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In opdracht van Stadsdeel Centrum van de Gemeente Amsterdam, in naam van Roy van Gelder, heeft Motivaction 
International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het huidige gebruik van het Wertheimpark.  

 

In Nederland is geen monument met de namen van alle Nederlandse slachtoffers van de holocaust. In Amsterdam komt 
een monument met de namen van 102.000 mensen die nooit een graf kregen.  De beoogde locatie voor het 
Namenmonument is het Wertheimpark in Amsterdam. De afgelopen tijd is onrust ontstaan over de beoogde locatie van het 
Namenmonument. Vooral (een aantal) bewoners van de buurt rond het Wertheimpark maken zich zorgen over de impact 
van het Namenmonument op het park en de buurt. Dit onderzoek is uitgevoerd om de discussie rondom de komst van dit 
monument van een gefundeerde onderbouwing te voorzien.  

 

Dit onderzoek bestaat uit twee gedeelten:  

• een onderzoek naar de parkdruk, waarvoor de bezoekers die gebruik maken van het park zijn geteld; 

• een bezoekersonderzoek, waarvoor de redenen voor het gebruik en het bezoekersprofiel van het Wertheimpark in kaart 
zijn gebracht.  

 

Achtergrond, doel- en probleemstelling 

29-10-2014 
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Met name ouderen trouwe en frequente bezoekers Wertheimpark 

• Het Wertheimpark wordt men name bewust bezocht door oudere bezoekers (66 jaar en ouder). Voor jongere bezoekers 
is het vaker een spontaan bezoek.  

 

Hond uitlaten favoriete activiteit in het Wertheimpark 

• Belangrijkste reden om het Wertheimpark te bezoeken is het uitlaten van de hond. Jongeren komen ook vaak in het 
Wertheimpark om te ‘chillen’. Minder frequente bezoekers komen vaak in het Wertheimpark om een bezoek te brengen 
aan het Spiegelmonument.  

 

Meerderheid positief over het Wertheimpark 

• Bijna iedereen geeft het Wertheimpark als rapportcijfer een voldoende. Met een gemiddelde van 7.9 scoort het beter 
dan in 2013 en 2009 (Grote Groenonderzoek).  

 

Inrichting en onderhoud Wertheimpark meest positief beoordeeld 

• Bezoekers zijn met name tevreden over de inrichting en het onderhoud van het park. Ook de netheid en het meubilair 
krijgen van de bezoekers een dikke voldoende. Vrouwen zijn met name tevreden over de netheid van het park, mannen 
zijn iets positiever over de veiligheid van het park.  

 

 

 

Concluderende samenvatting (1) 
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Buurtbewoners en frequente bezoekers het meest op de hoogte over plannen Namenmonument 

• Buurtbewoners en frequente bezoekers zijn goed op de hoogte dat er plannen zijn om een monument in het 
Wertheimpark te plaatsen. Ook mensen die buiten Amsterdam wonen, hebben hierover gehoord. Mensen die wel in 
Amsterdam wonen, maar niet in de buurt van het Wertheimpark zijn hierover het minst goed geïnformeerd.  

 

Buurtbewoners en frequente bezoekers negatief over plannen Namenmonument 

• Over het algemeen is men negatief over de plannen voor het Namenmonument. Met name de mensen die het park vaak 
bezoeken zijn hierover niet te spreken. Deze groep bestaat voornamelijk uit iets oudere bezoekers (45 jaar en ouder).  

• Mensen die buiten Amsterdam wonen zijn iets positiever over de plannen voor het Namenmonument. 

 

 

 

Concluderende samenvatting (2) 
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Parkdruk 

Om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van het Wertheimpark zijn gedurende een hele week (donderdag 9 oktober tot en 
met woensdag 15 oktober 2014) de bezoekers geteld. Op de volgende sheet is een kaart van het onderzoeksgebied 
opgenomen. Het onderzoek is in samenwerking met Mobiel Centre uitgevoerd. Van 7.00 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur ‘s 
avonds (de openingstijden van het park) heeft een medewerker van Mobiel Centre door middel van een handheld computer 
met een eigen ontwikkelde telapplicatie het aantal bezoekers bijgehouden. Naast het tijdstip van het bezoek is een aantal 
extra kenmerken bijgehouden, namelijk geslacht, volwassene of een kind, alleen of met meerdere personen, met/zonder hond 
en met fiets/step/skateboard e.d. In totaal hebben 2.857 mensen het park in deze periode bezocht. 

 

Bezoekersonderzoek 

Om inzicht te krijgen in de bezoekredenen, het profiel van de bezoekers en het gebruik en waardering van het park is in 
dezelfde week op verschillende dagdelen een bezoekersonderzoek uitgevoerd in het Wertheimpark. Interviewers van Mobiel 
Centre hebben bij de in/uitgang van het park aselect elke 3de bezoeker gevraagd om mee te werken aan een korte vragenlijst. 
Bezoekers die vaker het park bezoeken, zijn maar eenmaal benaderd voor deelname aan het onderzoek. De vragenlijst was 
beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In totaal zijn 263 enquêtes afgenomen, waarvan 203 enquêtes in het Nederlands 
en 60 in het Engels. 

 

In deze rapportage worden enkele malen cijfers het uit het Grote Groenonderzoek (2013) aangehaald. In dat onderzoek is 
middels een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister mensen gevraagd om mee te doen aan een online enquête. 
Daarnaast is een deel van het Amsterdamse O+S panel benaderd om de enquête in te vullen.  

 

 

Methode en opzet 

29-10-2014 
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Het onderzoeksgebied bestond uit het 
zuidelijke deel van het Wertheimpark. 
De tellers en enquêteurs stonden 
opgesteld bij de hoofdingang van het 
park. De locatie is hiernaast met een 
rode pijl aangegeven.  

 

Bij de toegang tot de sportvelden is 
geen telling uitgevoerd. Dit behoorde 
niet tot de scope van het onderzoek. 

 

 

Methode en opzet 

29-10-2014 
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De onderzoeksresultaten moeten altijd met 
inachtneming van bepaalde betrouwbaarheids-
marges worden geïnterpreteerd. De mogelijk-
heid is namelijk aanwezig dat de in de steek-
proef gevonden uitkomsten afwijken van de 
uitkomsten die zouden zijn verkregen indien de 
gehele populatie zou zijn ondervraagd.  
 

In (markt)onderzoek is een betrouwbaarheids-
marge van 95% het meest gebruikelijk. In het 
Nomogram kunnen deze marges worden 
afgelezen, geldend voor een bepaalde uitkomst 
(bv. % eens) bij een bepaalde steekproef-
omvang. In het nomogram zijn deze marges 
weergegeven voor 8 mogelijke uitkomsten. De 
marges bij een uitkomst van 80% zijn identiek 
aan de marges bij een uitkomst van 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode en opzet 

29-10-2014 
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U itk o m s t

Bij een steekproef van n=263 en een betrouwbaarheid van 95% is de maximale onnauwkeurigheid 6%. Dat wil zeggen dat als 
50% van populatie het eens is met een stelling, bij 19 van de 20 steekproeven een percentage eens tussen de 44% en 56% 
wordt gevonden.  
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• In deze rapportage staan de resultaten in eerste instantie op totaalniveau weergegeven. Significante verschillen van 
achtergrondgegevens (zoals geslacht, leeftijd, frequentie parkbezoek en afstand tot park) worden in de tekst vermeld. 

• De toelichting voor de verschillende uitsplitsingen worden weergegeven in gekleurd omlijnde tekstvakken, waarbij iedere 
kleur correspondeert met één uitsplitsing:  

 

Leeswijzer 

De vragenlijst is opgesteld in overleg met de gemeente 
Amsterdam en bestond uit 14 vragen. De vragenlijst 
bestond uit verschillende onderdelen. Er is achtereen-
volgend gevraagd naar bezoekgedrag, waardering/ 
verbeterpunten en achtergrondgegevens. Ten slotte is er 
ook nog gevraagd naar bekendheid met de plannen voor 
het Namenmonument en hoe men tegenover de plannen 
voor de plaatsing van het Namenmonument staat.  
 

Opzet 
vragenlijst 

Geslacht Leeftijd 
Frequentie 
parkbezoek 

Afstand tot 
park 
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Resultaten 

29-10-2014 

Resultaten – Parkdruk   pagina 44 

Resultaten – Bezoekersonderzoek pagina 10 
 1. Bezoekgedrag en motieven 
 2. Waardering/verbeterpunten 
 3. Namenmonument 
 4. Achtergrondgegevens 
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Bezoekgedrag en motieven 
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Voor iets meer dan de helft is 
het bezoek aan het 
Wertheimpark gepland (56%).  

Voor 44% is het een spontaan 
bezoek.  

Bezoek Wertheimpark voor meerderheid gepland 

Bezoekgedrag en motieven 

56%

44%

Was u vooraf van plan, dit park, het Wertheimpark, te bezoeken, of is uw bezoek spontaan? 
(Basis - Respondent wil meedoen aan onderzoek(geldt voor alle volgende), n=263)

Ja, gepland (bewust naar dit
park toe gegaan)

Nee, spontaan (ik liep toevallig
langs)
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Ouderen plannen bezoek Wertheimpark bewust, jongeren bezoeken park spontaan 

Jongeren bezoeken het park vaak spontaan, ouderen plannen hun bezoek aan het Wertheimpark  

• Bezoekers tot en met 24 jaar geven het vaakst aan het park spontaan te bezoeken/toevallig langs te lopen (69%).  

• Bezoekers van 66 jaar en ouder daarentegen geven het vaakst aan dat het een gepland bezoek was. Meer dan driekwart 
(78%) van de bezoekers ouder dan 66 geeft aan dat het bezoek aan het park bewust was.  

 

Buurtbewoners plannen hun bezoek, bezoekers die buiten Amsterdam wonen komen vaker spontaan langs 

• Meer dan twee derde (69%) van de bezoekers die in de buurt van het Wertheimpark woont, geeft aan dat het een gepland 
bezoek was.  

• Voor de bezoekers die buiten Amsterdam wonen, is het voor iets minder dan de helft (49%) een gepland bezoek.  

 

Frequente bezoekers plannen hun bezoek; bezoekers die minder vaak komen, komen spontaan langs 

• Mensen die het Wertheimpark (minimaal) meerdere keren per week bezoeken, geven het vaakst aan (87% voor bezoekers 
die het park elke dag bezoeken, en 67% voor bezoekers die het park meerdere keren per week bezoeken) het 
Wertheimpark bewust te bezoeken (en vooraf gepland te hebben).  

• Voor iets minder dan een kwart (24%) van de bezoekers die het Wertheimpark voor de eerste keer bezoekt, is het een 
gepland bezoek.  

Bezoekgedrag en motieven 
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Grote meerderheid komt te voet naar het Wertheimpark 

Bezoekgedrag en motieven 

81% 13% 4% 1% 

Een grote meerderheid (81%) komt te voet naar het Wertheimpark 
Op de tweede plaats komt de fiets; 13% komt te fiets naar het 
Wertheimpark.  
Een kleine groep (4%) komt met het OV naar het Wertheimpark en 
1% komt met de auto naar het Wertheimpark.  
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Buurtbewoners komen te voet, bezoekers van buiten Amsterdam vaker met OV 

Meerderheid van de buurtbewoners komt te voet naar 
het Wertheimpark, Amsterdammers die niet in de buurt 
van het park wonen komen vaak met de fiets/brommer.  

• Een grote meerderheid (87%) van de bezoekers die in de 
buurt van het park wonen komt te voet naar het 
Wertheimpark. Van deze groep komt 10% met de fiets of 
brommer, en slechts 1% met het OV.  

• Bezoekers die uit Amsterdam komen, maar niet in de 
buurt van het park wonen, komen relatief vaak (32%) 
met de fiets of met de brommer. Iets minder dan twee 
derde (64%) van deze groep komt te voet, en 4% komt 
met het OV.  

• Van de bezoekers die buiten Amsterdam wonen, komt 
een relatief groot aantal met het OV (12%). 78% van 
deze groep komt te voet, en 7% bezoekt het park met de 
fiets of brommer.  

Bezoekgedrag en motieven 
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Bijna de helft van de 
respondenten geeft aan het 
Wertheimpark minimaal 
meerdere keren per week te 
bezoeken (46%).  

13% bezoekt het Wertheimpark 
meerdere keren per maand, en 
11% bezoekt het Wertheimpark 
een aantal keer per jaar.  

Voor 3 op de 10 is dit het eerste 
bezoek aan het Wertheimpark.  

Bijna de helft bezoekt park meerdere keren per week of zelfs dagelijks 

Bezoekgedrag en motieven 

20%

26%

13%

11%

30%

(Bijna) elke dag

Meerdere keren per week

Meerdere keren per maand

Een aantal keer per jaar

Nee, dit is de eerste keer

Bezoekt u het Wertheimpark vaker, en zo ja hoe vaak? (n=263)
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Ouderen bezoeken Wertheimpark vaker dan jongeren 

Bezoekers vanaf 45 t/m 54 jaar bezoeken het Wertheimpark vaakst 

• Voor twee derde van de bezoekers tot en met 24 jaar is dit het eerste bezoek aan het Wertheimpark.  

• Voor de bezoekers van 66 jaar en ouder is het slechts voor 15% het eerste bezoek aan het Wertheimpark.  

• Bezoekers van 45 t/m 54 jaar bezoeken het park het vaakst; meer dan twee derde (69%) bezoekt het park minimaal 
meerdere keren per week.  

 

Buurtbewoners bezoeken Wertheimpark vaakst 

• Buurtbewoners bezoeken het park het vaakst. Iets meer dan driekwart (78%) bezoekt het Wertheimpark minimaal 
meerdere keren per week.  

• Bijna 4 op de 10 (39%) mensen die wel in Amsterdam, maar niet in de buurt van het park wonen bezoekt het 
Wertheimpark minimaal meerdere keren per week. 3 op de 10 bezoekt het Wertheimpark meerdere keren per maand.  

• Van de mensen die buiten Amsterdam wonen, is het voor iets meer dan de helft (54%) de eerste keer dat ze het 
Wertheimpark bezoeken. Bijna 3 op de 10 (29%) bezoekt het Wertheimpark een aantal keer per jaar.  

 

Bezoekgedrag en motieven 
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Voor iets meer dan 4 op de 10 is 
het uitlaten van de hond een 
aanleiding om het Wertheimpark 
te bezoeken. Wandelen staat 
met 19% op een tweede plaats.  

Voor 14% was het geen bewust 
bezoek, maar kwam men 
toevallig langs, en 13% bezocht 
het Wertheimpark om het 
Spiegelmonument te bezoeken.  

Andere redenen om het 
Wertheimpark te bezoeken zijn 
rondhangen (11%), picknicken/ 
barbecueën/lunchen (7%) en 
genieten van het groen (6%).  

Hond uitlaten vaakst aanleiding om Wertheimpark te bezoeken 

Bezoekgedrag en motieven 

43%

19%

14%

13%

11%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

1%

0%

14%

Hond uitlaten

Wandelen

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken

Een bezoek aan het Spiegelmonument

Rondhangen\Chillen\Ontspannen

Picknicken\Barbecueën\Lunchen

Genieten van het groen

Er even uit zijn

Zonnen

Boek lezen

Spelen (door of met kinderen)

Joggen\Hardlopen

Korfbalveld bezocht

Anders, namelijk:

Wat is voor u de aanleiding om het Wertheimpark vandaag te bezoeken? (n=263)

Wandelroute (Westerborkpark) 
Sociale contacten 

Mooi weer 
Wachten 
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Aanleiding huidig parkbezoek jongere bezoekers vaak picknicken of te ‘chillen’ 

Jongere bezoekers vaker in Wertheimpark om te picknicken, barbecueën of te lunchen en om te ‘chillen’ 

• Bezoekers tot en met 24 jaar geven relatief vaak aan ‘toevallig’ in het park te zijn, zonder het park bewust te bezoeken 
(31% vs. 14% gemiddeld). Ook komen zij vaker naar het Wertheimpark om te picknicken/barbecueën/lunchen (23% vs. 
7% gemiddeld) en om er rond te hangen, te chillen of te ontspannen (29% vs. 11% gemiddeld).  

• Bezoekers van 35 t/m 44 jaar komen relatief vaak in het Wertheimpark om te joggen of hard te lopen (6% vs. 1% 
gemiddeld).  

 

Vrouwen laten vaker hond uit in het Wertheimpark 

• De helft van de vrouwen (50%) geeft aan dat de aanleiding voor dit bezoek aan het Wertheimpark is om de hond uit te 
laten. Voor iets meer dan een derde (35%) van de mannen was de hond uitlaten de aanleiding om het Wertheimpark te 
bezoeken.  

 

Bezoekgedrag en motieven 
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Aanleiding huidig bezoek niet-frequente bezoekers, bezoek Spiegelmonument 

Frequente bezoekers laten vaak hond uit in Wertheimpark, minder frequente bezoekers vaker bezoek aan 
Spiegelmonument 

• Bezoekers die minimaal meerdere keren per week het Wertheimpark bezoeken laten vaakst de hond uit in het park (87% 
(dagelijks), 70% (meerdere keren per week) vs. 43% gemiddeld).  

• Bezoekers die het Wertheimpark een aantal keren per jaar bezoeken (31%) of die het Wertheimpark voor de eerste keer 
bezoeken (27%) bezoeken relatief vaak het Spiegelmonument (13% gemiddeld).  

 

Buurtbewoners laten vaak hun hond uit in het Wertheimpark; mensen buiten Amsterdam vaker een bezoek aan het 
Spiegelmonument.  

Mensen die in de buurt van het park wonen, bezoeken het Wertheimpark vaakst om de hond uit te laten (69% vs. 52% 
gemiddeld).  

Bezoekers die buiten Amsterdam wonen komen vaakst naar het Wertheimpark om het Spiegelmonument te bezoeken (34% 
vs. 11% gemiddeld). Ook geven zij relatief vaak (20% vs. 7% gemiddeld) aan het Wertheimpark toevallig te bezoeken.  

Bezoekgedrag en motieven 
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In dit onderzoek is zowel gevraagd 
naar de aanleiding van het huidige 
bezoek (zie p. 17), als naar de 
redenen waarvoor men in het 
algemeen het Wertheimpark bezoekt. 
Op de volgende pagina’s zal worden 
ingegaan op de redenen (van 
bezoekers die vaker in het 
Wertheimpark komen) die men 
noemt wanneer men het 
Wertheimpark vaker bezoekt.  

Bezoekgedrag en motieven 
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Aanleiding voor frequente 
bezoekers om het 
Wertheimpark te bezoeken die 
veruit het vaakst wordt 
genoemd is het uitlaten van de 
hond.  

Op een tweede plaats komt 
wandelen (18%), en op een 
derde plaats rondhangen/ 
chillen/ontspannen (10%).  

Andere redenen die genoemd 
worden zijn Picknicken/ 
Barbecueën/Lunchen (5%), 
Toevallig (5%), Zonnen (5%) en 
een bezoek aan het 
Spiegelmonument (5%).  

Meerderheid bezoekt meestal Wertheimpark om hond uit te laten 

Bezoekgedrag en motieven 
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10%

8%

7%

5%

5%

5%
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2%

1%

1%

9%

Hond uitlaten

Wandelen

Rondhangen\Chillen\Ontspannen

Genieten van het groen

Er even uit zijn

Picknicken\Bbq\Lunchen

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken

Zonnen

Een bezoek aan het Spiegelmonument

Boek lezen

Joggen\Hardlopen

Spelen (door of met kinderen)

Sporten (bijv. voetballen\skaten\frisbee spelen)

Anders, namelijk:

Wat is meestal de reden van uw bezoek? (Basis - Komt vaker in Wertheimpark, n=184)

Sociale contacten 
Pauze 

(9%) 

(70%) 

(n.v.t.) 

(n.v.t.) 

(n.v.t.) 

(26%/11%) 

(n.v.t.) 

(n.v.t.) 

(45%) 

(18%) 

(20%) 

(21%) 

In vergelijking met het Grote 
Groenonderzoek (2013), waar 
gekeken is naar favoriete 
Amsterdamse parken*, wordt het 
uitlaten van de hond in dit onderzoek 
relatief vaak genoemd (60% vs. 9%). 
Wandelen wordt relatief weinig 
genoemd in dit onderzoek (18% vs. 
70%).    
 
*In het Grote Groenonderzoek is 
gevraagd naar wat men meestal in 
het favoriete (meest bezochte) park 
doet.  



29-10-2014 Bezoekersonderzoek Wertheimpark | Gemeente Amsterdam | Project Z5261  23 

Jongeren vaak in Wertheimpark om te ‘chillen’ 

Jongeren komen vaak in het Wertheimpark om te ‘chillen’, ouderen vaker om het Spiegelmonument te bezoeken 

• Van de bezoekers van 18 t/m 24 jaar komt een derde in het Wertheimpark om rond te hangen, te chillen of te ontspannen. 
Een kwart van deze groep komt in het Wertheimpark om te picknicken, barbecueën of te lunchen. 

• De bezoekers van 45 t/m 54 jaar komen vaakst (76%) in het Wertheimpark om hun hond uit te laten.  

• Bezoekers van 66 jaar en ouder komen relatief vaak (11%) in het Wertheimpark om een bezoek te brengen aan het 
Spiegelmonument.  

 

Frequente bezoekers laten vaak de hond uit, bezoekers die slechts enkele keren per jaar komen brengen vaker bezoek aan 
het Spiegelmonument 

• Bezoekers die (bijna) elke dag in het Wertheimpark komen, laten vaak (88% vs. 60% gemiddeld) hun hond uit.  

• Bezoekers die het Wertheimpark meerdere keren per week bezoeken, komen relatief vaak (13% vs. 8% gemiddeld) in het 
Wertheimpark om te genieten van het groen.  

• Bezoekers die slechts enkele keren per jaar in het Wertheimpark komen, bezoeken het park vaker toevallig (28% vs. 5% 
gemiddeld), komen er vaak om te picknicken/barbecueën/lunchen (14% vs. 5% gemiddeld). Ook brengt deze groep vaker 
(24% vs. 5% gemiddeld) een bezoek aan het Spiegelmonument.  

Bezoekgedrag en motieven 
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Buurtbewoners laten vaak hond uit, mensen buiten Amsterdam bezoeken Spiegelmonument 

Buurtbewoners laten vaakst de hond uit in het 
Wertheimpark. Mensen die buiten Amsterdam woonachtig 
zijn, bezoeken relatief vaak het Spiegelmonument 

• Buurtbewoners geven vaakst als reden voor hun bezoek 
aan het uitlaten van de hond (70% vs. 61% gemiddeld).  

• Mensen die buiten Amsterdam woonachtig zijn geven 
relatief vaak aan het park toevallig te bezoeken (16% vs. 
4% gemiddeld), te picknicken/lunchen of te barbecueën 
(21% vs. 5% gemiddeld) in het park.  

• Ook geven mensen die buiten Amsterdam woonachtig zijn 
vaak aan het Wertheimpark te bezoeken om een bezoek 
te brengen aan het Spiegelmonument (26% vs. 5% 
gemiddeld).  

Bezoekgedrag en motieven 
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De meerderheid (58%) van de 
bezoekers blijft niet langer dan 
een kwartier in het 
Wertheimpark. 

Iets meer dan een kwart (26%) 
van de bezoekers blijft 16 tot 
30 minuten.  

Een kleine groep (14%) blijft 
langer dan een half uur in het 
Wertheimpark.  

 

Meer dan de helft blijft tot een kwartier in het Wertheimpark 

Bezoekgedrag en motieven 

5 minuten of korter 6 tot 10 minuten 11 tot 15 minuten 

16 tot 30 minuten 31 tot 60 minuten Langer dan een uur 

15% 22% 21% 

26% 10% 4% 
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Duur van het bezoek van frequente bezoekers (buurtbewoners) langst 

Bezoek Wertheimpark frequente bezoekers langer 

• Mensen die het park (bijna) elke dag bezoeken geven relatief vaak (12% vs. 4% gemiddeld) aan van plan te zijn het 
Wertheimpark langer dan een uur te bezoeken.  

• Bezoekers voor wie het bezoek aan het Wertheimpark de eerste keer (29%) of die het park een aantal keer per jaar 
bezoeken (31%) is geven juist relatief vaak aan van plan te zijn het Wertheimpark slechts 5 minuten of korter te bezoeken 
(15% gemiddeld).  

 

Buurtbewoners langer in het Wertheimpark dan mensen die niet in Amsterdam wonen 

Meer dan twee derde van de bezoekers (34%) die niet in de buurt van het park (en niet in Amsterdam) wonen, geeft aan 
van plan te zijn het Wertheimpark 5 minuten of korter te bezoeken. Dit in tegenstelling tot de buurtbewoners, van wie maar 
9% aangeeft van plan te zijn het park 5 minuten of korter te bezoeken.  

Bezoekgedrag en motieven 
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Meer dan twee derde (69%) is 
zeker van plan om in de 
toekomst het Wertheimpark 
nogmaals te bezoeken. Nog 
eens 14% is waarschijnlijk van 
plan het park nogmaals te 
bezoeken.  

Slechts 9% geeft aan het park 
in de toekomst zeker niet of 
waarschijnlijk niet meer te 
gaan bezoeken.  

8% weet nog niet of ze het 
Wertheimpark in de toekomst 
weer zal bezoeken.  

Meerderheid zeker van plan Wertheimpark in toekomst weer te bezoeken 

Bezoekgedrag en motieven 

3% 6% 14% 69% 8%

Bent u van plan om in de toekomst het Wertheimpark nogmaals te bezoeken? (n=263)

Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel Weet ik niet

Negatieve herhaalbezoekintentie Positieve herhaalbezoekintentie 
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Driekwart van de bezoekers die buiten Amsterdam woont, bezoekt park in toekomst 
(waarschijnlijk) weer 

Buurtbewoners zullen Wertheimpark in toekomst vaker bezoeken; mensen van buiten Amsterdam (waarschijnlijk) ook 

• Een overgrote meerderheid van de buurtbewoners (95%) geeft aan het Wertheimpark in de toekomst zeker weer te 
bezoeken.  

• Van de bezoekers die buiten Amsterdam wonen geeft slechts 41% aan dit zeker van plan te zijn. Echter, iets meer dan een 
derde (34%) geeft aan dit waarschijnlijk wel van plan te zijn. Iets meer dan 15% (4% gemiddeld) geeft echter aan dit nog 
niet te weten 

 

Oudere bezoekers zeker van plan Wertheimpark nogmaals te bezoeken in de toekomst; jongeren hierover verdeeld 

• Jongere bezoekers tot en met 24 jaar geven relatief vaak (17% vs. 8% gemiddeld) niet te weten of ze in de toekomst het 
Wertheimpark weer gaan bezoeken.  

• Deze groep geeft vaker (14% vs. 6% gemiddeld) aan dit niet waarschijnlijk te achten, echter ook vaker (31% vs. 14% 
gemiddeld) dit wel waarschijnlijk te achten.  

• Bezoekers van 55 t/m 65 jaar (81% vs. 69% gemiddeld) en 66+ers (83%) geven juist vaak aan het Wertheimpark in de 
toekomst zeker nogmaals te bezoeken.  

 

Bezoekgedrag en motieven 



29-10-2014 Bezoekersonderzoek Wertheimpark | Gemeente Amsterdam | Project Z5261  29 

Waardering/Verbeterpunten 

Resultaten – Parkdruk   pagina 44 

Resultaten – Bezoekersonderzoek pagina 10 
 1. Bezoekgedrag en motieven 

 2. Waardering/verbeterpunten 
 3. Namenmonument 
 4. Achtergrondgegevens 



29-10-2014 Bezoekersonderzoek Wertheimpark | Gemeente Amsterdam | Project Z5261  30 

Men is zeer positief over het park; 
bijna iedereen (96%) geeft het 
Wertheimpark een voldoende 
(hoger dan 6), waarvan 7 op de 10 
een cijfer van 8 of hoger.  

Slechts 3% geeft het 
Wertheimpark een onvoldoende 
(rapportcijfer 5 of lager).  

Gemiddeld krijgt het 
Wertheimpark (7.9) een hoger 
cijfer dan in 2008 (6.9) en 2013 
(7.1).  

Meerderheid geeft minimaal rapportcijfer 8 aan Wertheimpark 

Waardering/Verbeterpunten 

3%

26%

70%

0%

Kunt u door middel van een rapportcijfer van 1 t\m 10 uw algemeen 
oordeel geven over het Wertheimpark? (gecategoriseerd) (n=263)

1 tot en met 5

6 tot en met 7

8 tot en met 10

Weet niet

6.9 7.1 7.9 

2008 2013 2014 

Het Grote Groen-
onderzoek (2013) 

Gem. Rapportcijfer Wertheimpark 
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Frequente bezoekers zeer positief over het Wertheimpark  

Zeer grote meerderheid frequente bezoekers 
geeft minimaal rapportcijfer 8 aan Wertheimpark 

96% van de bezoekers die het Wertheimpark 
iedere dag bezoekt geeft het Wertheimpark 
minimaal een rapportcijfer 8. 

Bezoekers die het Wertheimpark voor de eerste 
keer bezoeken zijn iets minder positief over het 
park, iets meer dan 4 op de 10 (43%) geeft het 
Wertheimpark een rapportcijfer 8 of hoger.  

 

 

Waardering/Verbeterpunten 
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Over de verschillende aspecten 
van het Wertheimpark die zijn 
voorgelegd is men positief; 
83% vindt de inrichting van het 
park (zeer) goed, en 83% geeft 
aan dat het onderhoud van het 
groen (zeer) goed is.  

Ook over de netheid is men 
positief; 79% geeft aan dat het 
met de netheid (zeer) goed in 
orde is, en 77% geeft aan dat 
het onderhoud van het 
meubilair (zeer) goed is.  

Over de veiligheid is met iets 
minder positief (71% (zeer) 
goed); 11% geeft echter aan dit 
niet te weten.  

Positief oordeel over huidige inrichting en onderhoud van het groen in Wertheimpark 

Waardering/Verbeterpunten 

15%

14%

19%

21%

16%

57%

55%

57%

60%

52%

26%

28%

22%

17%

19% 11%

Inrichting

Onderhoud van het groen

Netheid

Onderhoud van het meubilair

Veiligheid

Kunt u aangeven hoe u het Wertheimpark hierop beoordeelt?  (n=263)

Zeer slecht Slecht Redelijk Goed Zeer goed Weet niet
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Vrouwen vinden het park netter, mannen veiliger 

Vrouwen tevreden over netheid, mannen over 
veiligheid van het Wertheimpark 

• Vrouwen beoordelen het park iets positiever op 
het aspect ‘Netheid’. 83% van de vrouwen geeft 
het Wertheimpark een beoordeling (zeer) goed, 
tegenover 76% van de mannen. 

• Mannen daarentegen zijn iets positiever wat 
betreft de veiligheid van het park. Driekwart 
van de mannen geeft aan dat het (zeer) goed 
gesteld is met de veiligheid in het 
Wertheimpark, tegenover 69% van de vrouwen. 

 

Waardering/Verbeterpunten 
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Namenmonument 
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Meer dan twee derde (68%) 
van de respondenten heeft 
gehoord over de plannen over 
het Namenmonument.  

Iets minder dan een derde 
(32%) geeft aan hier niet over 
gehoord te hebben.  

Meerderheid heeft gehoord over plannen Namenmonument 

Namenmonument 

Ja: 68% 

Nee: 32% 

Heeft u gehoord over de plannen om een monument met de namen van alle Nederlandse 
slachtoffers van de holocaust in het Wertheimpark te plaatsen? (n=263) 



29-10-2014 Bezoekersonderzoek Wertheimpark | Gemeente Amsterdam | Project Z5261  36 

Oudere bezoekers vaker bekend met plannen voor Namenmonument 

Bezoekers vanaf 45 jaar relatief vaak bekend met plannen voor het Namenmonument 

• Van de bezoekers van 66 jaar en ouder is meer dan 9 op de tien (93%) bekend met de plannen voor het 
Namenmonument. Ook onder de 45 t/m 54 jarigen (84%) en de 55 t/m 65-jarigen (85%) zijn veel bezoekers bekend met 
deze plannen.  

• Onder de 18 t/m 24-jarigen is iets minder dan een kwart (23%) bekend met deze plannen, en onder de 25 t/m 34-jarigen 
is 38% hiermee bekend.  

 

Frequente bezoekers bijna allemaal bekend met plannen Namenmonument 

• Mensen die het park (bijna) elke dag bezoeken zijn bijna allemaal (98%) bekend met de plannen om een monument met 
de namen van alle Nederlandse slachtoffers van de holocaust in het Wertheimpark te plaatsen. Ook mensen die het 
Wertheimpark meerdere keren per week bezoeken zijn hier relatief vaak (87% vs. 68% gemiddeld) bekend mee.  

• Mensen die het park voor de eerste keer bezoeken zijn hier een stuk minder bekend mee; iets meer dan een kwart van 
deze groep (29%) geeft aan gehoord te hebben over deze plannen.  

Namenmonument 
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Amsterdammers die niet in de buurt van Wertheimpark wonen minst bekend met plannen 
Namenmonument 

Buurtbewoners bijna allemaal bekend met plannen, Amsterdammers die niet in de buurt van het Wertheimpark wonen, 
minst bekend 

• Bezoekers die in de buurt van het Wertheimpark wonen zijn bijna allemaal (93%) bekend met de plannen voor het 
Namenmonument.  

• Opvallend genoeg zijn mensen die buiten Amsterdam woonachtig zijn vaker bekend (71%) met deze plannen dan 
mensen die wel in Amsterdam woonachtig zijn, maar niet in de buurt van het park wonen (57%).  

Namenmonument 
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Iets meer dan de helft (51%) 
van de bezoekers is zeer 
negatief over de plannen voor 
het Namenmonument. Nog 
eens 30% geeft aan hierover 
negatief te zijn.  

6% van de bezoekers is niet 
negatief, niet positief over de 
plannen voor het 
Namenmonument.  

2% is zeer positief over de 
plannen, en nog eens 6% is 
zeer positief over de plannen 
voor het Namenmonument.  

Meer dan de helft zeer negatief over plannen Namenmonument 

Namenmonument 

51% 30% 6% 6% 2% 6%

Bent u positief of negatief over de plannenom een monument met de namen van alle Nederlandse slachtoffers 
van de holocaust in het Wertheimpark te plaatsen? (n=180)

Zeer negatief Negatief Niet negatief, niet positief Positief Zeer positief Weet niet, geen mening
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Ouderen vaker zeer negatief over plannen voor Namenmonument 

Oudere bezoekers vaker negatief over de plannen voor de plaatsing van het Namenmonument in het Wertheimpark 

• De helft van de bezoekers tot en met 24 jaar is niet negatief, en niet positief over de plannen voor het Namenmonument. 
Slechts 20% van de 25 tot 34-jarigen is hier niet negatief, en niet positief over.  

• De oudere bezoekers zijn negatiever over de plannen. 86% van de 45 tot en met 54-jarigen, 88% van de 55 t/m 65-
jarigen en 79% van de 66+ers zijn (zeer) negatief over de plannen voor het Namenmonument in het Wertheimpark.  

 

Frequente bezoekers negatiever over plannen Namenmonument 

• Mensen die het park (bijna) elke dag bezoeken zijn vaakst (71% vs. 51% gemiddeld) (zeer) negatief over de plannen voor 
het Namenmonument.  

• Mensen die het park een aantal keer per jaar (18%) of voor de eerste keer bezoeken (maar allen wel bekend zijn met de 
plannen) (13% vs. 8% gemiddeld) zijn vaakst (zeer) positief over de plannen voor het Namenmonument.  

 

Buurtbewoners negatief over plannen Namenmonument, mensen van buiten Amsterdam positiever 

• Buurtbewoners zijn meest negatief over het Namenmonument van de buurtbewoners is (zeer) negatief (88% vs. 82% 
gemiddeld) over de plannen voor het Namenmonument. 

•  Mensen die buiten Amsterdam woonachtig zijn, zijn positiever over de plannen; 17% is (zeer) positief (8% gemiddeld).  

Namenmonument 
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Achtergrondgegevens 
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Meer dan 8 op de 10 (83%) van 
de bezoekers van het 
Wertheimpark woont in 
Nederland.  

Andere bezoekers komen uit 
Engeland (3%), Duitsland (3%), 
Verenigde Staten (2%), en 
Denemarken (2%).  

Ook uit Italië (1%) en Frankrijk 
(1%) komen enkele bezoekers.  

Grote meerderheid bezoekers woont in Nederland 

Achtergrondgegevens 

83%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Nederland

Engeland

Duitsland

Verenigde Staten

Denemarken

Italië

Frankrijk

België

Canada

Japan

Polen

Rusland

Zwitserland

Anders, namelijk

In welk land woont u? (n=263)
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Oudere bezoekers met name uit Nederland, jongeren uit het buitenland 

Oudere bezoekers vaker woonachtig in Nederland, jongeren vaker in buitenland 

• Van de bezoekers van 35 jaar en ouder komt meer dan 8 op de 10 uit Nederland.  

• Van de bezoekers van 25 t/m 34 jaar komt ook bijna twee derde (65%) uit Nederland.  

• Van de bezoekers van 18 t/m 24 jaar komt minder dan de helft (49%) uit Nederland. Meer dan 1 op de 10 (11%) van deze 
groep komt uit Engeland, 9% uit Duitsland, en 9% uit Denemarken.  

 

Frequente bezoekers woonachtig in Nederland, minder frequente bezoekers vaker buitenlands 

• Bezoekers die het park minimaal meerdere keren per maand bezoeken, zijn allen woonachtig in Nederland (100% vs. 
83% gemiddeld).  

• Bezoekers die het Wertheimpark daarentegen voor de eerste keer bezoeken zijn in 44% van de gevallen woonachtig in 
Nederland. Zij komen relatief vaak (10% vs. 3% gemiddeld) uit Engeland, uit Duitsland (8% vs. 3% gemiddeld), uit de VS 
(6% vs. 2% gemiddeld), uit Italië (4% vs. 1% gemiddeld), of uit Frankrijk (3% vs. 1% gemiddeld). 

Achtergrondgegevens 
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Achtergrondgegevens 

13%

15%

13%

22%

18%

16%

3%

18 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 65

66 en ouder

Zeg ik liever niet

Leeftijd gecategoriseerd (n=263)

47%

53%

Geslacht (n=263)

Man

Vrouw
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Om inzicht te krijgen in het gebruik van het Wertheimpark zijn gedurende een week, van donderdag 9 oktober tot en met 
woensdag 15 oktober 2014, van 7.00 uur ‘s ochtends tot 21.00 (de openingstijden van het park) de bezoekers geteld. Naast 
het tijdstip van het bezoek is een aantal extra kenmerken bijgehouden, namelijk geslacht, volwassene of een kind, alleen of 
met meerdere personen, met/zonder hond en met fiets/step/skateboard e.d. 
 

In totaal hebben 2.857 mensen het park in deze periode bezocht. Op basis van gegevens van het KNMI (weerstation 
Schiphol) is het volgende weerbeeld vastgesteld gedurende deze periode. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaction heeft getracht het bezoek van deze een week te extrapoleren naar een heel jaar. Hiervoor is een 
regressiemodel gemaakt wat op basis van temperatuur, neerslag (hoeveelheid en duur) en bewolkingsgraad dagbezoek 
voorspelt. De uitkomst van dit model is dat er voor 2014 in totaal 255.000 bezoekers het Wertheimpark bezocht 
hebben/gaan bezoeken (met een ondergrens van 135.000 en een bovengrens van 376.000). Aantallen zijn afgerond op 
duizendtallen. Hierbij moet aangetekend worden, en dat blijkt ook wel uit de onder- en bovengrens, dat dit model een 
beperkte kracht heeft. Er zijn te weinig waarnemingen gedaan om van een solide voorspellingsmodel te spreken. 

 

Parkdruk 

Gemiddelde 

temperatuur 

(etmaal)

Minimum 

temperatuur

Maximum 

temperatuur

Zonneschijn 

duur

Etmaalsom 

neerslag 

(in mm)

Gemiddelde 

bewolking 

(etmaal)

Bewolkingsgraad
Aantal 

bezoekers

donderdag 9 oktober 2014 14,6 11,7 18,2 7,2 0,6 5 Half tot zwaar bewolkt 537

vrijdag 10 oktober 2014 13,6 9,3 18,1 8,4 0 3 Half bewolkt 482

zaterdag 11 oktober 2014 11,8 8,6 14,7 3,0 3,4 4 Half bewolkt 360

zondag 12 oktober 2014 12,8 8,6 16,5 6,9 2,6 6 Zwaar bewolkt 476

maandag 13 oktober 2014 14,4 11,9 18,0 1,6 2,3 8 Geheel bewolkt 290

dinsdag 14 oktober 2014 12,3 10,5 13,9 0 0 7 Vrijwel geheel bewolkt 241

woensdag 15 oktober 2014 13,7 10,5 17,8 7,5 1,2 6 Zwaar bewolkt 471
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Parkdruk 

Alleen 
30% (n=847) 

2 Personen 
36% 

(n=1.013) 

3 of 4 
personen 

18% (n=500) 

5 personen 
of meer 

17% (n=497) 
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Parkdruk 

Vrouw 
53% 

(n=1528) 

Man 
47% 

(n=1329) 
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Parkdruk 

10% (n=273) 90% (n=2584) 

Parkbezoek met fiets, step, 
skateboard 

Parkbezoek zonder fiets, step, 
skateboard 
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Parkdruk 

18.5% 

81.5% 

Bezoek 
met 

hond 

Bezoek 
zonder 
hond 
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Bijlage 

29-10-2014 
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Planning van het bezoek  

Basis - Respondent wil meedoen aan 
onderzoek(geldt voor alle volgende)                 

V1 Was u vooraf van plan, dit park, het 
Wertheimpark, te bezoeken, of is uw bezoek 
spontaan? 18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 65 66 en ouder 

Zeg ik liever 
niet Allen 

Ja, gepland (bewust naar dit park toe gegaan) 
31 40 68 52 65 78 43 56 

Nee, spontaan (ik liep toevallig langs) 69 60 32 48 35 22 57 44 

Basis - Respondent wil meedoen aan 
onderzoek(geldt voor alle volgende)             

V1 Was u vooraf van plan, dit park, het 
Wertheimpark, te bezoeken, of is uw bezoek 
spontaan? (Bijna) elke dag 

Meerdere 
keren per week 

Meerdere 
keren per 

maand 
Een aantal keer 

per jaar Eerste keer Allen 

Ja, gepland (bewust naar dit park toe gegaan) 
87 67 71 41 24 56 

Nee, spontaan (ik liep toevallig langs) 13 33 29 59 76 44 

Basis - Respondent wil meedoen aan 
onderzoek(geldt voor alle volgende)         

V1 Was u vooraf van plan, dit park, het 
Wertheimpark, te bezoeken, of is uw bezoek 
spontaan? 

In de buurt van 
het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

Ja, gepland (bewust naar dit park toe gegaan) 
69 62 49 64 

Nee, spontaan (ik liep toevallig langs) 31 38 51 36 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 



29-10-2014 Bezoekersonderzoek Wertheimpark | Gemeente Amsterdam | Project Z5261  52 

Vervoer naar het park 

V1Extra Hoe bent u naar het park gekomen? 
In de buurt van 

het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

Per voet 87 64 78 80 

Met de fiets\brommer enz 10 32 7 14 

Met het OV 1 4 12 4 

Met de auto 2 0 2 1 

Anders, namelijk ... 1 0 0 0 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Herhaalbezoek 

V2 Bezoekt u het Wertheimpark vaker, en zo ja 
hoe vaak? 18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 65 66 en ouder 

Zeg ik liever 
niet Allen 

(Bijna) elke dag 6 5 18 31 25 24 29 20 

Meerdere keren per week 6 20 38 38 27 24 14 26 

Meerdere keren per maand 11 23 12 3 17 15 14 13 

Een aantal keer per jaar 11 13 3 5 13 22 14 11 

Nee, dit is de eerste keer 66 40 29 22 19 15 29 30 

V2 Bezoekt u het Wertheimpark vaker, en zo ja 
hoe vaak? 

In de buurt van 
het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

(Bijna) elke dag 36 13 0 24 

Meerdere keren per week 42 26 7 32 

Meerdere keren per maand 12 30 10 16 

Een aantal keer per jaar 8 11 29 12 

Nee, dit is de eerste keer 2 21 54 16 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Aanleiding huidig parkbezoek (1) 

V3 Wat is voor u de aanleiding om het 
Wertheimpark vandaag te bezoeken? 18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 65 66 en ouder 

Zeg ik liever 
niet Allen 

Hond uitlaten 11 35 53 62 48 34 57 43 

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken 
31 18 18 9 4 10 14 14 

Joggen\Hardlopen 0 0 6 0 0 2 0 1 

Wandelen 17 20 21 12 21 29 0 19 

Spelen (door of met kinderen) 0 0 3 2 2 2 0 2 

Picknicken\Barbecueën\Lunchen 23 5 0 5 6 5 0 7 

Zonnen 6 0 0 2 2 5 0 2 

Korfbalveld bezocht 0 0 0 0 2 0 0 0 

Rondhangen\Chillen\Ontspannen 29 5 3 9 13 10 0 11 

Genieten van het groen 3 3 6 9 4 12 0 6 

Er even uit zijn 0 0 3 7 4 7 0 4 

Boek lezen 3 3 0 2 2 2 0 2 

Een bezoek aan het Spiegelmonument 
(Auschwitz monument Jan Wolkers) 11 8 9 9 19 20 29 13 

Anders, namelijk: 14 20 6 12 21 15 0 14 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Aanleiding huidig parkbezoek (2) 

V3 Wat is voor u de aanleiding om het 
Wertheimpark vandaag te bezoeken? (Bijna) elke dag 

Meerdere 
keren per week 

Meerdere 
keren per 

maand 
Een aantal keer 

per jaar Eerste keer Allen 

Hond uitlaten 87 70 47 7 3 43 

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken 
2 0 3 24 34 14 

Joggen\Hardlopen 2 3 0 0 0 1 

Wandelen 15 14 24 24 22 19 

Spelen (door of met kinderen) 2 4 0 0 0 2 

Picknicken\Barbecueën\Lunchen 6 3 9 14 8 7 

Zonnen 2 1 3 7 1 2 

Korfbalveld bezocht 0 0 0 0 1 0 

Rondhangen\Chillen\Ontspannen 10 13 9 10 10 11 

Genieten van het groen 4 12 6 7 3 6 

Er even uit zijn 6 7 0 3 1 4 

Boek lezen 4 1 3 0 1 2 

Een bezoek aan het Spiegelmonument 
(Auschwitz monument Jan Wolkers) 0 3 6 31 27 13 

Anders, namelijk: 8 12 18 17 19 14 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Aanleiding huidig parkbezoek (3) 

V3 Wat is voor u de aanleiding om het 
Wertheimpark vandaag te bezoeken? 

In de buurt van 
het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

Hond uitlaten 69 40 10 52 

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken 
4 6 20 7 

Joggen\Hardlopen 2 0 0 1 

Wandelen 17 19 22 18 

Spelen (door of met kinderen) 3 0 0 2 

Picknicken\Barbecueën\Lunchen 3 9 10 6 

Zonnen 3 2 0 2 

Korfbalveld bezocht 0 2 0 0 

Rondhangen\Chillen\Ontspannen 10 9 12 10 

Genieten van het groen 9 4 2 6 

Er even uit zijn 6 2 2 5 

Boek lezen 2 2 0 2 

Een bezoek aan het Spiegelmonument 
(Auschwitz monument Jan Wolkers) 7 2 34 11 

Anders, namelijk: 9 23 27 16 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Duur parkbezoek 

V4cat Hoeveel tijd bent u van plan in het park 
door te brengen/Hoe lang heeft uw bezoek 
geduurd (gecategoriseerd)? (Bijna) elke dag 

Meerdere 
keren per week 

Meerdere 
keren per 

maand 
Een aantal keer 

per jaar Eerste keer Allen 

5 minuten of korter 2 4 12 31 29 15 

6-10 minuten 12 20 35 21 24 22 

11-15 minuten 27 20 12 24 20 21 

16-30 minuten 29 33 26 17 22 26 

31-60 minuten 17 16 9 7 3 10 

Langer dan een uur 12 6 3 0 0 4 

Geen antwoord 2 0 3 0 3 2 

V4cat Hoeveel tijd bent u van plan in het park 
door te brengen/Hoe lang heeft uw bezoek 
geduurd (gecategoriseerd)? 

In de buurt van 
het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

5 minuten of korter 9 11 34 14 

6-10 minuten 17 26 29 21 

11-15 minuten 24 17 17 21 

16-30 minuten 29 28 15 26 

31-60 minuten 13 15 2 12 

Langer dan een uur 6 4 2 5 

Geen antwoord 2 0 0 1 
GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Intentie herhaalbezoek 

V5 Bent u van plan om in de toekomst het 
Wertheimpark nogmaals te bezoeken? 18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 65 66 en ouder 

Zeg ik liever 
niet Allen 

Zeker niet 0 5 6 5 2 2 0 3 

Waarschijnlijk niet 14 10 9 2 2 2 0 6 

Waarschijnlijk wel 31 18 12 12 10 7 14 14 

Zeker wel 37 55 71 76 81 83 71 69 

Weet ik niet 17 13 3 5 4 5 14 8 

V5 Bent u van plan om in de toekomst het 
Wertheimpark nogmaals te bezoeken? 

In de buurt van 
het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

Zeker niet 1 2 7 2 

Waarschijnlijk niet 0 4 2 1 

Waarschijnlijk wel 3 11 34 11 

Zeker wel 95 81 41 82 

Weet ik niet 1 2 15 4 

V5 Bent u van plan om in de toekomst het 
Wertheimpark nogmaals te bezoeken? (Bijna) elke dag 

Meerdere 
keren per week 

Meerdere 
keren per 

maand 
Een aantal keer 

per jaar Eerste keer Allen 

Zeker niet 0 0 3 0 10 3 

Waarschijnlijk niet 0 0 3 0 18 6 

Waarschijnlijk wel 0 1 6 17 38 14 

Zeker wel 100 99 85 79 11 69 

Weet ik niet 0 0 3 3 23 8 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Rapportcijfer Wertheimpark 

V6 Kunt u door middel van een rapportcijfer 
van 1 t\m 10 uw algemeen oordeel geven over 
het Wertheimpark? (Bijna) elke dag 

Meerdere 
keren per week 

Meerdere 
keren per 

maand 
Een aantal keer 

per jaar Eerste keer Allen 

4 0 0 3 0 1 1 

5 0 1 3 0 6 3 

6 2 1 3 10 15 7 

7 2 9 24 28 34 19 

8 40 55 53 45 27 42 

9 35 23 12 10 10 19 

10 21 10 3 3 6 10 

Weet niet 0 0 0 3 0 0 

V6 Kunt u door middel van een rapportcijfer 
van 1 t\m 10 uw algemeen oordeel geven over 
het Wertheimpark? 

In de buurt van 
het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

4 1 0 0 0 

5 0 4 0 1 

6 2 4 15 5 

7 12 21 29 18 

8 49 43 44 47 

9 24 15 12 20 

10 12 11 0 9 

Weet niet 0 2 0 0 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Beoordeling aspecten Wertheimpark 

V7_1 Kunt u aangeven hoe u het 
Wertheimpark hierop beoordeelt? Netheid 

Man Vrouw Allen 

Slecht 1 2 2 

Redelijk 24 14 19 

Goed 50 64 57 

Zeer goed 26 19 22 

V7_5 Kunt u aangeven hoe u het 
Wertheimpark hierop beoordeelt? Veiligheid 

Man Vrouw Allen 

Slecht 2 1 2 

Redelijk 15 16 16 

Goed 49 55 52 

Zeer goed 26 14 19 

Weet niet 7 14 11 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 



29-10-2014 Bezoekersonderzoek Wertheimpark | Gemeente Amsterdam | Project Z5261  61 

Reden bezoek algemeen (1) 

Basis - Komt vaker in Wertheimpark                 

V8 Wat is meestal de reden van uw bezoek? 18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 65 66 en ouder 
Zeg ik liever 

niet Allen 

Hond uitlaten 33 58 75 76 59 40 80 60 

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken 
8 8 4 2 3 6 20 5 

Joggen\Hardlopen 0 0 8 0 0 3 0 2 

Wandelen 0 21 8 11 28 29 0 18 

Spelen (door of met kinderen) 0 0 0 2 0 3 0 1 

Picknicken\Bbq\Lunchen 25 4 4 4 3 6 0 5 

Zonnen 0 4 0 9 8 3 0 5 

Sporten (bijv. voetballen\skaten\frisbee spelen) 
8 0 0 0 0 0 0 1 

Rondhangen\Chillen\Ontspannen 33 17 4 4 10 9 0 10 

Genieten van het groen 0 4 4 9 10 11 0 8 

Er even uit zijn 0 4 4 7 8 9 20 7 

Boek lezen 0 8 0 2 3 0 0 2 

Een bezoek aan het Spiegelmonument 
(Auschwitz monument Jan Wolkers) 0 0 0 4 5 11 20 5 

Anders, namelijk: 8 8 0 7 10 17 0 9 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Reden bezoek algemeen (2) 

Basis - Komt vaker in Wertheimpark             

V8 Wat is meestal de reden van uw bezoek? (Bijna) elke dag 
Meerdere 

keren per week 

Meerdere 
keren per 

maand 
Een aantal keer 

per jaar Eerste keer Allen 

Hond uitlaten 88 67 50 7 0 60 

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken 
0 0 3 28 0 5 

Joggen\Hardlopen 2 3 0 0 0 2 

Wandelen 13 16 29 17 0 18 

Spelen (door of met kinderen) 0 3 0 0 0 1 

Picknicken\Bbq\Lunchen 0 4 9 14 0 5 

Zonnen 2 9 6 0 0 5 

Sporten (bijv. voetballen\skaten\frisbee spelen) 
0 0 0 3 0 1 

Rondhangen\Chillen\Ontspannen 4 12 12 14 0 10 

Genieten van het groen 6 13 3 3 0 8 

Er even uit zijn 4 10 3 7 0 7 

Boek lezen 0 3 6 0 0 2 

Een bezoek aan het Spiegelmonument 
(Auschwitz monument Jan Wolkers) 0 3 0 24 0 5 

Anders, namelijk: 4 10 12 10 0 9 

GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Reden bezoek algemeen (3) 

Basis - Komt vaker in Wertheimpark         

V8 Wat is meestal de reden van uw bezoek? 
In de buurt van 

het park 

In Amsterdam 
maar niet in de 
buurt van het 

park 
Buiten 

Amsterdam Allen 

Hond uitlaten 70 51 21 61 

Toevallig, zonder het park bewust te bezoeken 
2 5 16 4 

Joggen\Hardlopen 2 0 0 2 

Wandelen 15 24 26 18 

Spelen (door of met kinderen) 2 0 0 1 

Picknicken\Bbq\Lunchen 2 8 21 5 

Zonnen 6 3 5 5 

Sporten (bijv. voetballen\skaten\frisbee 
spelen) 1 0 0 1 

Rondhangen\Chillen\Ontspannen 8 16 11 10 

Genieten van het groen 10 5 0 8 

Er even uit zijn 6 5 16 7 

Boek lezen 2 3 0 2 

Een bezoek aan het Spiegelmonument 
(Auschwitz monument Jan Wolkers) 3 0 26 5 

Anders, namelijk: 6 14 21 9 
GROEN = significante oververtegenwoordiging 

ORANJE = significante 
ondervertegenwoordiging 
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Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief 
• Veldwerkperiode 

– Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 9 oktober tot en met 15 oktober 2015.  

 

• Methode respondentenselectie 

– Het aanspreken van iedere 3e bezoeker van het Wertheimpark 

 

• Inschakelen externe leveranciers 

– Voor het uitvoeren van veldwerk is gebruikgemaakt van enquêteurs van Mobiel Centre.  

 

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden 

– Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het 
onderzoek bewaard. 

 

• Overige onderzoekstechnische informatie 

– Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst 
is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever 

 

Bijlage 

29-10-2014 



Auteursrecht 
Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze 
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 
 

Beeldmateriaal 
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te 
achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. 
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Auteursrecht 



Motivaction International B.V. 

Marnixkade 109 

1015 ZL Amsterdam 

Postbus 15262 

1001 MG Amsterdam 

T  +31 (0)20 589 83 83 

M moti@motivaction.nl 

www.motivaction.nl 

www.facebook.com/stempunt 
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