
AmsterdamAmsterdam

Leiden

Verplaatsingen voor 
recreatie in eigen 
woonplaats

Zoetermeer

Verplaatsingen 
voor recreatie 
elders

Woerden

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AmsterdamAmsterdam

Leiden

Zoetermeer Woerden

Recreatie vindt vooral plaats in de eigen woonplaats

In Amsterdam is 
veel te beleven 
en de inwoners 
zoeken recreatie 
dan ook vaak in 
de eigen 
woonplaats

In Leiden wonen veel studenten die 
buiten de woonplaats recreëren

In groeikernen en plattelands-
gemeenten wordt veel in de 
eigen woonplaats gerecreëerd
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65 jaar of ouder
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Hoe vaak en waarheen verplaatsen mensen zich?

RECREËREN: 
DICHT BIJ 
HUIS

Jongeren volgen 
veel onderwijs

Ouderen recreëren 
relatief veel

Onder 65-plussers is het recreëren een 
nog belangrijker reden om naar buiten te 
gaan: bijna één op de drie verplaatsingen 
van ouderen heeft te maken met recreatie. 
Ook één op de drie verplaatsingen van 
ouderen hangt samen met winkelen. 
Voor veel 65-plussers is winkelen vaak 
ook een recreatief uitje.

Dagelijks gaan mensen op pad. Omdat 
ze moeten werken of naar school gaan, 
maar ook om te winkelen en te recreëren. 
Het recreëren is een belangrijke reden om 
op stap te gaan, ongeveer één op de vijf 
verplaatsingen heeft een recreatief doel. 
Hiermee is het ongeveer even belangrijk als 
werken en winkelen. 

Voor het recreëren blijven mensen meestal 
dicht bij huis. Ruim driekwart van de 
re crea tieve verplaatsingen is in de eigen 
woonplaats; hier zijn bijvoorbeeld sport- en 
culturele voorzieningen, uitgaansgelegen-
heden en stadsparken. In een gemeente 
met veel jongeren wordt wat vaker buiten 
de eigen plaats gerecreëerd, zoals in de typi-
sche studentenstad Leiden. In een grote stad 

als Amsterdam blijven jongeren juist vaker in 
de eigen stad, mede doordat alle populaire 
voorzieningen hier ruim aanwezig zijn. 
In de steden, waar de komende decennia 
de bevolking vooral groeit, zal ook het 
recreatief verkeer het sterkst toenemen. 
De Randstedelijke bevolking groeit naar 
verwachting sterk, met ruim 10 procent tot 
2040, tegen ruim 5 procent voor Nederland 

als geheel. Grote steden, zoals Amsterdam 
en Utrecht groeien nog sterker. 
Hiermee neemt de behoefte aan recrea-
tieve voorzieningen toe, mede gezien de 
vergrijzing; 65-plussers recreëren immers 
vaker. En met het ouder worden neemt de 
actieradius van de meeste mensen af, wat 
betekent dat de eigen woonplaats een nog 
grotere rol gaat vervullen. 

40

pb
l.n

l


