






P







P





  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 



P

R



  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 





€





  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 



  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 















  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 











  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 







  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 







K
E

R
STV

A
K

A
N

TIE

K
E

R
STV

A
K

A
N

TIE

V
O

O
R

JA
A

R
SV

A
K

A
N

TIE

M
E

IV
A

K
A

N
TIE

Z
O

M
E

R
V

A
K

A
N

TIE

H
E

R
FSTV

A
K

A
N

TIE

Evenementen in 
Amsterdam

 > 25.000

 1.000 - 25.000

 < 1.000

In deze evenementenkalender is het 

aantal evenementen opgenomen dat in 

2008 per week in Amsterdam werd ge-

houden. Het aantal op elkaar gestapel-

de stippen staat gelijk aan het aantal 

evenementen in de betreffende week. 

De kleur van de stip geeft vervolgens 

per evenement het aantal bezoekers 

per dag aan, in drie categoriëen. De 

verticale banen weerspiegelen de 

schoolvakanties in regio noord en de 

gele lijn in de achtergrond geeft het 

gemiddeld aantal zonuren per maand 

in Amsterdam weer.

De eerste week in het overzicht begint 

op de laatste zondag van het jaar 2007, 

de laatste week loopt tot net voor de 

jaarwisseling. 

De bezoekersaantallen zijn gerekend

per dag en gebaseerd op een schat-

ting. 

De illustraties die over de kalender 

worden afgebeeld, zijn een selectie uit 

de database die in totaal uit bijna 500 

evenementen bestaat. 

Koninginnedag  
500.000

Uitmarkt  
500.000

Gay Pride: Canal Parade
  500.000

Amsterdam marathon  
200.000

125 GROTE LIEFDES AANZIEN VAN AMSTERAM AKWASIDAE FESTIVAL AMSTERDAM DIVING CUPAMSTERDAM FANTASTIC FILM FESTIVALAMSTERDAM INTERNATIONAL BRIDGE TOURNAMENT PLUK DE NACHT OPEN ROLSTOELTENNIS ANTON MAUVE BARCELONA 1900 BLACK IS BEAUTIFULBMX BOEKENMARKTDA

IRST KETI KOTI LIVING ON THE EDGE GEVELTUINENDAG STREEKMARKT GLAMOUR STILETTO RUN - 3E EDITIE - 2008 HEILIG VUUR HOLIKA HOUTHAVEN OPERA INDIASE REN JAPANS JOHN EVERETT MILLAIS KAREL DU JARDIN SKY RADIO RUN KINDERHERDENKING - 2008 KOERDISCH NIEUWJAAR MEESTERWERK TITI

ELCHIOR D’HONDECOETERMIDDENMEERLOOP - 49E EDITIE -OPTOCHT SIKH’S NIEUWJAAR (VAISAKI) - 2008 SKOLL CUP PARIJS IN PRENT PENSELENREMBRANDT BEDANKT! RONALD DE LEEUW SCHATTEN UIT DE BIBLIOTHEEK STEDELIJK MUSEUM TE GAST: ‘DRUKSELS’ VAN WERKMAN FAUVINISTEN EN EXPRESSIONISTEN 

LEVICHVAN GOGH EN BERNARD VAN GOGHS KRABBELSVERBORGEN AFGHANISTANVINENT VAN GOGH EN HET FRANSE STILLEVEN ZOMER IN DE KERK 125 GROTE LIEFDES AANZIEN VAN AMSTERDAM AKWASIDAE FESTIVAL AKWASIDAE FESTIVAL - 2008 (MANIFESTATIE VAN ASHANTI CULTUUR) AMSTERDAM DIVING 

CUPAMSTERDAM FANTASTIC FILM FESTIVALAMSTERDAM INTERNATIONAL BRIDGETOURNAMENTAMSTERDAM OPEN ROLSTOELTENNISANTON MAUVEBARCELONA 1900BLACK IS BEAUTIFULBMXBOEKENMARKTBOEKENMARKTDAMIEN HIRSTFILMVOORSTELLING / OPERAGEVELTUINENDAG & STREEKMARKTGLAMOUR 

LETTO RUN - 3E EDITIE - 2008HEILIG VUURHOLIKA (HINDOESTAANS NIEUWJAAR)HOUTHAVEN OPERAINDIASE RENJAPANS GEILLUSTREERDE BOEKENJOHN EVERETT MILLAIS KAREL DU JARDINKINDERHERDENKING - 2008KOERDISCH NIEUWJAARMEESTERWERK TITIAANMELCHIOR D’HONDECOETERMIDDENMEERLOOP - 49E 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC



  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegenheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegenheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 





























  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegenheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegenheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegenheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 











  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in financiele 
en zakelijke 
diensten in 
Neder-
land resp. 
Noordrijn-
Westfalen

76b 76c 76d 76e 76f 7 44 31sport 40

werkgelegnheid

onderwijs

50 en zoomsinkomen

 gemengde 
brugklassen

 iwoo

 vmbo

 havo

 vwo

 praktijk 
onderwijs 
 

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel ar-
beidsplaatsen 
in de creatieve 
industrie in 
Nederland

   aantal over-
nachtingen

   aantal interna-
tionale   
congressen

 rondvaarten

M   musea

   attractieparken

   dierentuinen

  gemeenten 
met het hoog-
ste aandeel 
arbeidsplaat-
sen in de 
tuinbouw in 
Nederland

  luchthaven

   haven

 havengebied

 snelwegen

 spoorwegen

 vaarwegen

  kinderopvang

  voorschool

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar

 minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

 meer dan 
€14.500

Gemiddeld inkomen 
per inwoner per jaar
 

  minder dan 
€11.500

 €11.500 - 
€14.500

  meer dan 
€14.500

   café

  restaurant

  fastfood

  sportparken

 binnensport

 jachthavens & 
roeiverenigin-
gen

 openbare 
sportplekken

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 winkelstraten

 winkels

 publieke 
functies

 hotels

 industrie en 
energie

 bouwnijver-
heid

 groothandel 
en reparatie

 transport en 
communicatie

 financiele 
diensten

 zakelijke 
diensten

 horeca

 overheid

 onderwijs

 zorg en welzijn 

 cultuur en 
overige dien-
sten

 
 








