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Uit eten meer in trek

Nederlanders gaan steeds vaker uit eten. Maar het populairste uitstapje
is in 2000 nog steeds een tochtje in de natuur. Culturele activiteiten
zoals museum- of concertbezoek zijn minder populair. Dit blijkt uit
nieuwe CBS-gegevens over vrijetijdsbesteding.

Meer restaurantbezoek

Het aantal mensen dat wel eens buiten de deur gaat eten neemt de
laatste jaren toe. In 2000 bezocht ongeveer driekwart van de personen
van 18 jaar en ouder vaker dan drie keer per jaar een restaurant. In
1997 was dat nog 68 procent. Zo’n 36 procent gaat minstens één keer
per maand naar een restaurant. Het maandelijkse restaurantbezoek is
met name in trek bij alleenstaanden en paren zonder kinderen.

Het cafébezoek is evenals het bezoek aan disco- en dansavonden en
bioscopen de laatste vier jaar gelijk gebleven. Ruim een op de acht
Nederlanders van 18 jaar en ouder gaat wekelijks naar een café.
Ongeveer eenzelfde aantal bezoekt maandelijks een disco- of
dansavond, terwijl bijna een op de tien Nederlanders elke maand naar
de bioscoop gaat.

Trek naar de natuur blijft constant

Ook in 2000 trok de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder minimaal één keer per maand de natuur in. Ruim twee van de
tien personen doet dat weliswaar niet maandelijks maar wel vaker dan
drie keer per jaar. Vooral personen met een hbo of universitaire
opleiding gaan vaak de natuur in.

Cultuur minder populair dan recreatie

Net als in voorgaande jaren zijn in 2000 culturele activiteiten minder
populair dan recreatieve. Ongeveer een op de vijf personen van 18 jaar
en ouder bezoekt vaker dan drie keer per jaar concerten of andere
muziekuitvoeringen. Een op de zes mensen bezoekt minimaal drie keer
per jaar een museum. Met name de hoger opgeleiden bezoeken
concerten en musea.
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Technische toelichting
De gegevens over vrijetijdsbesteding zijn afkomstig uit het Permanent
Onderzoek Leefsituatie van het CBS. In dit steekproefonderzoek
worden jaarlijks ongeveer 4000 mensen van 18 jaar en ouder bevraagd
naar verschillende vormen van vrijetijdsactiviteiten.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek, mevr. M. van Baal,
tel. (045) 570 72 91. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Vrijetijdsactiviteiten*, 1997 en 2000
1997 2000

                                                          % van de bevolking
                                                          van 18 jaar en ouder

Cafébezoek
   Minstens 1 keer per week 12 13
   1 - 3 keer per maand 14 15

Bezoek restaurant
   Vaker dan 3 keer per jaar 68 74
    w.o. minstens 1 keer per maand 30 36

Bezoek dans- en discoavond
   Vaker dan 3 keer per jaar 19 18
    w.o. minstens 1 keer per maand 12 12

Bioscoopbezoek
   Vaker dan 3 keer per jaar 26 28
    w.o. minstens 1 keer per maand  9  9

Uitstapjes in de vrije natuur
   Vaker dan 3 keer per jaar 75 74
    w.o. minstens 1 keer per maand 51 52

Bezoek museum
   Minstens 12 keer per jaar 4 3
    3  - 11 keer per jaar 14 14

Bezoek concert
   Vaker dan 3 keer per jaar 19 22
    w.o. minstens 1 keer per maand  3  5

Bron: CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie

* Andere vrijetijdsactiviteiten waarover informatie beschikbaar is, zijn o. a.: bezoek
grote speeltuinen, pretparken of grote dierentuinen en bezoek toneelvoorstelling.


