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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Amsterdam
Leefstijl
De regio Amsterdam bestaat enkel uit de gemeente Amsterdam. De recreanten in deze regio/gemeente
Amsterdam behoren, vergeleken met het landelijk gemiddelde, vaak tot de Creatief en Inspirerend Rode
leefstijl of de Ondernemend Paarse leefstijl. Maar ook de Ingetogen Aqua recreanten zijn
oververtegenwoordigd. Maar liefst 53% van de inwoners behoort tot een van deze drie cultuurminnende
leefstijlen (t.o.v. 32% landelijk en 38% provinciaal). De Aqua recreanten vormen de grootste groep met 22%
en daarna komen de Paarse recreanten met 18%. Deze drie leefstijlen (Rood, Paars, Aqua) zijn erg
geïnteresseerd in cultuur. Ze gaan graag op zoek naar nog niet ontdekte plaatsen en verdiepen zich in
andere culturen. Ze genieten van cultuur en historie. De Aqua recreanten genieten daarnaast van de natuur
en willen ook graag een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij. De creatieve Rode recreanten zijn
avontuurlijk en willen buiten de gebaande paden gaan; het moet ‘anders dan anders’ zijn. In Amsterdam
zijn veel hoog opgeleide mensen en veel jonge één- en tweepersoonshuishoudens. Nog niet iedereen heeft
een hoog inkomen omdat men vaak nog studeert of pas afgestudeerd is.
Activiteiten
De activiteiten die de inwoners van Amsterdam graag doen, sluiten nauw aan bij het leefstijlprofiel dat zij
hebben. Vooral culturele activiteiten, uitgaan, bezoek aan evenementen en watersport worden vaker dan
gemiddeld gedaan. De culturele activiteiten (balletvoorstelling, (klassiek) concert, galerie, museum,
filmhuis) worden door zowel de Rode, Paarse als Aqua recreanten graag gedaan. Rood is het meest
geïnteresseerd in muziek en bezoekt dan ook vaker muzikale evenementen. De Rode recreanten gaan ook
vaak uit, evenals de Paarse recreanten, met name als het gaat om uit eten gaan of een terrasje of kroegje
pakken. De Rode recreanten, die van avontuur en uitdaging houden, gaan graag watersporten.
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