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Vitaal ouder worden in een stedelijke context (VOS-project)

In 4 Stappen Inzicht in de Waardering van de 
Woonomgeving door Amsterdamse Ouderen

2

1

Samenvatting
Amsterdamse ouderen zijn over het algemeen behoorlijk 

tevreden over hun woonomgeving. Naarmate er meer 
luchtvervuiling is en meer geluid door wegverkeer in de buurt zijn 

ouderen  hierover minder tevreden. Ouderen die dichter bij het 
groen wonen en als het groen een groot oppervlakte heeft zijn 

meer tevreden over het groen. Daarnaast valt op dat de 
waardering voor de woonomgeving vooral samenhangt met de 

door bewoners ervaren milieukwaliteit en bijna niet met de 
feitelijke hoeveelheid groen, luchtvervuiling of geluid. 

Ouderen zijn meer tevreden over luchtkwaliteit en de milieusituatie als er  
minder luchtvervuiling is en lagere hoeveelheid geluid van wegverkeer

Ouderen zijn meer tevreden als zij dichter bij het groen 
wonen en als dit groen een groter oppervlakte heeft.

Ouderen zijn het meest tevreden over het groen en het 
minst tevreden over de milieusituatie in de buurt

4

Getallen in cirkels zijn 
correlatie coefficenten (r)
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De waardering van de woonomgeving 
hangt vooral samen met de door 

bewoners ervaren kwaliteit  en bijna niet 
met de feitelijke hoeveelheid groen, 

luchtvervuiling of geluid.
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FACTSHEET 1 - OBJECTIEVE VS. SUBJECTIEVE LEEFOMGEVING
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Totaal activiteiten =
+ +

Activiteiten in het groen in de buurt

Afstand tot groen en hoeveelheid groen

25% van de ouderen 
maakt gemiddeld 1x 

keer per jaar gebruik van 
het groen in de buurt

Het percentage ouderen dat 
bovengemiddeld actief is in het groen 

stijgt naarmate ouderen meer tevreden 
zijn over de hoeveelheid groen in de 

buurt

Het percentage ouderen dat 
bovengemiddeld actief is in het 

groen stijgt naarmate men 
dichter bij het groen woont

Het percentage ouderen dat 
bovengemiddeld actief is in het 
groen stijgt naarmate ouderen 
meer groen rondom hun huis

hebben

Vitaal ouder worden in een stedelijke context (VOS-project)

Wat Beweegt Amsterdamse Ouderen om Gebruik te 
Maken van het Openbare Groen in de Buurt?

+ +
• Joggen/trimmen/wandelen
• Hond uitlaten
• Fietsen/skeeleren e.d.

• Met (klein)kinderen spelen
• Sport of spel met anderen
• Picknicken/barbecueën
• Buurtgenoten ontmoeten

• Zitten/liggen/luieren/zonnen
• Natuur bekijken/luisteren
• Tot rust komen/ontstressen

Tevreden over groen

33%
40%

55%

(Zeer)
Ontevreden

Neutraal (Zeer)
Tevreden

Percentage met bovengemiddeld aantal 
activiteiten

Samenvatting

Bijna de helft van de 
ouderen onderneemt zeer 
weinig tot geen sociale of 
mentale activiteiten in het 

groen. Driekwart 
onderneemt fysieke 

activiteiten in het groen

Ouderen die dichter bij 
groen wonen en/of meer 
groen in de buurt hebben 

ondernemen meer 
activiteiten in het groen dan 
ouderen voor wie dit minder 

geldt

Ouderen die tevreden zijn 
over de hoeveelheid groen 
en/of de kwaliteit van het 

groen zijn meer actief in het 
groen dan ouderen die 

ontevreden zijn

Ouderen die het meest 
gebruik maken van 
groen ondernemen 
daar gemiddeld 86 
keer per jaar een 

activiteit

FACTSHEET 2 - ACTIVITEITEN IN HET GROEN
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Negatieve
Gezondheids

beleving
65% 
lager

Astma
33% 
lager

COPD
34% 
lager

Astma
43% 
hoger

COPD
55% 
hoger

Negatieve
Gezondheids

beleving
45% 

hoger

Zijn Ouderen die Veel Activiteiten in het 
Groen Ondernemen Minder Vaak Ziek?

Getoonde percentages zijn risico op 
ziekte van meest actieve ouderen 
t.o.v. minst actieve ouderen

Bezorgd dat omgeving tot gezondheidsklachten kan leiden

De groep ouderen die de meeste fysieke 
activiteiten in het groen in de buurt 
ondernemen voelen zich gezonder en 
hebben minder COPD en Astma t.o.v. 
ouderen die weinig tot geen fysieke 
activiteiten ondernemen in het groen. 

De groep ouderen die de meeste sociale 
en mentale activiteiten in het groen in de 
buurt ondernemen voelen zich 
ongezonder en hebben meer COPD en 
Astma t.o.v. ouderen die weinig tot geen 
sociale of mentale activiteiten 
ondernemen in het groen. 

Bezorgd dat omgeving tot gezondheidsklachten kan leiden

13.5% 11.8%

26.8%* heeft een negatieve
gezondheidsbeleving. 

Zij beoordelen de eigen gezondheid 
als matig of slecht

Vitaal ouder worden in een stedelijke context (VOS-project)

De Woonomgeving in Relatie tot Gezondheid 
(Ervaren Gezondheid, Astma & COPD)

Een kwart van de ouderen is erg bezorgd 
dat de luchtvervuiling in de buurt tot 
gezondheidsklachten kan leiden. Een iets 
kleiner percetage (21%) is bezorgd dat 
geluidsoverlast in de buurt tot 
gezondheidsklachten kan leiden.

12% van de ouderen is erg bezorgd dat 
de hoeveelheid groen en het slechte 
onderhoud van groen in de buurt tot 
gezondheidsklachten kan leiden.

Samenvatting

* Percentage geldt voor de onderzochte
Amsterdamse ouderen (65-70 jaar) (N=4758)

Luchtvervuiling Geluidoverlast
Te weinig 

groen
Slecht 

onderhoud groen

Niet bezorgd  Een beetje bezorgd   Erg bezorgd

FACTSHEET 3.1 - WOONOMGEVING EN GEZONDHEID (LONGEN EN ALGEMEEN)
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Hart en vaatziekten: 
16.2%
Hartaanval:

10.6%

Hartkramp:
9.2%

Diabetes
48% 
lager

Hart/Vaat
44% 
lager

Geen 
statistisch

significante
verschillen

Geen 
statistisch

significante
verschillen

Getoonde percentages zijn risico op ziekte van 
meest actieve ouderen t.o.v. minst actieve ouderen

De groep ouderen die de meeste fysieke 
activiteiten in het groen in de buurt 
ondernemen hebben meer minder vaak 
diabetes en hart- & vaatziekten t.o.v. 
ouderen die weinig tot geen fysieke 
activiteiten ondernemen in het groen. 

Er waren geen verbanden tussen het 
aantal sociale en mentale activiteiten in 
het groen en hart- en vaatziekten of 
diabetes.

Vitaal ouder worden in een stedelijke context (VOS-project)

De Woonomgeving in Relatie tot Gezondheid 
(Hart- en Vaatziekten & Diabetes)

Bezorgd dat omgeving tot gezondheidsklachten kan leiden

Zijn Ouderen die Veel Activiteiten in het 
Groen Ondernemen Minder Vaak Ziek?

Een kwart van de ouderen is erg bezorgd 
dat de luchtvervuiling in de buurt tot 
gezondheidsklachten kan leiden. Een iets 
kleiner percetage (21%) is bezorgd dat 
geluidsoverlast in de buurt tot 
gezondheidsklachten kan leiden.

12% van de ouderen is erg bezorgd dat 
de hoeveelheid groen en het slechte 
onderhoud van groen in de buurt tot 
gezondheidsklachten kan leiden.

Samenvatting

Bezorgd dat omgeving tot gezondheidsklachten kan leiden

Hart en vaatziekten: 
16.2%
Hartaanval:

10.6%

Hartkramp:
9.2%

Bezorgd dat omgeving tot gezondheidsklachten kan leiden

Hart en vaatziekten: 
16.2%*

Hartaanval:
10.6%*

Hartkramp:
9.2%*

* Percentage geldt voor de onderzochte
Amsterdamse ouderen (65-70 jaar) (N=4758)

Luchtvervuiling Geluidoverlast
Te weinig 

groen
Slecht 

onderhoud groen

Niet bezorgd  Een beetje bezorgd   Erg bezorgd

FACTSHEET 3.2 - WOONOMGEVING EN GEZONDHEID (HART- EN VAATZIEKTES EN DIABETES)


