Bijlage II: Enquête natuurInleiding
Achtergrond
In opdracht van de gemeen
Hertogenbosch zich beziggehouden met een schoolproject over De Oeverlanden. Dit project vormde
een onderdeel van het afstuderen.
Om erachter te komen hoe de bezoeker De Oeverlanden beleeft en hoe het park in de toekomst
beter aan kan sluiten op de behoeften van de omgeving, hebben de studenten een enquête onder de
inwoners van Amsterdam uitgezet. De enquête is verspreid in meerdere Facebookgroepen, die
betrekking hebben op Amsterdam, waaronder
Daarnaast is de enquête gepubliceerd op de website van de gemeente Amsterdam.
Betrouwbaarheid resultaten
Inwoners van Amsterdam hebben gedurende een periode van vier weken, 2 december 2020 tot en
met 3 januari 2021, de mogelijkheid gekregen om de enquête in te vullen. Daarna is de enquête
gesloten. In totaal hebben 224 respondenten de enquête ingevuld.
Om een betrouwbare conclusie over de beleving van de bezoekers in De Oeverlanden te kunnen
trekken, dient de enquête aan een minimaal aantal respondenten te voldoen. De stad Amsterdam
telde in augustus 2020 ruim 800.000 inwoners. (AlleCijfers.nl, 2020)
Voor een onderzoek met een foutmarge van 5%, een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een
onderzoekspopulatie van 800.000 personen geldt een minimale omvang van 384 respondenten om
een betrouwbare conclusie te kunnen trekken. De enquête van dit onderzoek voldoet door haar 224
respondenten niet aan de minimaal benodigde omvang.
De resultaten van de enquête bedragen een foutmarge van 6.55%. De resultaten van het onderzoek
zijn hierdoor niet volledig betrouwbaar. Om een betrouwbaarder resultaat te verkrijgen, is een
enquête met een groter aantal respondenten nodig. De resultaten zijn echter wel bruikbaar als
aanname door de relatief grote respons. (Raosoft, sd)
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Resultaten
Achtergrond

Tot welke leeftijdscategorie
behoort u?
65 jaar en ouder

In welk stadsdeel van Amsterdam
woont u?
Dat wil ik liever niet zeggen
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Stadsdeel West
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Stadsdeel Noord
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Het merendeel van de respondenten behoort tot de leeftijdsklasse 41-64 jaar. De leeftijdsklassen 2640 jaar en 65 jaar en ouder worden eveneens vertegenwoordigd in het onderzoek, echter wel in
mindere mate. Er bevinden zich onder de respons weinig respondenten uit de leeftijdsklassen 0-15
en 16-25 jaar. De resultaten van deze enquête zijn daardoor niet representatief voor de behoeften
van deze leeftijdsklassen.
Het overgrote merendeel van de respondenten woont in het stadsdeel Nieuw-West, dit stadsdeel ligt
tegen de noordelijke zijde van De Oeverlanden. Het grootste deel van de overige respondenten komt
uit het dorp Badhoevedorp en het stadsdeel Zuid. De overige stadsdelen waarom nauwelijks tot niet
vertegenwoordigd bij deze enquête. De resultaten van de enquête zijn hierdoor voornamelijk
representatief voor de inwoners uit de Stadsdelen Nieuw-West en Zuid en het dorp Badhoevedorp.
Vraag 3/20: In welke groepssamenstelling bezoekt u De Oeverlanden het meest?
De Oeverlanden wordt door de respondenten voornamelijk bezocht met het gezin, met de partner of
alleen. Een kleiner deel van de respondenten bezoekt het park met vrienden of familie. Het park

In welke groepssamenstelling bezoekt u De Oeverlanden het
meest?
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Waterrecreatie
Vraag 4/20: Wat is voor u de reden om De Oeverlanden te bezoeken?
(mogelijkheid om meerdere antwoorden in te vullen)

Wat is voor u de reden om De Oeverlanden te bezoeken?
Doorgangsroute per fiets
Fotograferen
Tuinhuis op het tuinpark
De pont naar Het Amsterdamse Bos
Chillen
Lunchwandeling
Mensen ontmoeten
Sporten
Varen
Suppen
Cruisen (homo-ontmoetingsplaats)
Picknicken
Op een bankje zitten
Horeca
Zonnen en het strand
Paardrijden
Fietsen
Zwemmen
Natuur
Hond uitlaten
Wandelen

0.3
0.3
0.9
0.3
3.9
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De activiteit wandelen is voor de respondenten de belangrijkste reden om de Oeverlanden te
bezoeken. Daarna komen de meeste mensen naar de Oeverlanden om er te fietsen, te genieten van
de natuur en om er te zwemmen. Het strand, in het park zitten, de hond uitlaten en de horeca zijn
eveneens veel benoemde redenen.
Vraag 5/20: Vindt u de huidige recreatieve mogelijkheden in en rondom het water voldoende?

Vindt u de huidige recreatieve mogelijkheden in en rondom
het water voldoende?
23.1
76.9

Ja (%)

Nee (%)

Het overgrote merendeel van de respondenten vindt de huidige recreatieve mogelijkheden in en
rondom het water voldoende.
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De respondenten die de huidige mogelijkheden niet voldoende vinden, is gevraagd hoe volgens hen
de recreatieve mogelijkheden in en rondom het water verbeterd kunnen worden. Het resultaat van
deze open vraag is verwerkt met behulp van categorisatie. De verwerkte resultaten worden
hieronder weergegeven.
Meer recreatielocaties
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Meer horecalocaties
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Meer watersportverhuur
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Meer diversiteit op het water
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9
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Sportvoorzieningen
Vraag 6/20: Wat voor soort sportvoorzieningen ziet u het liefst in De Oeverlanden?

Wat voor soort sportvoorzieningen ziet u het liefst in De
Oeverlanden?
Georganiseerd zwemmen en duiken
Voetbal
Tafeltennis
Suppen, surfen en zeilen
Skaten
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Kanoën en kajakken
Jeu de Boules
Hardlopen
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Beachvolleybal
Basketbal
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De meeste respondenten het liefst geen sportvoorzieningen in de Oeverlanden. In de enquête
aan konden vullen. Een deel van de respondenten heeft deze mogelijkheid gebruikt om te laten
weten dat zij de huidige sportvoorzieningen in De Oeverlanden al voldoende vinden en voor echte
sportvoorzieningen verwijzen naar het Sportpark Sloten. De reden hierachter is dat zij het gebied als
een natuurgebied beschouwen waarin volgens hen geen gereguleerde sport thuishoort. De
sportvoorzieningen verstoren de rust en de natuur. Voor de overige respondenten geldt dat zij
voornamelijk sportvoorzieningen op het water (kanoën, suppen etc.) en hardlopen het liefst in de
Oeverlanden zien.
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Speelmogelijkheden voor kinderen
Vraag 7/20: Zijn er volgens u voldoende speelmogelijkheden voor kinderen in De Oeverlanden?

Zijn er volgens u voldoende
speelmogelijkheden voor
kinderen in De
Oeverlanden?

Welke vorm(en) van spelen vindt u
de beste aanvulling op de huidige
speelmogelijkheden?

33.3
33.7
66.3

Ja(%)

43.1

23.6

Nee (%)

Natuurspelen (%)

Speeltoestellen (%)

Waterspelen (%)

Het merendeel van de respondenten vindt de huidige speelmogelijkheden voor kinderen in De
Oeverlanden voldoende. De respondenten die de speelmogelijkheden onvoldoende vinden, is
gevraagd welke vorm(en) van spelen zij de beste aanvulling op de huidige speelmogelijkheden
vinden. De antwoorden op deze vraag worden in het diagram hieronder weergegeven.
De meeste respondenten vinden het natuurspelen de beste aanvulling op de huidige
speelmogelijkheden in de Oeverlanden. Het waterspelen wordt eveneens als een geschikte
aanvulling gezien. Een aantal respondenten voegde hieraan toe dat zij graag veilige zwemlocaties
voor kinderen met bijvoorbeeld speelbalken in het water zien. Bij een deel van de respondenten is
het niet bekend wat voor activiteiten er momenteel georganiseerd worden voor kinderen in De
Oeverlanden. Zij zouden het waarderen als de activiteiten meer gepromoot worden.
Karakter van de Oeverlanden
Vraag 8/20: Wat is voor u de reden om De Oeverlanden te bezoeken in plaats van de overige parken
in de omgeving?
Het resultaat van deze open vraag is verwerkt met behulp van categorisatie. De verwerkte resultaten
worden in de onderstaande diagram weergegeven. De volgende antwoorden zijn door slechts 1 of 2
respondenten benoemd en daarom niet verwerkt in de diagram: de grote omvang, aanwezigheid van
Schotse Hooglanders, doorgangsroute, horeca, dichtbij het werk en cruisegebied.
De ligging dichtbij bewoond gebied
6
9

26

De verbinding met het water
Ongerepte natuur met veel diversiteit
in flora en fauna

10

Aanwezige combinatie van natuur en
water
17
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De rust in het gebied
Aanwezigheid van een eigen tuinhuis
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De stippen op de onderstaande kaart geven de, door de respondenten aangegeven, favoriete locaties in de Oeverlanden weer. De respondenten is gevraagd
waarom deze locatie voor hen favoriet is. De meest benoemde redenen zijn per gebied weergegeven naast de kaart.

Favoriete locaties (vraag 9 en 10)

Vraag 11/20: Als u iets mag noemen, dat niet veranderd mag worden in De Oeverlanden, wat zou dat
volgens u dan zijn?
Het resultaat van deze open vraag is verwerkt met behulp van categorisatie. De verwerkte resultaten
worden hieronder weergegeven. De volgende antwoorden zijn door slechts 1 of 2 respondenten
benoemd en daarom niet verwerkt in de diagram: de pont naar Het Amsterdamse Bos, cruisegebied,
volkstuinen, fiets- en wandelroutes, horeca, parkeergelegenheid, basketbalveld en mogelijkheid tot
zwemmen.
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De ruige en ongerepte natuur
Helemaal niets

29
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De Schotse Hooglanders
De stranden
De rust in het gebied
Geen bebouwing

12
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Verbeterpunten
Vraag 12/20: Wat zou u wel graag veranderd zien in De Oeverlanden?
Het resultaat van deze open vraag is verwerkt met behulp van categorisatie. De verwerkte resultaten
worden in de diagram hieronder weergegeven. De volgende antwoorden zijn door slechts 1 of 2
respondenten benoemd en daarom niet verwerkt in de diagram: meer openbare toiletten, meer en
betere horeca, meer structureel onderhoud, meer banken, betere verlichting, meer
toegangsmogelijkheden langs het water en minder drukte.
Cruisegebied
beperken/verplaatsen/verwijderen

5
6

Zwerfafval verminderen
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10

Meer handhaving en toezicht
Niks zien veranderen
Infrastructuur verbeteren

15
15

De stranden opknappen en vergroten
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De stippen op de onderstaande kaart geven de, door de respondenten aangegeven, onaantrekkelijke locaties in de Oeverlanden weer. De respondenten is
gevraagd waarom deze locatie voor hen onaantrekkelijk is. De meest benoemde redenen zijn per gebied weergegeven naast de kaart.

Onaantrekkelijke locaties (vraag 13 en 14)

Veiligheid
Vraag 15/20: Voelt u zich veilig in De Oeverlanden?

Voelt u zich veilig in De
Oeverlanden?

16

22

29.2
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70.8

Het cruisegebied veiliger maken of
verplaatsen/verwijderen
avond in verband met hangjongeren en duistere figuren

Ja (%)

Nee (%)

In de avond grote groepen jongeren en personen weren

Het merendeel van de respondenten geeft aan zich veilig te voelen in De Oeverlanden. De
respondenten die aangaven zich niet veilig te voelen, is gevraagd wat voor hen nodig is om een
veiliger gevoel te krijgen. Het resultaat van deze open vraag is verwerkt met behulp van
categorisatie. De verwerkte resultaten worden in de diagram ernaast weergegeven.
Vervoersmiddelen
Vraag 16/20: Aan de hand van welk vervoersmiddel bezoekt u De Oeverlanden het meest?

Aan de hand van welk vervoersmiddel bezoekt u De
Oeverlanden het meest?
Paard en wagen

0.6

Met het openbaar vervoer
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De meeste respondenten bezoeken De Oeverlanden met de fiets of te voet. Een klein deel van de
respondenten komt met de boot of met de auto/motor/brommer/scootmobiel. Het openbaar
vervoer werd door geen enkele respondent ingevuld als meest gebruikte vervoersmiddel om De
Oeverlanden te bezoeken.

Entrees en bereikbaarheid
Vraag 17/20: Welke ingang gebruikt u meestal als u De Oeverlanden wilt bezoeken?

Welke ingang gebruikt u meestal als u De Oeverlanden wilt
bezoeken?
Oude Haagseweg
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Alle ingangen rondom De Oeverlanden worden gebruikt om De Oeverlanden te bezoeken. De
ingangen aan de Anderlechtlaan, de Oude Haagseweg en het Jaagpad worden door de respondenten
het meest gebruikt.
Vraag 18/20: Vindt u de huidige entrees en de bereikbaarheid van het park voldoende?

Vindt u de huidige entrees
en de bereikbaarheid van
het park voldoende?

Meer en betere
parkeergelegenhe
den
6

6
29

13.7

18

Gevaarlijke route
langs
Anderlechtlaan
De huidige entrees
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Smithplein

18
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Meer entrees voor
fietsers

86.3
De Oeverlanden is
slecht te vinden
Ja (%)

Nee (%)

Het overgrote merendeel van de respondenten vindt de huidige entrees en de bereikbaarheid van
De Oeverlanden voldoende. De respondenten die de huidige entrees en de bereikbaarheid niet
voldoende vinden, is gevraagd wat zij graag verbeterd zien worden. Het resultaat van deze open
vraag is verwerkt met behulp van categorisatie. De verwerkte resultaten worden in de diagram
ernaast weergegeven.
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Waardering De Oeverlanden
Vraag 19/20: Met welk cijfer waardeert u De Oeverlanden? Cijfer (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)

Met welk cijfer waardeert u De Oeverlanden?
10 = zeer goed)
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(1 = zeer slecht,
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De Oeverlanden wordt hoog gewaardeerd door de respondenten. Het overgrote merendeel van de
respondenten waardeert De Oeverlanden met een goed tot zeer goed. Een klein aantal
respondenten waardeert het gebied met een slecht tot zeer slecht.
Overig
Vraag 20/20: Heeft u nog opmerkingen of punten die u in de vragenlijst niet bent tegengekomen?
Hieronder worden de antwoorden, die nog niet aan bod zijn gekomen, weergegeven.
o
o

o
o
o
o

Het is vaak te druk in de Oeverlanden
Er zijn heel veel meer mogelijk plekken geschikt voor recreatie ergens anders on
destadsdeel. Aub denken breder dat dit gebied. Mensen moeten dichterbij huis van een
beetje groen kunnen genieten!
De Oeverlanden moet door meer bewoners uit Nieuw-West gebruikt worden. Maar de bus
die het beste de bewoners naar De Oeverlanden kan brengen (Bus69) verandert binnenkort
Een plek voor een imkerlokaal
Niet duidelijk wie je moet waarschuwen als er iets met de Schotse Hooglanders is. Staat nl
geen bordjes met telefoonnummers.
In hokjes delen van doelgroepen van het park is juist niet de bedoeling. Kijk naar het
Vondelpark waar gesport, gefietst en honden loslopen. Iedereen houdt rekening met elkaar
en daar hoort ook bij dat je elkaar aanspreekt wanneer er iets een keer niet goed gaat. Zo
geniet iedereen maximaal van het park.
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