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Introductie 
De Mijn Park app is een nieuwe methode om de voorkeuren van parkbezoekers te meten. Afgelopen 
zomer is de app uitgeprobeerd in het Rembrandtpark Amsterdam. Het Rembrandtpark is aan een 
renovatie toe en de Gemeente wil graag dat bezoekers van het park betrokken zijn in het proces. Dit 
gaf de ideale gelegenheid om de app te testen en tegelijk handige informatie te verzamelen. 

De app was beschikbaar in de Apple App en Google Play stores. Wanneer iemand de app heeft 
gedownload wordt men verzocht het park in te gaan en naar drie locaties gestuurd (van 30 mogelijke 
locaties). Op elke locatie wordt men vragen gesteld over haar/zijn beleving van die locatie (bijv. hoe 
levendig, veilig en luidruchtig) en haar/zijn tevredenheid over de vegetatie en faciliteiten op die locatie. 
Na de drie locaties worden ook vragen gesteld over het gehele park (bijv. tevredenheid faciliteiten en 
hoe graag men bepaalde dingen ziet veranderen). 

Een publiciteitscampagne is gevoerd in en om het park en op de social media gedurende de zomer (van 
eind mei tot en met september). Dit resulteerde in 154 respondenten. Aan het eind van de zomer werd 
er ook 146 enquêtes afgenomen in het park op drie van de locaties die gebruikt werden in de app. De 
enquêtes fungeren als controle, maar ook als aanvulling op de app data. Data van het Grote 
Groenonderzoek (GGO) 2013 wordt ook gebruikt ter vergelijking en controle. Daarvan zijn er 111 
respondenten die het Rembrandtpark als meest bezocht aangeven. 

Dit rapport geeft een overzicht van de eerste app resultaten en waar nodig worden de resultaten 
vergeleken met die van de enquêtes en  het GGO. Hiermee hoop ik een beeld te schetsen van ‘de 
Rembrandtpark bezoeker’ en de belangrijkste aandachtspunten die hun antwoorden naar voren zijn 
gekomen. Echter is de data analyse nog gaande en zijn de resultaten hier weergegeven een eerste 
indruk en onder voorbehoud. Om het wetenschappelijk proces goed door te lopen is het nodig om alle 
analyses klaar en ‘gereviewed’ te hebben, voordat ze publiek gemaakt worden. Wanneer dat zo ver is 
volgt er een deel II van dit rapport met resultaten van de analyse. 
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Tabel 1. Aantallen per onderzocht methode 

Methode Aantal Opmerkingen Wanneer 

In-park enquêtes 146 Op drie locaties September 2018 

Mijn Park app 154 (inc. 32 zonder demographisch info) Juni t/m september 2018 

GGO 111 Rembrandtpark als vaakst bezocht 2013 

 

Wie is de Rembrandtpark gebruiker (bezoeker)? 
Als we de antwoorden gegeven in de app en enquêtes betekenis gaan geven moeten we ook begrijpen 
wie die antwoorden hebben gegeven, of ze representatief zijn voor de Remrandtpark gebruiker, en zo 
niet representatief, dan hoe ze verschillen.  

Hoe oud zijn ze? 
Zijn de app-gebruikers representatief van de gemiddeld Rembrandtpark bezoeker en/of de buurt? Dat 
is moeilijk vast te stellen want de drie methodes onder de aandacht hier hebben allemaal hun 
tekortkomingen. 

Figuur 1 hieronder laat zien dat er proportioneel meer 20ers en 30ers de app gebruikten dan die mee 
hebben gedaan met de in-park enquêtes en het GGO, en dan de buurt-populatie (potentiele park-
gebruikers). Enquête respondenten komen wel wat beter overeen met de leeftijdssamenstelling uit de 
buurt. Het is echter moeilijk vast te stellen of alle leeftijdsgroepen uit de buurt evenveel het park 
bezoeken.  

 

Figuur 1. Grafiek van leeftijdscategorieën Rembrandtparkbezoekers per methode en vergeleken met de statistieken van de 
omliggende stadsdelen (de ‘buurt’). 
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Waar wonen ze? 
Zoals te zien is in figuur 2 komen de meeste respondenten uit de directe omgeving van het park. 68% 
van de app respondenten komen van deze postcodes en 76% van de enquêtes en GGO respondenten 
ook.  

Figuur 2. Kaarten met  aantal respondenten per postcode gebied, links van de app en rechts van de in-park enquêtes. 

Hoe vaak komen ze? 
In de grafiek figuur 3b is te zien hoe er in de enquêtes veel meer respondenten zijn die dagelijks het park 
bezoeken, iets meer dan 60% van alle respondenten. Onder de app respondenten in figuur 3a 
daarentegen zijn er iets meer die een aantal keer per week (40%)  bezoeken dan dagelijks (34%). Beide 
grafieken laten zien dat de meeste respondenten redelijk vaak bezoeken (in beide >85% één keer per 
week of meer). Als de figuren 4a en 4b verder vergeleken worden is er te zien dat onder de app 
respondenten er proportioneel veel meer 30ers zijn dan andere leeftijdsgroepen in de vaker 
bezoekende respondenten, terwijl in de enquête groepen de leeftijden evenredig verspreid zijn. 

 

Figuur 3.Frequentie bezoek met leeftijdsgroep aangeduid. Links de Mijn Park app en rechts de In-park enquêtes. 
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Wat doen ze? 
Zoals te zien is in figuur 4 komen de meeste mensen naar het Rembrandtpark om te rusten of om (er 
doorheen) te fietsen. Ook te zien is dat veel meer wandelaars vertegenwoordigd zijn in de enquêtes. 
Verder lijken de app en de GGO redelijk overeenkomstig met de observaties, behalve dat veel minder 
trimmers werden geobserveerd. Dit is mogelijk omdat mensen die minder regelmatig trimmen dit nog 
wel zouden kunnen aangeven, terwijl de observaties een beperkt opname zijn. 

 

Figuur 4. De meest voorkomende activiteiten zoals aangegeven in de Mijn Park app vergeleken met de enquêtes en  met de 
observaties en de GGO onderzoek. 

Hoe beleven ze het park? 
Wat de Mijn Park app speciaal maakt is dat de beleving van de respondent ter plekke gevraagd wordt. 
Dit levert kaarten zoals hieronder op, waardoor locaties waar meer (of minder) aandacht nodig is  
geïdentificeerd kunnen worden.  
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Figuur 5. Kaarten van de gemiddelde score op punten met meer dan 10 responses. Van boven links met de klok mee: luidruchtig, 
levendig, veiligheidsgevoel, en rustgevend. De kleur geeft de hoogte van de score aan, de nummer is de locatienummer. 



Op de kaarten van figuur 5 is er te zien dat locaties 7 en 11 als meest luidruchtig worden ervaren. 
Locatie 7 wordt ook als heel levendig ervaren, maar 11 niet – dus de luidruchtigheid wordt niet perse 
veroorzaakt door levendigheid – waarschijnlijk is de boosdoener de Postjesweg. Beide plekken worden 
als niet perse rustgevend ervaren, wat wel zou kunnen komen door de lawaai. Locatie 17 is de enige 
plek die nog minder rustgevend is en die is juist helemaal niet luidruchtig of levendig. De locaties langs 
het hoofdfietspad en dichtbij de speeltuin worden ervaren als meest levendig. Locaties 11 en 24 worden 
aangegeven als minst levendig. Maar net zoals bij luidruchtigheid zijn die die minst levendig zijn niet 
automatisch het meest rustgevend. Twee locaties, 17 en 11, springen er uit als minst veilig.  

Hoe tevreden zijn ze? 
Over het algemeen zijn de respondenten best tevreden – de enquêteerden meer dan die van de app. 
Speelruimte voor kinderen en recreatie mogelijkheden zijn de twee aspecten waar de minste mensen 
(54%) wel tevreden over zijn 

 

 

Figuur 6. Grafieken van tevredenheid verschillende aspecten gehele park. Boven de app, onder de enquêtes. 



 

   

   

Figuur 7. Kaarten van tevredenheid. Van boven links met de klok mee: tevredenheid aanwezigheid bloemen; tevredenheid groen 
onderhoud; tevredenheid aanwezigheid speelplaatsen;  tevredenheid onderhoud van paden. De kleur geeft de hoogte van de score 
aan, de nummers zijn de locatienummers. 



Tevredenheid over verscheidene aspecten werden ook gevraagd op de bezochte locaties. Daarmee 
kunnen locaties waar meer aandacht nodig is en locaties die ‘successvol’ zijn ingericht worden 
geidentificeerd. Op de kaarten van  figuur 7 is dit mooi aangegeven. Het lijkt alsof in het noordelijke 
deel respondenten over het algemeen meer tevreden zijn dan in het zuidelijke deel. 

Wat zouden ze graag zien veranderen – en hoe graag? 
Mensen werden ook gevraagd hoe graag ze een aantal dingen zouden zien veranderen in de app en in 
de in-park enquêtes. Het is duidelijk dat de enquête respondenten sterkere meningen hebben over de 
meeste onderwerpen. Bijvoorbeeld met vragen over horeca, fietsen op fietspaden en het reguleren van 
BBQs hadden enquête respondenten heel andere antwoorden dan app respondenten. Dit maakt het 
moeilijk om aan de hand van het een of ander beslissingen te maken. Ook zien we dat in de app meer 
mensen geen mening hadden. 

 

 

Figuur 8. Grafieken van hoe graag men een aantal dingen zou zien veranderen. Boven de Mijn Park app respondenten, onder de in-
park enquête respondenten. 

In de app en tijdens de enquête werden mensen ook gevraagd wat ze verder zouden willen zien 
veranderen in het Rembrandtpark. Een aantal terugkerende thema’s zijn te zien met aantallen in figuur 
10. Tabel 3 geeft alle complete antwoorden. 



 

Figuur 9. Grafiek van aantal keer dat bepaalde onderwerpen vrij werden genoemd. Geteld door terugkerende thema’s van tabel 4 
te coderen in bepaalde categorieën. Blauw de enquêtes en geel de app. 

 

Publiciteit 
Publiciteit is belangrijk om  betrokkenen te laten weten dat de mogelijkheid bestaat om mee te doen 
met zo’n publieke ‘participatie’. Ook belangrijk is om te leren van wat goed werkt en wat minder goed 
werkt. In figuur 10 kunnen we  zien dat veel meer mensen de app hebben gedownload (793) dan 
ingevuld (154). We kunnen zien dat nieuwsartikelen en vooral die in de stadsdeelkranten goed 
motiveren, maar ook social media posts op ‘buurtpagina’s lijken goed te werken.  
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Figuur 10. Grafiek van aantal keer de app gedownload was, ingevuld was en wanneer publiciteitsactiviteiten plaats hebben gevonden. 



Tabel 3. Alle tekst  antwoorden op wat mensen zouden willen zien veranderen in het park.  Opgedeeld 
in themas. 

Kwalitatief input via app en via enquêtes 
WCs 
Public toilets 
Toiletten erbij 
Sanitair 
it would be great to have some toilets similar to the vondelpark 
Wc’s net zoals in het vondelpark. Want nu zijn er geen wc’s en gaat iedereen gewoon de bosjes in. 
toilets 
Also the park doesn't have any public toilets (people now use the bushes) 
  
Festivallen 
eventueel meer kunst en minder festivals 
ajb ook geen evenementen hier! 
And please less festivals and less litter 
geen festivals meer 
geen festivals die maken dat je als bewoner een aantal weekenden per jaar uit huis moet  
grasvelden/park niet belasten met festivals 
festivals niet gepeild bij bewoners 
  
Verlichting/veiligheid 
more light feels unsafe at night in many parts! 
 meer verlichting van de paden 
Misschien ledjes in de grond langs fietspad, het is zo donker! 
much more lighting would make it safer 
In winter voelt dit echter te onveilig. 
Er zijn verl donkere onveilig voelende plekken 
Safety increase due to more light less shrubs, remove shrubs near ponds 
meer verlichting om veiligheid te bevorderen 
Verlichting moet beter op donkere stukken voor dames 
Meer verlichting 
veel meer licht! Het is er eng om te fietsen ‘s avonds. 
Sommigen delen van het park zijn te donker en voelen onveilig en onaantrekkelijk. 
:Enkele plekken kunnen meer licht gebruiken ter bevordering van het veiligheidsgevoel 
veiligheid is een ding 
verlichting langs westpad 
veiligheid langs torens 
  
Handhaving 
Meer handhaving van honden en niet opruimen hondepoep 
Betere handhaving geen brommers in het park. Betere handhaving hondenvrije zone. 
Boetes op vervuiling vh park en handhaving 
handhaving brom- en snorfietsverbod 
Handhaven verbod brommers en snorfietsen. 
geen scooters in het park 
Geen bromfietsers 



Scooters zijn verboden in t park, maar rijden er constant doorheen. Geen implementatie van de 
regel. Erg irritant vanwege gedrag, veiligheid, geluid en uitlaatgassen. Vergroot kans op criminaliteit 
in en rondom het park. 
Regulation of no scooters!!!! 
Stop scooters driving through 
gemotoriseerd verkeer reguleren 
meer controlle op honden en hondepoep en verminderen geluidsoverlast van mensen die speakers 
mee naar het park nemen 
scooterverbod bord; 
  
Stilte 
Ik hoop dat tussen de hectiek en drukte van de stad het Rembrandtpark een toevluchtsoord blijft om 
te kunnen ontspannen en genieten van de rust van de natuur en de ruimtelijkheid (zonder continue 
grote stroom van mensen). Hoewel mijn visie is dat je je prima kan vermaken (voor zowel sporten als 
kinderen) op grasveldjes/ paden zonder lelijke apparatuur in het park zullen er ongetwijfeld veel 
mensen zijn die dit wel wensen. Het zou mijn voorkeur hebben om in deze situatie een scheiding te 
maken tussen gedeelte (1) orteliuskade -> meer faciliteiten gebruik voor evenementen meer reuring 
en (2) gedeelte postjeskade -> focus op groen ontspanning en rust voor bijv wandelen. 
het rembrandtpark maakt mij zo blij. ik ben het toeristen vondelpark uitgevlucht dit is zo'n kostbare 
schaarse groene plek in de stad waar ik tot rust kan komen. Alsjeblieft wees daar zuinig op van 
onschatbare waarde 
Zoveel mogelijk afscherming van geluid van wegen en bebouwing! 
belangrijk voor rust; niet te veel speeltuinen 
fietsers op wandelpaden verstoort de rust 
niet zo druk laten worden als vondelpark 
niet nog levendiger,  te veel dingen te doen 
  
(Natuurlijke) vegetatie 
meer wilde bloemen voor meer ruwige kleuren en sfeer 
wilde bloemen en ander groen / meer ongecultiveerde natuur 
please mow the park less. Also cut fewer trees. Nature can regulate itself and doesnt need human 
intervention 
Meer diversiteit in bloemen en planten. Nu weinig kleur en variatie.  
Meer bloemen of kleurijke planten 
Meer bloemen en vrolijkheid. 
wat meer kleur bv lijsterbessen en lagere struiken met besvorming. 
More flowers (but the weather has been intense lately)  
meer variatie in beplanting, betere randen en entrees, minder dichte bosjes 
less wild shrubs so that people can walk through the trees 
Minder brandnetels, meer info over aanwezige natuur 
More diversity in the 'natural' landscape 
meer bloemen 
minder brandnetels (!!!) de bosjes zijn saai door alle brandnetels!  
Veel meer bloemen en betere verzorging groen 
Most of the park is perfect just the way it is, please lets not make this another Vondelpark, it’s nice 
that it’s a bit wild and natural, if all of it is manicured and there are cafe’s everywhere then it becomes 
crowded and loud for that we have Vondelpark please keep this park more natural! The only area 
that I would “lawn” and prepare for sitting is the “turtle pond” area in front of the Fashion Hotel that 
is indeed a bit overgrown with huge shrubs and feels also a bit unsafe focus please on that area not 
where you just sent us to review those areas are fine now just as they are!! 
Meer bloeiende bomen en bloemen, meer kleur! 



Beter onderhoud van onkruid, hoog gras en hoog riet in water. Ik vind het een prachtig park qua 
bomen, hoekjes en waters maar onkruid maakt het onaantrekkelijk en de doorkijk beperkt. 
de brandnetels en bosjes voegen weinig toe maar maken dat t minder fijn voelt plekken 
ontoegankelijk en onveilig zijn 
Verder heerlijk park!! Het natuurlijke gevoel graag behouden 
Meer open plekken is nu zeer dicht bebosd 
meer bloemen/kleur 
Meer bloemen, Deel aan de kant Nachtwachtlaan brandnetel bossaches beperken. 
Ik lees dat men het park te begroeid vindt/ iets met zichtlijnen. Juist zo leuk dat het n btje bosachtig 
is. Aub geen veredeld plantsoen/ evenemententerrein van maken!! 
GRAAG NATUURLIJKE VEGETATIE BEHOUDEN! Niet te kunstmatig/aangelegd dat is zonde 
meer planten 
Meer bloemen planten. Verder is het een prachtig park  
Vooral nog meer aandacht voor groen/natuur. Nu stukken te vaak lang niet beheerd. Hoe 
noordelijker hoe rommeliger en vol brandnetels en onbegaanbare grasvelden} 
Meer bloemen (japanse tuin o.i.d?), onkruid veel meer weghalen (we noemen het nu het 
RemBrandnetelPark) 
mooie velden om te recreeren. Bloemen! 
Meer bloemen :) 
meer onderhoud aan het groen 
als bomen worden gekapt, moeten ze worden vervangen 
meer kleurrijk met bloemen 
flowers for insects 
behoud verscheidenheid 
  
Hondenbeleid (duidelijk) 
more dogs 
I love it that there's a big of leash area for dogs, only the signage is poor. People who don't own a dog 
often don't know they find themselves on an off leash area (especially inconvenient when they find 
themselves BBQ-ing) 
Omheinde plek voor honden. Zodat ze niet langs de weg en op fietspaden kunnen komen. Het is echt 
een onveilig park voor honden.  
apart area for dogs;  
keep enough space for dogs 
honden uitlaat plekken; opruimplicht hondenpoep 
  
BBQs 
afvalbakken voor kolen 
Vaste bbq’s.  
vaste BBQs 
vaste BBQs 
  
Horeca (mits) 
small scale restaurant like Terrasmus (Erasmus park) would be desired 
genoeg horecavertier etc in de buurt eromheen of in vondelpark 
Daarnaast leuke speeltuin voor kids gecombineerd met horeca zoals in erasmus park. 
Meer plek creeren waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Fijne horeca met leuke kaart 
voor de ouderen en uitdagende veilige speelruimte voor de kinderen gecombineerd. 
Verbinding met bestaande horeca aan de rand van het park. 
1 horecagelegeheid max 
Maar een koffietent met ijsjes en wc’s heeft prioriteit! 



meer horeca zou goed zijn maar dan wel echt sociale horeca niet te commercieel. Zoals Blauwe 
Theehuis en Suikertantes 
meer horeca of onmoetingsplekken. 
Leuke horeca plek  
Iets van horeca zou handig zijn een terras of iets van een foodtruck oid. 
horeca kan sociaal-maatschappelijk functie, laagdrempelig, sociale functie, toegangkelijk voor buurt 
en armen 
  
Speeltuin beter 
van t Landje zoiets maken als Jeugdland een natuurspeeltuin erbij  
Daarnaast leuke speeltuin voor kids gecombineerd met horeca zoals in erasmus park. 
Better play areas for kids of all ages. 
pierenbadje (zie Vondelpark/Westerpark) 
Meer speelmogelijkheden voor kinderen. 
Kinder zwembadje(s) 
more playgrounds and kids swimming pool 
a children pool addition will do a lot of good for the summer 
kids pool would be amazing, and more playgrounds for younger kids 
Graag een pierebadje voor kinderen in een hondenvrije zone 
Daarnaast door gebrek aan horeca en speelmogelijkheid kinderen geen reden om te komen anders 
dan woon-werkverkeer naar zuid. 
Kinderfaciliteiten zijn goed aan de noord zijde incl. het Landje; maar mag altijd beter. Moestuintjes 
voor de buurt (nu bij de Schooltuinen) zijn geweldig voor de buurt. 
En qua speelvoorziening in de zuidelijke helft van het park er is weinig. Wellicht kan de speelplaats 
van de montesorri ook open voor buurtkinderen buiten schooltijd? 
badje voor de kinderen 
wilde speeltuin (spinnenbos) 
t landje en kinderboerderij moeten blijven 
  
Onderhoud 
Betere waterhuishouding zodat doorgaande paden goed droog blijven 
meer groenonderhoud en schoonmaak van zwerfvuil 
Nooit meer van dat stomme gaas ondergras velden 
:Staat van het water verbeteren 
sommige paden staan vol water bij regen 
Onderhoud aan bomen mi. achterstalling. Tijdens na harde wind ben ik bang voor takken op mijn (of 
mijn kinderen hun) hoofd. 
holes in the grass football field need to be repaired 
onderhoud aan onkruid 
minder brandnetels minder molshopen 
Uitbageren vijfers. Rommel (0.a. Fietsen) uit het water halen.  
basketball net vervangen,  
minder rommel; sensibiliseren 
onderhoud/opruimen na festival 
  
Inrichting/faciliteiten 
bredere paden voor fietsers en skaters 
Meer fietspaden. Rondje park kunnen maken 
More benches or lay down chairs/benches.  
no walking on bike paths! weirdest decision ever. 



Meer plekken om te zitten en te kunnen ontspannen.  
Drinkfonteintjes 
paden verbeteren voor rolstoelgebruikers en scootmobiel 
more benches sports equipment 
meer sportfaciliteiten,  
Meer voorzieningen oa zwemmen, 
Openbreken park bij randen en opgangen. Een beed van rembrand 
Fontijn. Poopscoop. 
running paths with proper softer surface, wider paths so that the garbage car fits through them 
Veel aandacht voor verbetering van de gehele westzijde van het park 
sound regulation for parties in the evening 
Op veel plaatsen is water maar onzichtbaar en ontoegankelijk. 
mooiere inrichting, zoals afvalbakken en bankjes. mooier gras. honden hebben alles opengegraven. 
minder brandnetels 
Vooral grotere afvalbakken bij mooi weer rond de picknick / bbq velden 
Dagelijks beheer beter verbinding met omliggende straten mooier maken 
More benches and fountains for running would be nice like in vondelpark. Just take the good stuff of 
Vondelpark in general because thats one of the best parks in the world in terms of everything 
discussed here :) 
Zebrapaden op grote fietspad bij oversteekplekken 
nieuwe bruggen 
schaakborden toevoegen. 
sporttoestellen zoals bij Sloterplas 
Verdeling van de paden iets minder in de lengterichting.  
trimbaantje met houten(natuurlijke) attributen 
autowegen breekt park op 
maintenance; andere manier om postjesweg over te steken bij rotonde 
kruispunt postjesweg moet je het park uit 
activiteiten voor ouderen (bijv jeu de boel baan) 
duidelijkheid fiets beleid; vaarroutes beter onderhouden 
groter afvalbakken tijdens piekbelasting 
signposts for facilities; alternative recreation things; design elements that have recreational 
functions 
onverharde paadjes 
  
Overige 
Verder maken de gemeenteauto’s het gras langs paden kapot wat voor modder op padden zorgt 
Geen wagens van 'parkonderhoud' die paden kapot maken: doordat ze breder zijn dan de paden, 
maken ze de randen kapot. Dit geeft bij regenachtig weer grote blubberpartijen. Buiten dat het er 
niet uitziet. 
Minder fietsers door het park want nabij het doorgaande fietspad is het onveilig voor voetgangers. 
Zeker voor kinderen 
Minder sportclubjes met versterkte muziek.  
people should clean up after themselves 
verkeersgeluid verminderen 
voetgangers voorrang! 
wordt te veel, bijv gym mensen; weggegooid voedsel is een probleem 
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