amsterdamse parken in 1996 en 2008
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1996
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opgeleid
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42

30

36

23

–12

Westerpark

6

12

15

9

+6

Sloterplaspark

9

8

6

11

–1

Oosterpark

7

7

6

7

–

Gaasperplaspark

4

5

3

7

+1

Sarphatipark

4

4

3

4

–

Amstelpark

6

3

2

5

–3

Beatrixpark

3

3

4

2

–

Rembrandtpark

3

3

3

4

–

Frankendael

1

3

4

4

+2

Dik gedrukt = minimaal 5% verschil
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