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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Zaanstad
Leefstijl
De inwoners van Zaanstad behoren vaak tot de Ingetogen Aqua leefstijl (30% t.o.v. 17% landelijk). Ook de
Stijlvol en Luxe Blauwe recreanten zijn oververtegenwoordigd (11% t.o.v. 9% landelijk). De Aqua recreanten
zijn vaak op zoek naar verdieping. Ze zijn erg geïnteresseerd in cultuur en natuur en daarnaast
maatschappelijk betrokken. De Blauwe recreanten zijn meer gericht op sporten en willen, na een drukke
werkweek, ook graag genieten van luxe.
De inwoners van Zaanstad zijn vaker middelbaar opgeleid en hebben een inkomen rond modaal of iets
daarboven. Er zijn, relatief gezien, iets meer gezinnen met kinderen aanwezig. De hoofdkostwinner is vaker
van middelbare leeftijd.
Activiteiten
Activiteiten die veel worden gedaan in de regio Zaanstad zijn onder andere zwemmen in een binnenbad en
vissen. Activiteiten die de Blauwe recreanten graag doen. Naar de sauna of onder de zonnebank, daar
genieten zowel de Blauwe als de Aqua recreanten van. Verdere verdieping zoekt de Aqua recreant in yoga
en meditatie. Culturele activiteiten staan in deze regio ook hoog op de agenda: museumbezoek, bezoek
aan monumenten en oudheidkundige objecten of een klassiek concert. Vooral de Aqua recreanten, maar in
sommige gevallen ook de Blauwe recreanten, genieten daar erg van. Als laatste valt op dat met name de
betrokkenheid bij een maatschappelijk vereniging erg hoog is. De Aqua recreanten vinden dit erg belangrijk.
Daarnaast is men vaker betrokken bij school- en sportverenigingen. Vooral de Blauwe sportliefhebbers zijn
daar vaak bij betrokken.
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