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Persbericht   

 
München, mei 2019 

Steden met de meeste vitamine G(roen) 
- De top 10 Nederlandse steden met de meeste m² prak per inwoner- 

  

Na een koude en natte periode wordt het nu echt tijd dat we de komende tijd gaan genieten 

van de bloeiende crocussen, zonnestralen en de eerste eendjes die geboren worden. Waar 

kan je beter genieten van dit alles dan in het park bij jou om de hoek.  

 

Om je weer een beetje te motiveren lekker naar buiten te gaan heeft Holidu, de zoekmachine 

voor vakantieverhuur voor je uitgezocht welke steden in Nederland de meeste m² park hebben 

per inwoner. Om de oppervlakte van elk park in de 37 steden met de meeste inwoners van 

Nederland  te verkrijgen, hebben we de data uit Open Street Maps gebruikt. Ook al ben je 

deze zomer gewoon aan het werk, geen reden om niet een heerlijk ommetje te maken in je 

pauze.   

 

1. Amstelveen 112,81 m² park per inwoner - 10,25 km² park in totaal 

De grote winnaar is Amstelveen! Hoe heerlijk om te weten dat we hier terecht kunnen voor 

onze dagelijkse portie Vitamine G(roen). Naast de drukte van de grote stad Amsterdam stuit 

je namelijk gelijk op het Amsterdamse bos (8.980.098 m²). Het ligt voor het grootste gedeelte 

in Amstelveen. Naast veel groen worden hier ieder jaar super leuke sport-, film- en 

muziekfestivals georganiseerd. Direct hiernaast ligt het Dr. Jac. P. Thijssepark (54.381 m²). 

Waar je terecht komt in een ware bloemen/planten zee. Ook het prachtige park de Braak 

(119.412 m²) mogen we niet vergeten. Hier kom je heerlijk tot rust en ontdek je veel spannende 

kleine paadjes. Het ligt een beetje verscholen, dus het is er vaak rustiger dan andere parken.  

 

2. Purmerend 43,94 m² park per inwoner - 3,52 km² park in totaal  

Woon jij in Purmerend? Dan heb je het geluk dat je zo uit je deur in het groene stapt. 

Purmerend wint als tweede stad met de meeste m² park oppervlak per inwoner. Een van de 

grootste parken is het Purmerbos (2.395.641 m²), aan de oostkant van de stad. Je kunt er 

heerlijk sporten en honden zijn voor het grootste gedeelte ook toegestaan. Kinderen kunnen 

heerlijk ravotten in het speelbos, bijvoorbeeld zelf hutten bouwen van losliggende takken.  

 

3. Delft 31,14 m² park per inwoner - 3,21 km² park in totaal  

Voor de derde plek gaan we naar het zuiden van het land. Delft, waar veel de technologische 

Universiteit (TU Delft) vast wel kennen heeft de stad ook veel groen te bieden. Naast de TU 

vind je direct de groenstrook Mekelpark (67.473 m²) waar studenten in hun pauze of tussenuur 

heerlijk kunnen chillen. De grootste groenstrook die er in Delft uitspringt ligt aan de stadsgrens, 

het Abtswoudse Bos (1.534.100 m²). Hier kun je wandelen, fietsen en in het midden vind je 

een speciale heuvelpartij in de vorm van een vrouwenlichaam.  

 

 

 

 

 

4. Zoetermeer 30,21 m² park per inwoner - 3,77 km² park in totaal  
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Naast de woonwijk Meerzicht in Zoetermeer ligt het 

Westerpark (1.494.480 m²). Het geweldige hier is dat populieren zich afwisselen met water en 

dan weer hooiland. Veel groen waar je zelfs kan golfen en in het park vind je ook een 

bowlingbaan. Daarnaast blinkt in Zoetermeer ook het Buytenpark (850.673 m²)  uit, een 

heuvelig landschap wat veel wilder oogt dan een stadspark. De paarden en schapen lopen 

hier rond en je kan er nog veel meer vogels en vlinders ontdekken. In de winter is er zelfs een 

skihelling van Snowworld. Hoe gaaf is dat! 

 

5. Arnhem 17,36 m² park per inwoner - 2,76 km² park in totaal  

Arnhem ligt aan de rand van het natuurgebied de Veluwe. Ben je toch meer een stadsmens? 

In de stad kan je ook genieten van je picknick op het gras. Het Immerloopark (690.817 m²), 

een park waar je kan voetballen, bbqen en met een bootje op de vijver kan varen. Als het ‘s 

winters koud genoeg is kan je op de vijver ook pootje over oefenen. Er werd ieder jaar een 

festival georganiseerd, maar dat schijnt dit jaar helaas niet door te gaan. Daarnaast heb je 

park Klarenbeek (539.722 m²) waar je kan genieten van het uitzicht over de stad, het was één 

van de oudste landgoederen van de stad. Dan weet je dat je iets moois kan verwachten.  

 

6. Schiedam 16,00 m² park per inwoner - 1,25 km² park in totaal  

Het pittoreske Schiedam is een pareltje op zich, maar met alle prachtige parken zoals 

bijvoorbeeld het Prinses Beatrixpark (718946 m²) en het Volkspark (161289 m²) maakt dit het 

feest compleet. In 2018 was het misschien even schrikken in het Beatrixpark, want naast de 

eendjes stonden levensgrote dino’s opgesteld van Jurassic Kingdom. Die zijn helaas alweer 

gevlucht. Maar des al niet te min is het park nog steeds de moeite waard. Nu met geitjes in 

plaats van de enorme dino’s.  

 

7. Alkmaar 14,95 m² park per inwoner - 1,42 km² park in totaal  

Alkmaar heeft de Nederlandse cultuur hoog de agenda staan. Naast de kaasmarkt vind je in 

het Oudorperhout park (413.220 m²) vier strijkmolens. Ze werden vroeger gebouwd om het 

overtollige water uit de polders af te malen. Gelukkig gaan cultuur en natuur vaak hand in 

hand samen. Er worden excursies georganiseerd mocht je meer over de natuur en cultuur te 

weten willen komen. Zoek je outdoor activiteiten voor de kinderen? In het park Rekerhout 

(276.843 m²) is de kinderboerderij erg populair.  

 

8. Zwolle 14,43 m² park per inwoner - 1,82 km² park in totaal 

Ben je een sportieveling? Dan kan je in het Westerveldse Bos (483.212 m²) je ei kwijt. Het is 

er heuvelachtig dus voor mountainbikers een leuke uitdaging. En als hardloper kan je de stad 

hier even ontsnappen. Aan de zuidwestkant van de stad ligt Het Engelse werk (441.132 m²), 

dat een rijksmonument is. In de zestiende eeuw werd hier namelijk een vestingwerk gebouwd 

aan de IJsel. Maar nu een romantisch plekje dat in de Engelse landschapsstijl is aangelegd.  

 

 

 

 

 

 

9. Leiden 14,35 m² park per inwoner - 1,79 km² park in totaal  

Voor de nummer 9 van deze lijst gaan we terug naar het westen van Nederland. Mocht het 

weer heerlijk warm weer worden ben je in het Polderpark Cronesteyn (1.004.559 m²)  aan het 
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juiste adres. Het heeft een waterspeelplaats met vlotten, 

kabelbaan en je kan er een duik nemen. Niet zo’n waterrat? Dan kan je bij het theehuis ook 

de schaduw induiken met een koud biertje. Eten kan je hier ook, vegan of bio, het ziet er 

allemaal heerlijk uit. Aan de andere kant van de stad vind je het Merenwijkpark (139.367 m²). 

Iets kleiner dan het Polderpark, maar je schijnt hier aan het einde van de dag veel vleermuizen 

te kunnen spotten. Ideetje voor een spannender uitje?  

 

10. Den Haag 13,14 m² park per inwoner - 6,99 km² park in totaal 

Last but not least, Den Haag. Een stad waar we jaloers op zijn zo dicht bij het strand. Maar 

het groen in de stad is ook niet verkeerd. In het Zuiderpark (988.751 m²) wordt het grootste 

gratis festival van Europa georganiseerd: Parkpop. Ben je niet zo van een rondje hardlopen 

in het park? Dan kan je hier dus ook terecht voor een avondje bbqen, maar vergeet de 

openluchttheaters vooral niet. Lopend vanaf het zuiderpark, door de schilderswijk en 

Chinatown kom je na een uurtje aan bij het Haagse Bos. In welke stad lopen er nog edelherten 

of damherten rond? Hiervoor moet je naar het Haagsche Bos (840.407 m²), ook buizerds en 

ijsvogels broeden hier. Kinderen kunnen hier hun geluk op in het Robinhood speelbos.  

 

Onderzoeksmethode 

Deze ranking is samengesteld op basis van gegevens uit Open Street Maps van 27 april 2019, 

rekening houdend met de 37 grootste steden van Nederland (inwoneraantal boven 75.000). 

Er is berekend hoeveel vierkante meter van elk park als zodanig is gelabeld ("leisure=park") 

in het bereik van elke stad, zoals ze op het platform zijn getekend. Alle resultaten per stad zijn 

bij elkaar opgeteld en de verhouding van vierkante meters per inwoner is berekend. De steden 

met minder dan 75.000 inwoners, de groengebieden die in Open Street Maps database niet 

als "leisure=park" zijn gelabeld, zijn niet meegenomen in deze ranking. Ook zijn de 

sportparken die niet openbaar toegankelijk zijn uit de ranking weggelaten.  

 

Over Holidu 

Holidu GmbH, gevestigd in München, is dé zoekmachine voor vakantiehuizen wereldwijd. 

Holidu vergelijkt miljoenen vakantiehuizen op honderden websites met behulp van 

beeldherkenningstechnologie om altijd de goedkoopste prijs te vinden. Hierdoor kunnen 

reizigers tot 55% besparen op hetzelfde vakantiehuis, voor dezelfde periode. Start-up Holidu 

werd in 2014 opgericht door de broers Johannes en Michael Siebers en groeit sindsdien snel. 

Holidu is zowel met nationale en internationale awards bekroond, meer informatie vindt u op 

www.holidu.nl 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Persinformatie: fotocredits staan in de fototitel vermeld. Meer informatie over Holidu is te 

vinden op www.holidu.nl/pers. Je kunt ons altijd bellen of mailen. Wij kijken ernaar uit om 

samen te werken! 

 

Contactpersoon: Lotte Bolscher -- lotte.bolscher@holidu.com  -- +31 (0)644 930 290  

 

Volg ons op social media: 

Twitter www.twitter.com/Holidu   Facebook www.facebook.com/holidu 

https://www.holidu.nl/
http://www.holidu.nl/
http://www.holidu.nl/pers
http://www.twitter.com/Holidu
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Instagram www.instagram.com/holidu/     LinkedIn 

www.linkedin.com/company/holidu/ 

 

Je krijgt dit persbericht omdat we denken dat het relevant is voor jou als journalist/blogger. 

Als je geen verdere informatie van ons wenst te ontvangen, kan je dit aan ons doorgeven en 

wij zullen je onmiddellijk van onze mailinglijst verwijderen. 

http://www.instagram.com/holidu/
http://www.linkedin.com/company/holidu/

