
Buiten zijn en
groen in de omgeving
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Wat doen panelleden buiten? 
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versus
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sporten tuinieren

dagelijks

36%
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minimaal 
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33% minimaal
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67%

25%

Hoelang brengen
panelleden  per dag buiten door?

Belangrijke redenen 
om tijd buiten  door

te brengen

plezier & 
ontspanning
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weer
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gezondheid
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Welke factoren hebben veel invloed op vaker naar buiten gaan?
meer tijd betere

gezondheid meer groen maatje hebben

32% 24% 16% 16%

meer aandacht
voor veiligheid

Buiten maak je vitamine D aan.
Een half uur buiten wandelen

is vaak al voldoende!

Wist je dat

dagelijks

55%

40%
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uur

2 - 3
uur
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uur

min. 8
uur

jaar 

jaar 

meer wandel-/
fietspaden

17% 14%

beter
onderhouden

wandel- en
fietspaden

14%

naar buiten gaan gezond is?

<35 

>75
jaar 

jaar 

<35 

>75
jaar 

jaar 

53% 47%

Wie zijn de panelleden? Dit onderzoek naar 'Buiten zijn'
onder volwassenen is gehouden
onder het GGD-panel 'NOG beter
weten'. Qua samenstelling is dit
panel (nog) niet representatief
voor de hele regio. Om deze
reden moeten de resultaten van
dit onderzoek beschouwd
worden als een indicatie voor de
regio. 

In totaal 
 824 deelnemers

≤ 34 jaar (7%)

35-49 jaar (17%)

50-64 jaar (31%)
65-75 jaar (33%)
≥ 75 jaar (12%)

Huidige indruk (openbaar) groen in de omgeving

uitnodigend 82% (zeer) goed
onderhouden63%

Top 3 belangrijke aspecten 
in aanleg openbaar groen

natuurlijk groen
met bloemen en

insecten

80%

bos of ander
natuurgebied

in de buurt

63%

bomen langs de weg

52%

Top 3 belangrijke aspecten in doel openbaar groen

aantrekkelijke
groene wandel- en

fietsroutes

67%

speelplekken
voor kinderen

64%plekken
voor  recreëren en

ontspannen

57%

Een groene
omgeving heeft een
positieve invloed op

gezondheid. Wie in een
groene omgeving leeft,
voelt zich gezonder en
bezoekt minder vaak

de huisarts.


