PERSBERICHT

AMSTERDAMMER KENT OOK LEKKER RUSTIGE PLEKKKEN
Amsterdam, 31 mei 2017 – Vraag Amsterdammers naar de ‘lekkerste plek in de
stad’, en ze noemen vooral de Jordaan, de Nieuwmarkt, het Vondelpark en het
Westerpark. Dat blijkt uit onderzoek van organisatiebureau StadScala. Vandaag
konden Amsterdammers hun lekkerste plek aanvinken op een gebodypainte
plattegrond van de stad, bij de presentatie van het onderzoek.
Amsterdammers stellen zowel rust als gezellige drukte op prijs. Ruim 35% van de
deelnemers noemt ‘rust’ als reden voor hun lekkerste plek. Zo’n 28% van de
respondenten associeert juist de aanwezigheid van mensen met hun lekkerste plek.
Het Vondelpark en het Westerpark waarderen Amsterdammers zowel om hun rust
als om de reuring.
“Los van alle recente berichten over de drukte in de stad, kennen Amsterdammers
blijkbaar ook lekkere plekken waar ze rust ervaren”, zegt Hester Hobbelink van
StadScala. Haar bureau bedenkt en organiseert projecten en events in en om
Amsterdam. “Het is voor ons de kunst om de stad te blijven ontdekken en ook nieuwe
plekken te vinden én te creëren voor activiteiten. Dan kun je die favoriete, lekkerste
plekken van Amsterdammers wellicht ook een keer met rust laten.”
‘Lantaarnpalen om in te klimmen’
Ruim tweehonderd Amsterdammers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, uit verschillende
stadsdelen en uit alle lagen van de bevolking vulden in de afgelopen maand de
online of papieren vragenlijst in. Een aantal opvallende antwoorden:
• ‘het slaapkamerraam van mijn ouders, omdat ik er ongezien kan gluren’
• ‘de lantaarnpalen in de Linneausparkweg, omdat ik er lekker in kan klimmen’
• ‘Grasshopper, omdat ik daar geniet’
• ‘op kantoor, omdat ik daar zo gezellig biertjes drink met collega’s’
Over StadScala
StadScala bedenkt en organiseert uiteenlopende projecten, programma's en events
in Amsterdam en omgeving. Het bureau benut de stad optimaal en maakt creatieve
combinaties tussen mensen, organisaties en plekken om tot passende projecten en
events te komen. StadScala werkt voor het bedrijfsleven, B2B en B2C, overheid en
not-for-profit organisaties.
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