De leefstijlkaart
Op de kaart is per
straat de meest
voorkomende leefstijlkleur
weergegeven.
De andere leefstijlkleuren
zijn in de meeste gevallen
ook wel aanwezig, maar
deze zijn minder sterk
vertegenwoordigd.
De leefstijlkaart geeft
daarmee een indruk van de
meest voorkomende leefstijl
in een wijk of buurt.
De exacte verhoudingen
voor de zeven leefstijlen zijn
in de factsheets
weergegeven.
Omdat niet elke buurt
evenveel inwoners heeft,
en alleen de meest
voorkomende kleur is
weergegeven, kunnen de
percentages afwijken van de
indruk die aan de hand van
de kaart naar voren komt.
De factsheets zijn altijd
leidend, de kaart geeft een
impressie.
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IJmond
Leefstijl
De recreanten in de regio IJmond behoren relatief vaak tot de Gezellig Lime en Rustig Groene leefstijlen,
samen 54% (t.o.v. 41% landelijk en 37% provinciaal). De Lime en Groene recreanten zijn recreanten die bij
hun activiteiten het gezelschap centraal stellen. Samen moeten ze een leuke tijd hebben. De activiteit zelf
is niet het belangrijkste. Ze blijven dan ook graag dicht bij huis, daar valt al genoeg te beleven. Zolang ze
maar even niets moeten en weg zijn van de dagelijkse beslommering. De Groene recreanten zoeken hierbij
echt de rust op, vaak in de natuur of door het uitoefenen van een hobby (waaronder sport). De Lime
recreanten zoeken, vaak ook voor de kinderen, wel de drukte en het vertier op.
In de regio IJmond zijn veel gezinnen met wat oudere kinderen (wat vaker Lime) en oudere één- en
tweepersoonshuishoudens (met name Groen). Men is veelal middelbaar opgeleid en heeft een inkomen
rond modaal of iets daarboven. De Lime en Groene recreanten hebben dan ook iets minder geld te
besteden aan dagattracties.
Activiteiten
Lime en Groene recreanten doen, vergeleken met de andere leefstijlen, wat minder activiteiten. Maar de
activiteiten die in IJmond vaker dan gemiddeld gedaan worden passen goed bij de rustige recreanten uit de
Lime en Groene leefstijl. Zo wordt er vaak gefietst en gewandeld, wat vooral de Groene recreanten graag
doen. Het kijken naar amateur sportwedstrijden gebeurt ook vaak, Groene en Lime recreanten kunnen daar
echt van genieten. Het is vaak dicht bij huis en voor Lime is het een gezellige drukte. Die drukte vinden ze
ook op de markt. In de regio worden de rommelmarkt, kerstmarkt of wekelijkse markt druk bezocht. Naast
het bezoeken van wedstrijden, gaan de recreanten in de regio ook graag zelf sporten. Voor de Groene
recreant kan dat echt een echte hobby zijn om tot rust te komen. Vooral teamsporten of fietsen
(mountainbiken, wielrennen) spreken hen aan, maar ook zeilen doen ze graag.
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IJmond
Verschillen tussen de gemeenten
De gemeenten in de regio IJmond verschillen onderling van elkaar wat betreft het leefstijlprofiel. De
onderstaande tabel laat zien dat, ten opzichte van de regio, vooral de gemeente Beverwijk een
oververtegenwoordiging heeft van de Lime en Groene leefstijlen. In Heemskerk en Uitgeest vinden we de
meeste recreanten met een Aqua, Paarse en Rode leefstijl; de meer op cultuurgerichte groepen. De Gele
recreanten vinden we met name terug in Uitgeest en Velsen, hoewel vergeleken met het landelijk
gemiddelde nog wel ondervertegenwoordigd.
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