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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Zuid-Kennemerland
Leefstijl
De regio Zuid-Kennemerland heeft veel inwoners met een Ingetogen Aqua en een Ondernemend Paarse
leefstijl. De Ingetogen Aqua recreanten vormen bovendien de grootste groep in deze regio (27%).
De Aqua recreanten zijn op zoek naar verdieping in hun leven. Enerzijds is dit terug te zien in hun interesse
voor natuur en cultuur, anderzijds in hun betrokkenheid bij de maatschappij waaraan ze graag hun steentje
bijdragen. De Ondernemend Paarse recreanten zijn actieve en dynamische recreanten die graag sportief en
actief bezig zijn. In kunst en cultuur zijn ze ook erg geïnteresseerd en daarin zoeken ze met name
inspiratie. Ze ontdekken graag nieuwe en verrassende dingen.
De recreanten in deze regio zijn veelal hoog opgeleid en hebben ook een hoog inkomen. Het zijn relatief
vaak één- en tweepersoonshuishoudens en wat minder gezinnen met kinderen. Velen zijn van middelbare
leeftijd (met name Paars), maar er is ook een relatief grote groep wat oudere mensen (vaker Aqua).
Activiteiten
De activiteiten die de recreanten uit de regio Zuid-Kennemerland graag doen, sluiten aan bij het
leefstijlprofiel van de regio (relatief veel Aqua en Paars). Zo is te zien dat men vaker dan gemiddeld
culturele activiteiten onderneemt. Vooral de Aqua maar ook de Paarse recreanten doen dit graag vanwege
hun interesse hierin. Maar ook sporten wordt vaak gedaan: joggen, schaatsen, tennis, wielrennen. Allemaal
sporten die de Paarse recreanten graag doen. Kijken naar sport wordt ook vaak gedaan. Het bezoek aan
professionele maar ook amateurwedstrijden ligt een stuk hoger dan gemiddeld. Gele en Lime recreanten
(samen 31%) kunnen daar erg van genieten, vooral van voetbalwedstrijden. De voorkeur voor de Paarse
recreanten ligt met name bij andere sporten.
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Zuid-Kennemerland
Verschillen tussen de gemeenten
Tussen de gemeenten zijn overeenkomsten en verschillen op te merken. Een grote overeenkomst is dat alle
gemeenten, ten opzichte van Nederland, een oververtegenwoordiging kennen van de Aqua en Paarse
leefstijl. Maar er zijn ook duidelijk verschillen te zien. Zo springt Haarlemmerliede er uit met een grote
vertegenwoordiging van de Gele en Lime leefstijl, zeker vergeleken met de gehele regio of de provincie.
Bloemendaal en Heemstede hebben de meeste recreanten met een Aqua of Paarse leefstijl. Opvallend is
verder een oververtegenwoordiging van de Groene leefstijl in Zandvoort.
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