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1 Aanleiding 

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) heeft als missie dat alle Amsterdamse kinderen in 

2033 op gezond gewicht zijn én dat geen kind meer opgroeit in een ongezonde leefomgeving. Om deze 

missie te behalen zijn in het meerjarenprogramma verschillende speerpunten opgenomen. Eén van de 

speerpunten is om kinderen een gezonde leefomgeving te bieden en ongezondheid actief uit de 

omgeving weg te halen. Onderdeel van de leefomgeving van kinderen is het geheel aan aanbod en 

marketing van voedsel, oftewel de voedselomgeving. Om de voedselomgeving gezonder te maken 

worden vanuit verschillende kanten acties voorbereid en uitgevoerd. Om te bepalen wat zinvolle acties 

zijn, is het nodig om beter zicht te hebben op de huidige voedselomgeving van kinderen. Daarom heeft de 

AAGG samen met VU en het Amsterdam Health en Technology Instituut, de Amsterdamse heatmap 

voedseldruk ontwikkeld. Met deze heatmap kan tot op straatniveau inzichtelijk gemaakt worden in 

hoeverre er sprake is van gezond of ongezond voedselaanbod. Het streven is vervolgens om de informatie 

uit de heatmap te gebruiken bij beleidsmaatregelen die gericht zijn op het gezonder maken van de 

Amsterdamse voedselomgeving, van met name kinderen. 

Dit rapport is bedoeld om inzichtelijk te maken welk type informatie de heatmap bevat. Daarnaast zijn 

gewenste verdiepingsvraagstukken en mogelijke vervolgstappen omschreven. In de volgende 

hoofdstukken beschrijven we de methode waarop de heatmap is ontwikkeld en de uitkomsten voor de 

stad Amsterdam. In hoofdstuk 3 zoomen we in op de schoolomgeving, hoofdstuk 4 een wijk en in 

hoofdstuk 5 een winkelgebied. 

1.1 Werkwijze heatmap 

De heatmap is gebaseerd op alle voedselaanbieders in Amsterdam die op 1 januari 2017 stonden 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Er is gekeken in hoeverre deze data verrijkt kon worden 

op basis van Arraplus 2018, het bestand horecavergunningen, de functiekaart en Locatus retaildata. Het 

bestand horecavergunningen bleek incompleet en de functiekaart en Locatus retaildata1 worden in een 

cyclus van 2 jaar vernieuwd waardoor is ingeschat dat deze bestanden niet veel actueler zijn dan de KVK-

bestanden. Later is het KVK bestand 2018 vergeleken met dat van 2017. De wijzigingen in het nieuwe 

bestand bleken minimaal, de bestemming van de locatie van veel voedselaanbieders is immers in de 

meeste gevallen meerjarig vastgesteld. Behalve databestanden zijn de gegevens (gedeeltelijk) 

gevalideerd aan de hand van de actuele situatie in de wijk en op basis van Google streetview. In de 

stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West zijn 775 voedselaanbieders gecheckt, bij 37 (5%) hiervan 

bleken veranderingen ten opzichte van het databestand te hebben plaatsgevonden.  

1 https://locatus.com/applicatie/verkooppunt-verkenner/ De Verkooppunt Verkenner van Locatus geeft actuele informatie over een  
winkelgebied, een branche of de retail in het hele land. Van elk verkooppunt in de Benelux is naam, adres, formule, branche en  
winkelverkoopvloeroppervlakte te raadplegen. 

https://locatus.com/applicatie/verkooppunt-verkenner/
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Alle ondernemingen zijn ingedeeld naar type voedselaanbieder. Ieder van de 32 type aanbieders 

vertegenwoordigt een gezondheidsscore variërend van -5 (heel erg ongezond) tot +5 (heel erg gezond). 

De methodiek die hiervoor is gehanteerd is ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht in samenwerking 

met de Vrije Universiteit2 mede op basis van eerder onderzoek. De gezondheidsscores zijn 

gedetermineerd door middel van de zogeheten Delphi methode. Twintig Nederlandse academische- en 

voedingsexperts uit het werkveld van de publieke gezondheid en voeding, epidemiologie, 

gezondheidswetenschappen en voedingspsychologie hebben in meerdere (anonieme) rondes de scores 

voor de verschillende type voedselaanbieders ten opzichte van elkaar bepaald. De experts gaven per type 

voedselaanbieder aan op basis van hun ‘best educated guess’ hoe (on)gezond zij het aanbod in zouden 

schalen van -5 heel erg ongezond tot +5 heel erg gezond. De score per type voedselaanbieder kon ruim 

worden toegelicht. De variatie in scores per type voedselaanbieder is zo vaak gedeeld met alle experts tot 

het moment dat er voor ieder type aanbieder consensus over een definitieve score was. In de volgende 

tabel staat de omvang van het aantal voedselaanbieders per categorie en de daarbij behorende 

gezondheidsscore.  

 

  

                                                      

 
2 Timmermans, J., Dijkstra, C., Kamphuis, C., Huitink, M., van der Zee, E., & Poelman, M. (2018). Obesogenic’ School Food Environments? 
An Urban Case Study in the Netherlands. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(4), 1-14. 
[619]. https://doi.org/10.3390/ijerph15040619 
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Tabel 1. Voedselaanbod naar categorie en gezondheidsscore 

 Type voedselaanbieder Aantal Percentage Gezondheidsscore 

1 Restaurant 1.269 23,2  -0.9 

2 Café 793 14,5  -2.3 

3 Lunchroom 467 8,5  -1.5 

4 Café-restaurant 377 6,9  -1.9 

5 Takeaway 278 5,1  -3.7 

6 Fast-food 248 4,5  -4.9 

7 Grillroom 218 4  -4.8 

8 Tobacco store 191 3,5  -4.5 

9 Supermarket 173 3,2  1.8 

10 Liquor store 153 2,8  -4.6 

11 Drugstore 144 2,6 -4 

12 Bakery 139 2,5  1.2 

13 Butcher 133 2,4  -0.4 

14 Fish shop 112 2  2.8 

15 Mini super 107 2  0.3 

16 Turkish supermarket 86 1,6 2 

17 Green grocer 70 1,3  4.8 

18 Asian supermarket 66 1,2  1.5 

19 Cheese store 68 1,2  -1.3 

20 Delicacies 57 1  0.2 

21 Petrol station 43 0,8  -4.5 

22 Ice-cream store 41 0,7  -3.9 

23 Pastry store 39 0,7  -4.4 

24 Cupcake/muffin store 35 0,6  -4.5 

25 Chocolate store 29 0,5  -4.3 

26 Coffee/tea store 25 0,5  1.3 

27 Night store 30 0,5  -2.1 

28 Reform shop 28 0,5 1 

29 Pancake restaurant 23 0,4  -3.2 

30 Confectionery 14 0,3  -4.7 

31 Nut store 12 0,2  2.2 

32 Poulterer 9 0,2  0.6 

  Totaal Amsterdam 5.477 100   

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

Volgens deze analyse beschikt Amsterdam over een kleine 5.500 voedselaanbieders. Het grootste aandeel 

hiervan, bijna een kwart, bestaat uit restaurants. Opvallend is dat als we kijken naar de gezondheidsscores 

per type voedselaanbieder dat van de top 10 van grootste categorieën, zie Tabel 1. , een negatieve score 

hebben. Oftewel 9 van de 10 aanbieders biedt, over het algemeen, meer ongezond dan gezonde voeding 
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aan. In Figuur 1. zijn de gezonde aanbieders blauw gekleurd en de ongezonde aanbieders rood/oranje. 

Hoe groter de cirkel, des te groter het aanbod in absolute aantallen.  

 

Figuur 1.Voedselaanbod naar mate van gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019/ bewerking Ahti 

 

In het vervolg van het rapport is het van belang bewust te zijn dat de gezondheidsscore en de daarmee 

gepaard gaande voedseldruk (wordt later toegelicht) gebaseerd zijn op een algemeen oordeel over het 

aanbod per type voedselaanbieder. De resultaten van dit onderzoek zijn in eerste instantie bedoeld als 

inventarisatie van het voedselaanbod in de stad als geheel om op basis van deze resultaten het gesprek 

aan te gaan. Door met één maat voor (on)gezond voedselaanbod te werken kunnen specifieke gebieden 

(buurten, schoolomgevingen, winkelcentra) met elkaar worden vergeleken. Hoe gezond of ongezond het 

aanbod van bijvoorbeeld de lokale bakker daadwerkelijk is, kan alleen op basis van verdiepend onderzoek 

inzichtelijk gemaakt worden. Ditzelfde geldt voor het achterhalen van bijvoorbeeld marketingacties voor 

gezond voedselaanbod of nudging van de gezondere keuzes, inspanningen die ondernemers op eigen 

initiatief kunnen leveren. 
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2 Heatmap Amsterdam 

De heatmap van Amsterdam ziet er als volgt uit3. De voedselaanbieders zijn op heatmap weergegeven als 

blauwe figuurtjes, de middelbare scholen rood en kiosken oranje.  

Figuur 2. Voedseldruk en voedselaanbod Amsterdam 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

De voedseldruk is som van de gezondheidsscores in een matrix van 100 bij 100 meter, rekening houdend 

met de oppervlakte van de outlet. Hoe groter de outlet, des te groter de impact op de druk, zowel in 

positieve als negatieve zin. De variatie in voedseldruk verschilt van rood (hoge ongezonde voedseldruk) tot 

een blauwe kleur (hoge gezonde voedseldruk). Zoals te zien is op de kaart is er slechts een klein aantal 

blauwe gebieden, in (Nieuw-)West, Oost en Zuid. Dit betekent dat op alle overige plekken daar waar 

voedselaanbod is, dit overwegend ongezond is. 

 

 
3 Het betreft de range naar (on)gezonde voedseldruk, gecontroleerd voor de extreem hoge ongezonde voedseldruk in het centrum van 
Amsterdam.  
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Zonder alle aanbieders en de scholen ziet de kaart er uit zoals in figuur 3. 

Figuur 3. Voedseldruk Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

Op het moment dat we het type aanbieders globaal verdelen naar (heel erg) gezond en (heel erg) 

ongezond aanbod blijkt dat ruim een kwart, zo’n 1.400 aanbieders, in de categorie heel erg ongezond 

voedselaanbod valt.  

Tabel 2. Gezondheidsscore naar vier categorieën  

Gezondheidsscore # % 

1. Heel erg ongezond (score -5 t/m -2.6) 1.456 26,6 

2. Ongezond (score -2.5 t/m -0,1) 3.137 57,3 

3. Gezond (score 0 t/m 2.4) 702 12,8 

4. Heel erg gezond (score 2.5 t/m 5) 182 3,3 

Totaal Amsterdam 5.477 100 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019

Onder de categorie heel erg ongezond vallen aanbieders zoals snackbars, grillrooms, afhaalrestaurants en 

tabakszaken. Onder de noemer heel erg gezond zijn de groentezaken en viswinkels opgenomen. Heel erg 

gezonde voedselaanbieders beslaan nog geen 5 procent van het totale voedselaanbod van Amsterdam.  
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Tabel 3. Voedselaanbod in vier categorieën naar stadsdeel 

Stadsdeel 

Heel erg  

ongezond Ongezond Gezond 

Heel erg  

gezond Totaal 

A Centrum 486 (24,5%) 1.301 (65,6%) 162 (8,2%) 33 (1,7%) 1.982 (100%) 

K Zuid 266 (25,0%) 614 (57,8%) 142 (13,4%) 40 (3,8%) 1.062 (100%) 

E West 227 (26,0%) 488 (55,9%) 126 (14,4%) 32 (3,7%) 873 (100%) 

F Nieuw-West 148 (32,7%) 190 (42,0%) 84 (18,6%) 30 (6,6%) 452 (100%) 

M Oost 137 (24,0%) 321 ( 56,3%) 92 (16,1%) 20 ( 3,5%) 570 (100%) 

N Noord 109 (36,6%) 114 (38,3%) 54 (18,1%) 21 (7,0%) 298 (100%) 

T Zuidoost 79 (34,6%) 104 (45,6%) 39 (17,1%) 6 (2,6%) 228 (100%) 

Totaal Amsterdam 1.456 (100%) 3.137 (100%) 702 (100%) 182 (100%) 5.477 (100%) 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

In de lijn der verwachting zijn de meeste voedselaanbieders gevestigd in stadsdeel Centrum, ruim een 

derde van alle aanbieders bevindt zicht hier4. Stadsdeel Zuid volgt met bijna een vijfde en West met ruim 

15 procent. Zuidoost heeft met minder dan 5 procent, het kleinste voedselaanbod van de stad. Als we 

kijken naar de verdeling van het type voedselaanbod wordt er in stadsdeel Noord, Zuidoost en Nieuw-

West in verhouding tot het totale aanbod meer heel erg ongezond voedsel (tussen 32,7% en 36,6%) 

aangeboden dan in andere stadsdelen. In beide stadsdelen kan relatief veel fastfood verkregen worden5. 

Het hoogste aandeel heel erg gezonde voeding is in Noord en Nieuw-West (7,0% en 6,6%) gevonden. Dit 

komt in beide stadsdelen door een groot aanbod (Turkse) supermarkten en bakkers, in Nieuw-West zijn 

ook nog relatief veel viswinkels. De verhouding van gezond versus ongezond aanbod verschilt overigens 

niet significant tussen de stadsdelen en ook niet ten opzichte van de stad als totaal. 

Tabel 4. Aantal voedseloutlets per 1.000 inwoners per stadsdeel 

  Per 1.000 inwoners: 

Stadsdeel Inwoners 

Aantal 

outlets 

totaal 

Aantal 

snackbars, 

grillrooms, 

take-away  

Aantal 

restaurants, 

lunchrooms, 

slagers 

Aantal 

supermarkten, 

bakkers, 

koffie/theezaken 

Aantal 

groenteboeren, 

viswinkels  

A Centrum 86.851 22,8 5,6 15,0 1,9 0,4 

K Zuid 144.210 7,4 1,0 1,3 0,6 0,2 

E West 155.781 5,6 1,8 4,3 1,0 0,3 

F Nieuw-West 145.548 3,1 1,5 3,1 0,8 0,2 

M Oost 137.454 4,1 1,0 2,3 0,7 0,1 

N Noord 96.275 3,1 1,1 1,2 0,6 0,2 

T Zuidoost 87.999 2,6 0,9 1,2 0,4 0,1 

Totaal 
Amsterdam 854.316 6,4 1,7 3,7 0,8 0,2 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

4 Zie Bijlage Tabel B1. 
5 Zie Bijlage Tabel B2. 
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Omdat de stadsdelen qua oppervlakte en inwoneraantal erg van elkaar verschillen hebben we dit ook 

meegenomen in de analyse. Centrum buiten beschouwing gelaten, hebben Zuid en West het grootste 

aantal food outlets per 1.000 inwoners. West en Nieuw-West hebben het hoogste aantal heel erg 

ongezonde (take-away en fastfood) en ongezonde outlets per 1.000 inwoners (in verhouding veel cafés in 

West en lunchrooms/ nachtwinkels in Nieuw-West). De overige stadsdelen verschillen niet veel van elkaar, 

ongeveer 1 outlet per 1.000 inwoners. Het grootste aantal (heel erg) gezonde aanbieders per 1.000 

inwoners bevindt zich ook in West (1,3), het kleinste aantal in Zuidoost (0,5). 

 

Tabel 5. Gezondheidsscore en voedseldruk naar stadsdeel 

Stadsdeel 

Aantal aanbieders 

stadsdeel totaal 

Gemiddelde 

gezondheidsscore stadsdeel 

Gemiddelde voedseldruk 

stadsdeel 

A Centrum 1.982 -2,0 -53 

K Zuid 1.062 -1,6 -16 

E West 873 -1,6 -19 

F Nieuw-West 452 -1,5 -6 

M Oost 570 -1,5 -9 

N Noord 298 -1,7 -5 

T Zuidoost 228 -1,8 -4 

Totaal Amsterdam 5.477 -1,7 -16 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

Gemiddeld heeft Amsterdam een gezondheidsscore van -1,7 (zie Tabel 56). Per stadsdeel loopt de score 

uiteen van -1.5 (Nieuw-West en Oost) tot -2.0 (Centrum). De gemiddelde gezondheidsscores van 

stadsdeel Centrum, Zuid en Oost wijken significant af van het gemiddelde van de stad7. In tegenstelling 

tot Centrum is dit voor Zuid en Oost in positieve zin.  

 

Tussen de stadsdelen zien we ook verschillen. Behalve Zuid en Oost, wijkt ook de gemiddelde 

gezondheidsscore van West en Nieuw-West positief af van de score in Centrum. De gemiddelden van de 

stadsdelen Zuidoost en Noord wijken niet significant af van Centrum.  

 

Behalve de gezondheidsscore is ook de voedseldruk een belangrijk gegeven om te bepalen in hoeverre 

een omgeving uitlokt om (on)gezonde aankopen te doen. De voedseldruk wordt bepaald door de 

hoeveelheid (on)gezond aanbod per matrix van 100 bij 100 meter. In de directe omgeving van een 

voedselaanbieder is de druk 100%, de druk neemt af tot 0% op 500 meter afstand. Hoe meer ongezonde 

voedselaanbieders dichtbij elkaar gevestigd zijn, hoe hoger de negatiever druk. En hoe hoger de 

negatieve druk, des te meer verleiding om ongez0nde voeding te consumeren.  

 

De gemiddelde voedseldruk per stadsdeel loopt erg uiteen. De gemiddelde voedseldruk in Zuid is 

bijvoorbeeld 4x zo hoog als in Zuidoost. De gemiddelde voedseldruk in West is na Centrum het hoogst. De 

                                                      

 
6 Er is een aantal gemeenten geïnteresseerd om hetzelfde onderzoek uit te voeren. Helaas zijn er op dit moment (nog) geen vergelijkingen  
mogelijk tussen gemeenten.  
7 Zie Bijlagen Tabel B3 
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variatie binnen de stadsdelen is ook groot8. Het grootste verschil tussen de minimale en maximale 

voedseldruk is te vinden in Centrum en Zuid. In Centrum varieert de druk van -0,2 (Kattenburg) tot -357 

(rond de Dam). In Zuid heeft bijvoorbeeld de woonwijk Buitenveldert een voedseldruk van 3,4 terwijl het 

Marie Heinekenplein een druk van -139 heeft. Van de overige stadsdelen heeft Oost de grootste variatie: 

op IJburg Zuid is de druk 6,9, tegenover de Eerste Oosterparkstraat (tussen Camper- en Wibautstraat) 

waar de voedseldruk-69 is. De verschillen geven aan dat er gericht gekeken moet worden naar specifieke 

omstandigheden in een buurt, rond een school of in een winkelgebied en naar de mogelijkheden om 

verbeteringen door te voeren.  

 

 

 

  

                                                      

 
8 Zie Bijlagen, Tabel B4 
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3 Heatmap schoolomgeving Amsterdam 

Gezien de doelgroep van de AAGG en de mogelijke invloed die we daar kunnen uitoefenen, zetten we in 

dit hoofdstuk de voedselomgeving rond middelbare scholen uiteen. In Amsterdam zijn de meeste 

middelbare scholen in stadsdeel Zuid gevestigd en de minste in West. In een straal van 400 meter rond de 

middelbare scholen zijn in totaal ruim 2.500 voedselaanbieders gevestigd, bijna de helft van al het 

voedselaanbod in Amsterdam.  

 

Tabel 6. Voedselaanbod rond middelbare scholen naar stadsdeel 

Stadsdeel 

Aantal 

scholen 

 

Aantal aanbieders 

rond scholen 

Gemiddelde 

gezondheidsscore 

rond scholen 

 

Aantal aanbieders 

stadsdeel totaal 

Gemiddelde 

gezondheidsscore 

stadsdeel 

A Centrum 10 998 -2,0 1.982 -2,0 

K Zuid 33 675 -1,6 1.062 -1,6 

E West 5 206 -1,6 873 -1,6 

F Nieuw-West 25 215 -1,5 452 -1,5 

M Oost 17 253 -1,6 569 -1,5 

N Noord 17 146 -1,5 298 -1,7 

T Zuidoost 14 67 -1,4 228 -1,8 
Totaal 
Amsterdam 121 2.560 -1,7 5.477 -1,7 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

De gezondheidsscore rond scholen komt veelal overeen met de score in het hele stadsdeel, alleen in Oost 

is de gemiddelde gezondheidsscore hoger rond scholen dan gemiddeld in het stadsdeel, in Noord en 

Zuidoost is het gemiddelde rond scholen lager.  

 

Ook de verhouding gezonde versus ongezonde aanbieders rond de scholen zijn vergelijkbaar met die in 

het stadsdeel9. In Noord en Zuidoost zijn in verhouding tot de andere stadsdelen meer aanbieders rond 

scholen heel erg ongezond (ruim een derde), in Nieuw-West, Noord en Zuidoost zijn meer aanbieders dan 

in de andere stadsdelen (heel erg) gezond. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
9 Zie Bijlagen Tabel B5 
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Tabel 7. Voedselaanbod in vier categorieën rond middelbare scholen naar stadsdeel 

  Gemiddeld aantal aanbieders per school: 

Stadsdeel Aantal scholen Heel ongezond  Ongezond Gezond Heel gezond 

A Centrum 10 25,5 65 7,3  1,8 

K Zuid 33 5,2 12,0 2,5 0,7 

E West 5 11,0 21,6 7,4 1,2 

F Nieuw-West 25 2,9 17,2 1,8 0,5 

M Oost 17 4,2 7,8 2,3 0,5 

N Noord 17 2,9 3,4 1,6 0,6 

T Zuidoost 14 1,8 1,5 1 0,3 

Totaal Amsterdam 121 5,8 12,0 2,7 0,7 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

Rond de scholen in Centrum en West zijn gemiddeld de meeste ongezonde voedselaanbieders gevestigd. 

In Centrum zitten gemiddeld 25 heel erg ongezonde voedselaanbieders rond een middelbare school, in 

West 11. Rond de scholen in Zuidoost, Noord en Oost zijn gemiddeld minder voedselaanbieders 

gevestigd, zowel wat gezond als ongezond aanbod betreft. De verhouding tussen gezond en ongezond 

aanbod is ook beter. In Noord is 4x en in Nieuw-West en Zuidoost 6x zoveel ongezond als gezond aanbod 

rond scholen aanwezig, in Centrum 14x en West 9x.  

 

Als we alleen kijken naar het aanbod waar scholieren (logischerwijs) gebruik van maken, heeft dit veelal 

een negatief effect op de gezondheidsscore. Uit eerder onderzoek weten we dat scholieren vooral veel 

ongezonde voeding (zowel eten als drinken) kopen tijdens en na schooltijd. We gaan hier bij de 

vergelijking van het aanbod rond de scholen in Amsterdam Oost verder op in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GGD Amsterdam 

Heatmap voedseldruk Amsterdam 

 

november 2019 

 

 

14 

3.1 Heatmap schoolomgeving Oost 

Wanneer we de heatmap inzoomen op stadsdeel Oost is dit het beeld:  

Figuur 4. Voedseldruk en voedselaanbod stadsdeel Oost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

Per scho0l hebben we gekeken hoeveel voedselaanbod er is en welke gemiddelde gezondheidsscore dat 

geeft. Uit Tabel 8 blijkt dat de meeste voedselaanbieders rond Havo de Hof en MSA Metis Montessori 

Lyceum/ KIEM Montessori zijn gevestigd. De gezondheidsscores zijn het laagst rond het IJburg College, 

SBO Het Spectrum IJburg en Pieter Nieuwlandcollege, respectievelijk -2,8, -2.3 en -2,2. 
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Tabel 8. Voedselaanbod scholen stadsdeel Oost 

Scholen Stadsdeel Oost Aantal voedselaanbieders 

Gem. gezondheidsscore 

400 mtr 

IJburg College 1 20 -0,9 

SBO Het Spectrum (IJburg) 9 -2,3 

SBO Het Spectrum (James Wattstraat) [20WT00] 0 Nvt 

MSA Metis Montessori Lyceum (2de Oosterparkstraat) 78 -1,8 

KIEM Montessori  78 -1,8 

Cygnus Gymnasium 63 -1,7 

MSA Metis Montessori Lyceum (Mauritskade) 5 -1,7 

MSA Montessori College Oost (Polderweg) 74 -1,9 

ROCvA Luca Praktijkschool (VO Javaplantsoen) 5 -1,9 

De Gerhardschool 11 -0,6 

CBurg college 3 -2,2 

IJburg College 2 4 -2,8 

Pieter Nieuwland College 8 -2,2 

Wellantcollege VMBO Linnaeus 3 -1,3 

De Van Koetsveldschool 3 -1,3 

Havo de Hof 83 -1,6 

De Meer College (Radioweg) 12 -1,0 

De Meer College (Lavoisierstraat) 13 -1,2 

Aanbieders/ gemiddelde score rond scholen 253 -1,6 

Aanbieders/ gemiddelde score stadsdeel  570 -1,5 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de voedselomgeving in de Dapperbuurt, een van de 

focusgebieden van LIKE10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
10 Onderzoek naar leefstijl onder jongeren tussen 10 en 14 jaar, uitgevoerd in opdracht van AAGG. 
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3.2 Heatmap schoolomgeving Dapperbuurt 

De Dapperbuurt heeft twee middelbare scholen, Havo de Hof en het MSA Montessori College Oost, in het 

rood op de kaart aangegeven. De Hof ligt boven het Montessori.  

Figuur 5.Voedseldruk en voedselaanbod Dapperbuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

Beide scholen hebben veel voedselaanbieders in een straal van 400 meter. Het aanbod rond het 

Montessori is iets ongezonder. Maar zoals op de kaart te zien is, zijn de aanbieders rond Havo de Hof meer 

geconcentreerd, vandaar dat de voedseldruk daar hoger is. Ten opzichte van stadsdeel Oost als geheel is 

de voedseldruk hoog in de Dapperbuurt, respectievelijk -26 versus -9.  
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Tabel 9.Voedselaanbod scholen Dapperbuurt 

School 

Aantal 

voedselaanbieders 

Gem. gezondheids 

score 400 mtr 

Gem. voedseldruk  

400 mrt 

MSA Montessori College Oost (Polderweg) 74 -1,9 -24,8 

Havo de Hof 83 -1,6 -29,0 

Aantal aanbieders/ gemiddelde score Dapperbuurt 102 -1,7 -26 

Aantal aanbieders/ gemiddeld score stadsdeel 570 -1,5 -9 

 

Figuur 6. Voedselaanbod Havo de Hof   Montessori College Oost 

 

Figuur 7. Voedseldruk Havo de Hof    Montessori College Oost 
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Op basis van de openingstijden en het aanbod hebben we een selectie gemaakt van de aanbieders rond 

de school die mogelijk door scholieren bezocht worden. Wat betreft het aanbod is er gekeken naar ready-

to-eat-producten. Veel (café-)restaurants vallen daarmee af tenzij ze ook een afhaalfunctie hebben. Van 

de 83 voedselaanbieders rond Havo de Hof zijn er 56 open tijdens schooltijden en hebben ze ready-to-eat-

aanbod wat mogelijk scholieren aantrekt. Het voor deze doelgroep geselecteerde aanbod heeft een 

gemiddelde gezondheidsscore van -1,5.  

 

Tabel 10.Voedselaanbod Havo de Hof en potentieel gebruik scholieren 

Type aanbieder Aantal (Potentieel) gebruik scholieren 

Asian Supermarket 3 3 

Bakery 3 2 

Butcher 4 4 

Cafe 14 0 

Cafe-Restaurant 8 4 

Cheese store 1 1 

Delicacies 1 0 

Drugstore 2 2 

Fast-food 6 6 

Green grocer 1 1 

Grillroom 3 2 

Lunchroom 3 3 

Mini super 2 2 

Night store 1 0 

Pastry store 1 1 

Restaurant 14 10 

Supermarket 4 3 

Takeaway 2 2 

Tobacco store 6 6 

Turkish restaurant 4 4 

Totaal (gemiddelde gezondheidsscore) 83 (-1.6) 56 (-1.5) 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

Van de 74 voedselaanbieders rond het Montessori College zijn er 42 open tijdens schooltijden en hebben 

ze ready-to-eat-aanbod waar scholieren mogelijk gebruik van maken. Deze selectie van aanbieders heeft 

een gemiddelde gezondheidsscore van -2,1.  
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Tabel 11. Voedselaanbod Montessori College Oost en potentieel gebruik scholieren 

Type aanbieder Aantal (Potentieel) gebruik scholieren 

Bakery 3 2 

Butcher 2 2 

Cafe 12 1 

Cafe-Restaurant 3 0 

Cheese store 1 1 

Coffee/tea store 1 1 

Delicacies 2 0 

Drugstore 5 4 

Fast-food 4 4 

Green grocer 1 1 

Grillroom 5 3 

Liquor store 2 0 

Lunchroom 3 3 

Mini super 2 2 

Night store 1 0 

Pastry store 2 1 

Reform shop 1 0 

Restaurant 11 6 

Supermarket 4 2 

Takeaway 5 5 

Tobacco store 3 3 

Turkish restaurant 1 1 

Totaal (gemiddelde gezondheidsscore) 74 (-1,9) 42 (-2.1) 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

In opdracht van de AAGG hebben trainees bij de MRA11-gemeenten onderzoek gedaan naar het 

koopgedrag van scholieren tijdens schooltijd. Uit dit kwalitatieve onderzoek blijkt dat scholieren vooral 

kiezen op basis van prijs en dat ze, mede daardoor, veelal ongezond voedsel kopen. Behalve prijs is 

gewoonte/gebruiken, imago en deelbaarheid van belang. Op één school bleken jongens en meisjes naar 

een andere outlet te gaan, terwijl op een andere school een bepaald broodje heel populair was. Deze 

gebruiken worden over schooljaren heen doorgegeven en voortgezet. Het kopen van deelbaar voedsel om 

samen te eten bleek ook een belangrijke voorwaarde voor een aankoop. En een bucket kipnuggets is 

logischerwijs makkelijker te delen dan een broodje kaas. Dat sommige scholen in een straal van 400 

meter, 5 minuten lopen geen voedselaanbod hebben, hoeft ook geen belemmering te zijn. Een aantal 

scholieren geeft aan waar nodig de fiets of de tram te pakken om hun favoriete lunch kunnen kopen of 

laten op school bezorgen. Tot slot wordt een locatie om bijvoorbeeld na school te verblijven gekozen op 

basis van gezelligheid, gratis wifi en populariteit. Scholieren blijken dus heel gericht de locatie te kiezen 

waar ze eten en laten zich dus niet per definitie leiden door een bepaalde afstand of buurtgrens12. 

                                                      

 
11 Metropool Regio Amsterdam 
12 Bovengenoemd onderzoek is gebaseerd op gesprekken met een klein aantal scholieren en zijn te gebruiken als case studies. De 

resultaten zijn niet representatief voor de hele scholierenpopulatie en ook niet één op één over te nemen in andere gebieden. 
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4 Heatmap buurt Zuidoost 

Venserpolder is een buurt in de wijk Bijlmer Centrum, onderdeel van stadsdeel Zuidoost en een van de 

focusbuurten van de AAGG.  

 

Tabel 12. Leeftijdsopbouw Venserpolder 

  Leeftijdsgroep   

  0-3 4-12 13-17 18-22 23-24 25-49 50-64 65+ Totaal 

Venserpolder West 222 494 203 271 177 2.152 1.134 569 5.222 

Venserpolder Oost 167 288 153 218 128 1.538 710 226 3.428 

Totaal Zuidoost 389 782 356 489 305 3.690 1.844 795 8.650 

Percentage totaal 4% 9% 4% 6% 4% 43% 21% 9% 100% 

 

Venserpolder heeft een kleine 10 procent aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In Bijlmer Centrum heeft 

zo’n 16 procent van de basisschool kinderen overgewicht en 7 procent obesitas13.  

 

Het meeste voedselaanbod is gevestigd rond de Albert Cumuslaan. Meer dan de helft van het aanbod is 

ongezond (een vijfde heel erg ongezond). Omdat er ook drie supermarkten zijn, is er ook vrij veel gezond 

aanbod ter beschikking.  

 

Tabel 13. Voedselaanbod Venserpolder  

Type aanbieder Aantal 

Butcher 1 

Lunchroom 1 

Mini super 1 

Restaurant 1 

Takeaway 2 

Turkish supermarket 3 

Totaal (gemiddelde gezondheidsscore) 9 (-0,4) 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

 

De gemiddelde voedseldruk in Venserpolder is -4,5, de maximale voedseldruk aan de Albert Camuslaan is-

9,2.  

 

 

 

 

 

                                                      

 
13 Bron: Amsterdamse aanpak gezond gewicht. Gewicht en leefstijl van kinderen in Zuidoost. Gemeente Amsterdam, november 2018.  
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Figuur 8. Voedseldruk Venserpolder 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019
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5 Heatmap winkelgebied Noord 

Het winkelcentrum Waterlandpleinbuurt in stadsdeel Noord beschikt over 20 voedselaanbieders, waarvan 

ruim de helft (55%) op basis van het type aanbod gerekend kan worden tot de categorie heel erg 

ongezond. Een derde van het voedselaanbod is gezond.  

 

Tabel 14. Voedselaanbod winkelcentrum Waterlandplein 

Type aanbieder Aantal 

Bakery 2 

Butcher 1 

Cafe-Restaurant 1 

Drugstore 2 

Fast-food 2 

Fish shop 1 

Grillroom 2 

Liquor store 1 

Pastry store 1 

Restaurant 3 

Supermarket 2 

Tobacco store 1 

Turkish restaurant 1 

Totaal (gemiddelde gezondheidsscore) 20 (-1.9) 

 

De gemiddelde voedseldruk van het winkelcentrum is -15, op de plekken waar de meeste 

voedselaanbieders gevestigd zijn, is de druk maximaal -26,4. 

 

Figuur 9. Voedseldruk winkelcentrum Waterlandplein 
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6 Conclusie en aanbeveling 

6.1 Conclusie 

De heatmap is een grote bron van informatie, de belangrijkste conclusies zijn: 

• Het aanbod van gezond voedsel blijft enorm achter ten opzichte van het ongezonde.  

• De schoolomgeving is gemiddeld genomen erg ongezond, maar vaak niet significant 

ongezonder dan plekken waar geen scholen zijn.  

• Er zijn grote verschillen in voedseldruk binnen stadsdelen, wijken en buurten. 

• Voedseldruk is in de huidige vorm niet geschikt om binnen een (type) voedselaanbieder 

verandering te meten.  

• De categorieën (heel erg ongezond – heel erg gezond) zijn vastgesteld op basis van de ‘best 

educated guess’ van experts uit de wetenschap en voedingsindustrie. Voor een algemene 

overview van het voedselaanbod in de stad en een benchmark tussen steden en gebieden is 

dat heel bruikbaar. Om de discussie over de methodiek voor te blijven, zeker wat betreft 

aanbieders zoals supermarkten die zowel een gezond als ongezond aanbod hebben, zouden 

ook alleen de top 3 heel erg gezond en heel erg ongezond mét een gezondheidsscore 

getoond kunnen worden en de tussenliggende categorieën alleen als locatie.  

• Gegevens uit de heatmap kunnen als basis voor verdiepend onderzoek gebruikt worden en 

bijvoorbeeld als ‘praatplaat’ dienen om het gesprek met bewoners aan te gaan. Om gerichte 

interventies te kunnen ontwikkelen voor bewoners, scholieren, winkeliers et cetera dient veel 

specifiekere informatie opgehaald te worden. Behalve het werkelijke voedselaanbod in een 

gebied, dient ook het koopgedrag per doelgroep inzichtelijk gemaakt te worden. Wie koopt 

welke producten, met welke reden wordt op bepaalde locaties en bepaalde tijden voedsel 

ingekocht (op de route naar huis/werk/school/vrije tijd, specifiek aanbod, reclame/marketing 

et cetera), hoe vaak wordt bij welk type voedselaanbieder geconsumeerd? Zoals gezegd zijn 

de resultaten van het MRA-onderzoek onder middelbare scholieren ook niet representatief 

en kunnen alleen gebruikt worden als case studies van gedrag voor-, tijdens en na schooltijd 

op die specifieke scholen. 

6.2 Ontwikkelvraagstukken 

De heatmap kan mogelijk op de volgende aspecten doorontwikkeld worden: 

 

• Is de heatmap te koppelen aan andere data zoals demografische kenmerken (zoals SES), 
huisvesting (sociale woningbouw, WOZ-waarde)? De Universiteit Utrecht en VUMC (zij 
hebben de methodiek ontwikkeld) beschikken bijvoorbeeld over Locatus –data die aan de 
heatmap gekoppeld kan worden. 
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• Zijn er correlaties tussen het voedselaanbod (dichtheid en spreiding) en bijvoorbeeld 
overgewicht of koopgedrag? Hoe zijn deze correlaties te berekenen? UU heeft hier ervaring 
mee.  

• Zijn er andere, meer actuele en accurate databronnen op basis waarvan de heatmap 

opgesteld zou kunnen worden? Alle horeca bestemmingen (waaronder snackbars, horeca 

type 1) kunnen uit het bestemmingenbestand gehaald worden. Ook bijvoorbeeld betaalde 

bronnen zoals Locatus. Of andere methodieken zoals gebruikt door het Informas netwerk14? 

• Is er een ander/beter software programma, dan Tableau, waarmee de gegevens visueel 
gemaakt kunnen worden?. 

• Hoe groot is de foutmarge als het KVK bestand, zonder de handmatige check en opschoning 

van de data met behulp van bijvoorbeeld Google Streetview gedaan wordt? 

• Inzicht in het daadwerkelijke aanbod, in plaats van een oordeel over het aanbod per type in 

het algemeen, is nodig om gerichte interventies te kunnen ontwikkelen. 

• Om niet in de discussie te verzanden hoe (on)gezond een supermarkt werkelijk is, kunnen we 

er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de top 3 meest gezonde en meest ongezonde 

aanbieders met een gezondheidswaarde te laten zien, en de overige aanbieders ‘neutraal’ 

weer te geven. 

6.3 Advies over vervolg 

• Informatie uit de heatmap kan worden ingezet voor bewustwording en agendering van het 

gezonder maken van de Amsterdamse voedselomgeving.  

• Met andere afdelingen van de gemeente naar aanknopingspunten zoeken om de inzichten in 

voedseldruk en gezondheidsimpact te gebruiken in de besluitvorming die van invloed is op 

voedselaanbod in de stad.  

• Inzicht in kansen en beperkingen in de sturing op bijvoorbeeld vergunningen door middel van 

verschillende wetten. 

• Het mogelijk maken om binnen de heatmap ook verandering door de tijd en binnen type 

voedselaanbieders te volgen.  

• Pilot naar het scannen van daadwerkelijk aanbod in plaats van categoriseren op type 

voedselaanbod. 

• Verdieping door inzicht in routines (route van huis naar werk of voedselomgeving van 

vrijetijdsbesteding/ sportaccommodatie), tijdbesteding en gewoonten (product- en 

merkvaste aankopen) op koopgedrag. Waar iemand welke inkopen doet, is ook niet per 

definitie afhankelijk van de grenzen van een buurt of wijk of een loopafstand van bijvoorbeeld 

maximaal 5 minuten. Ook de wijze waarop iemand een voedselomgeving ervaart (‘lived 

experience’) is waarschijnlijk bepalend voor de voedselkeuzes die gemaakt worden.  

• Verdieping door het aanbod van supermarkten te vergelijken in gebieden met overwegend 

lage SES versus gebieden met overwegend hoge SES om vast te stellen i hoeverre het 

aanbod, en de marketing, van supermarkten verschilt per gebied en per type bewoner in het 

verzorgingsgebied van de supermarkt.  

 
 

                                                      

 
14 https://www.informas.org/modules/food-retail/ 
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7 Bijlagen  

 

Tabel B1. Voedselaanbod naar categorie per stadsdeel 

 

Stadsdeel 

Heel erg 

ongezond 

 

Ongezond 

 

Gezond 

Heel erg  

gezond 

 

Totaal 

A Centrum 33,4% 41,5% 23,1% 18,1% 36,2% 

K Zuid 18,3% 19,6% 20,2% 22,0% 19,4% 

E West 15,6% 15,6% 17,9% 17,6% 15,9% 

F Nieuw-West 10,2% 6,1% 12,0% 16,5% 8,3% 

M Oost 9,4% 10,2% 13,1% 11,0% 10,4% 

N Noord 7,5% 3,6% 7,7% 11,5% 5,4% 

T Zuidoost 5,4% 3,3% 5,6% 3,3% 4,2% 

Westpoort 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 
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Tabel B2. Voedselaanbod naar stadsdeel detail 

Voedselaanbod/  

stadsdeel Centrum West 

Nieuw-

West Zuid Oost Noord Zuidoost Totaal 

Asian supermarket 0,5% 1,6% 0,9% 1,3% 1,2% 0,7% 7,2% 1,2% 

Bakery 1,1% 3,0% 5,2% 2,9% 3,9% 4,2% 1,8% 2,6% 

Butcher 0,6% 3,1% 4,3% 2,9% 4,1% 3,5% 5,9% 2,5% 

Café 21,4% 15,0% 6,6% 10,3% 12,7% 7,3% 6,3% 14,7% 

Café-restaurant 6,3% 8,0% 3,9% 6,9% 8,9% 9,1% 8,1% 7,0% 

Cheese store 1,9% 0,6% 0,9% 1,2% 0,9% 0,7% 0,9% 1,2% 

Chocolate store 1,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,2% 0,0% 0,5% 0,5% 

Coffee/tea store 0,6% 0,3% 0,0% 0,4% 0,2% 0,7% 0,0% 0,4% 

Confectionery 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,9% 0,3% 
Cupcake/muffin 
store 1,7% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Delicacies 1,1% 1,0% 0,7% 1,7% 0,9% 0,0% 0,0% 1,1% 

Drugstore 1,3% 2,5% 4,3% 3,4% 3,2% 4,2% 5,4% 2,7% 

Fast-food 2,7% 4,5% 6,8% 2,9% 3,6% 9,4% 8,1% 4,1% 

Fish shop 0,5% 1,6% 3,4% 1,4% 1,8% 2,4% 1,4% 1,4% 

Green grocer 0,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,4% 2,4% 1,4% 1,2% 

Grillroom 5,3% 3,8% 6,3% 1,7% 3,6% 2,8% 2,7% 4,0% 

Ice-cream store 0,7% 0,6% 0,5% 1,2% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 

Liquor store 2,7% 2,5% 1,8% 3,7% 2,9% 1,7% 3,6% 2,8% 

Lunchroom 8,7% 8,8% 9,8% 9,4% 8,0% 4,9% 9,0% 8,6% 

Mini super 2,3% 1,6% 1,4% 1,6% 2,3% 2,8% 1,4% 2,0% 

Night store 0,2% 1,0% 1,6% 0,4% 0,5% 1,4% 0,0% 0,6% 

Nut store 0,0% 0,6% 0,7% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

Pancake restaurant 0,8% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 

Pastry store 0,3% 0,7% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 0,0% 0,7% 

Petrol station 0,1% 0,6% 2,3% 0,6% 0,9% 3,5% 1,8% 0,8% 

Poulterer 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

Reform shop 0,5% 0,3% 0,5% 0,7% 0,9% 0,3% 0,0% 0,5% 

Restaurant 27,2% 19,8% 16,1% 27,7% 22,1% 12,9% 16,7% 23,5% 

Supermarket 1,6% 3,5% 5,2% 3,6% 3,9% 6,3% 5,0% 3,2% 

Takeaway 3,8% 6,6% 6,1% 5,9% 3,9% 7,0% 6,3% 5,1% 

Tobacco store 3,4% 3,9% 3,6% 3,4% 2,9% 5,6% 3,6% 3,5% 

Turkish supermarket 0,6% 2,3% 4,1% 0,7% 2,9% 3,1% 1,8% 1,6% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 
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Tabel B3. Significantie verschillen tussen stadsdelen en stad 

Stadsdeel 

Gemiddelde 

gezondheidsscore Significant ten opzichte van*: 

A Centrum -1,951 Gemiddelde van de stad als geheel

T Zuidoost -1,786 

N Noord -1,673 

B Westpoort -1,65 

E West -1,641 Gemiddelde van het centrum

K Zuid -1,554 Gemiddelde van het centrum en de stad als geheel

M Oost -1,524 Gemiddelde van het centrum en de stad als geheel

F Nieuw-West -1,516 Gemiddelde van het centrum

Total -1,722 

*Independent, one sample t-test, α=0.05 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

Tabel B4. Variatie in voedseldruk naar stadsdeel 

Minimale voedseldruk Maximale voedseldruk 

A Centrum -0,20 -357,00 

K Zuid 3,40 -139,00 

E West 2,90 -74,00 

F Nieuw-West 7,60 -57,00 

M Oost 6,90 -69,00 

N Noord 4,80 -49,00 

T Zuidoost 2,30 -46,00 

Totaal 7,60 -357,00 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

Tabel B5. Voedselaanbod in vier categorieën naar stadsdeel rond scholen 

Bron Heatmap Amsterdam juni 2019 

Stadsdeel 

Heel erg  

ongezond Ongezond Gezond 

Heel erg  

gezond Totaal 

A Centrum 255 (25,5%) 652 (65,2%) 73 (7,3%) 18 (1,8%) 998 (100%) 

K Zuid 172 (25,4%) 397 (58,7%) 83 (12,3%) 23 (3,4%) 675 (100%) 

E West 55 (26,3%) 108 (51,7%) 37 (17,7%) 6 (2,9%) 206 (100%) 

F Nieuw-West 72 (33,5%) 86 (40,0%) 44 (20,5%) 13 (6,0%) 215 (100%) 

M Oost 72 (28,5%) 133 ( 52,6%) 39 (15,4%) 9 (3,6%) 253 (100%) 

N Noord 50 (34,2%) 58 (39,7%) 28 (19,2%) 10 (6,8%) 146 (100%) 

T Zuidoost 25 (37,3%) 21 (31,3%) 17 (25,4%) 4 (6,0%) 67 (100%) 

Totaal 701 (27,4%) 1.455 (56,8%) 321 (12,5%) 83 (3,2%) 2.560 (100%) 

LA
S2
10
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