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Geluksplekken

Geluksplekken.nl

• 25 plekken: persoonlijke motivatie

• koppeling aan kaarten Atlas 
Leefomgeving en Natuurlijk Kapitaal

• algemene factoren afgeleid

• Natura 2000

• Bomenkaart (boomhoogtes)

• Geluidskaarten / Stiltegebieden

• Rijksmonumenten

• Beschermd stads-/dorpsgezicht 

Relevante kaarten:



Enquête

Persoonlijke geluksplekken

• >500 respondenten

• Landelijke spreiding

• Gekoppeld aan geluksfactoren

• (Groot)stedelijk

• Agrarisch landschap

• Cultuurhistorisch erfgoed

• Gevoel van ruimte

• Herberg

• Heuvelachtig

• Kunst/wetenschap

• Lokale producten

• Ongepland, spontaan ontstane inrichting

• Oude/bijzondere bomen

• Reuring/levendigheid

• Sport & spel

• Stilte

• Water

• Wilde natuur, ongereptheid





Resultaten enquête

Belangrijkste geluksfactoren

1. Gevoel van ruimte (87%)

2. Stilte (76%)

3. Wilde natuur, ongereptheid (65%)

4. Water (49%)



Resultaten enquête

Top 10

1. Veluwe!

2. Waddeneilanden

3. Scheveningen (strand)

4. Utrechtse Heuvelrug

5. Schoorl (duinen)

6. Kop Overijssel / Dwingelderveld 

7. Zuid-Limburg

8. Zeeuwse kust

9. Fochteloërveen / Drentsche Aa

10. Rotterdam (AD-effect?)



Resultaten enquête

Nationale Parken

“Vakantiegeluk”



Resultaten enquête

Wie is waar gelukkig?

“Vakantiegeluk”



Resultaten enquête

Wie is waar gelukkig?

Thuis (< 15 kilometer): paars



Gelukkige leefomgeving

Lokaal opladen

• Slechts 1 op 3 noemt plek in 
woonomgeving

• Noodzakelijk voor mentaal en fysiek 
welbevinden

• Druk door ruimtelijke ontwikkelingen: 
verdedig deze plekken!



Wat maakt gelukkig?

Citaten

• “Na veel treden boven komen en dan de wind door je haren voelen en de zee ruiken” 
(Zoutelande)

• “..de wind de geur de omgeving...het ultieme thuisgevoel....” (Kennemerduinen)

• “unieke, bijzondere sfeer die ik het best kan omschrijven als geborgen“ (Starrevlak, Egmond)

• “vriendelijke, hardwerkende mensen die openstaan voor contacten met "overkanters“ 
(Ouddorp). 

• “voel me omarmd door de natuur. Ik kan wegdromen en hoef niet op te letten” (Landgoed)

• “Ga vooral zelf kijken als je 't wil snappen” (De Mortelen, driehoek Best, Boxtel, Oirschot)

Data (kaarten) zijn relevant …. maar: Subjectiveer! 

Identiteit & ruimtelijke kwaliteit van een plek breng je pas écht in kaart met persoonlijke beleving



Een gelukkige leefomgeving

Geluksplekken

• Sociale component

• Ontmoeten

• Participeren

• Individueel

• Rust

• Zintuigelijke ervaring

• PM: afbeelding (duinen?)

Oplaadplekken



Contact

marion.vanamelrooij@tauw.com

Marion: 06 51 33 89 79; Liesbeth: 06 27 86 64 87
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