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Analyse:
• Samenstelling
huishoudens
• Leeftijden
• Werkplekken

Honeyspot Demografie: Huishoudens

jouw locatie
DEMO RAPPORT!
Getallen en percentages zijn fictief
Verzorgingsgebied

Wat heeft Honeyspot voor mij
geanalyseerd?
•

In de deze analyse zie je de
samenstelling van de huishoudens
binnen het verzorgingsgebied.

•

Je hebt gekozen voor een
verzorgingsgebied tot maximaal 5
minuten lopen van jouw locatie. Dat
komt overeen met 400 meter langs
voor voetgangers begaanbare
wegen.

•

Het verzorgingsgebied is
gesegmenteerd in gebieden van 100
x 100 meter (10.000 m2.).
Segmenten die deels binnen het
verzorgingsgebied vallen zijn in zijn
geheel meegerekend.

•

Alle brongegevens van deze analyse
zijn afkomstig van het CBS (2017).

Wat kan ik uit deze analyse opmaken?
•

In het totaal wonen er 2305 mensen
in 1283 woningen in het
verzorgingsgebied.

•

Dat is gemiddeld 1,9 persoon per
huishouden en dat ligt boven het
Nederlandse gemiddelde (1,7
persoon per huishouden), maar
onder het Amsterdamse
gemiddelde (2,1 persoon per
huishouden).

Eénpersoons zonder
kind(eren)

Eénouder gezin

Meerpersoons
zonder kind(eren)

Tweeouder gezin

Honeyspot Demografie: Huishoudens
Wat houdt deze tabel in?
•

•

•

In de tabel zie je exact de gegevens
uit jouw verzorgingsgebied. De
gegevens zijn gegroepeerd per
minuut lopen van jouw locatie.
Daaronder zie je de percentages van
de verdeling in je verzorgingsgebied
met een vergelijking voor
Amsterdam en Nederland.
Bezoek onze website voor een
gedetailleerdere uitleg van de
Honeyspot Demografische analyse en
duiding van de legenda.
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Locatie

Bar Kitchen Maas, Churchilllaan, Amsterdam

Afstand (min lopen)

1

2

3

4

5

Eénpersoons zonder kind(eren)
Meerpersoons zonder kind(eren)
Eénouder gezin
Tweeouder gezin
Totaal aantal huishoudens
Totaal aantal bewoners
Aantal kinderen (<15)

29%

36%

29%

36%

15%
20%

Verzorgingsgebied

29%

36%

15%
20%

Amsterdam

15%
20%

Nederland

Honeyspot Demografie: Leeftijden
Wat heeft Honeyspot voor mij
geanalyseerd?
•

In de deze analyse zie je de
verdeling van de leeftijden binnen
het verzorgingsgebied.

•

Je hebt gekozen voor een
verzorgingsgebied tot maximaal 5
minuten lopen van jouw locatie. Dat
komt overeen met 400 meter langs
voor voetgangers begaanbare
wegen.

•

Het verzorgingsgebied is
gesegmenteerd in gebieden van 100
x 100 meter (10.000 m2.).
Segmenten die deels binnen het
verzorgingsgebied vallen zijn in zijn
geheel meegerekend.

•

Alle brongegevens van deze analyse
zijn afkomstig van het CBS (2017).

Wat kan ik uit deze analyse opmaken?
•

In het totaal wonen er 2305 mensen
in 1283 woningen in het
verzorgingsgebied.

•

De gemiddelde leeftijd in het
verzorgingsgebied is 43,7 jaar. Dat
ligt boven het landelijke gemiddelde
(41,2 jaar) en het Amsterdamse
gemiddelde (39,5)

jouw locatie
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Verzorgingsgebied

tot 15 jaar

15-25 jaar

25-45 jaar

45-65 jaar

Ouder dan 65

Honeyspot Demografie: Leeftijden
Wat houdt deze tabel in?
•

•

•

In de tabel zie je exact de gegevens
uit jouw verzorgingsgebied. De
gegevens zijn gegroepeerd per
minuut lopen van jouw locatie.
Daaronder zie je de percentages van
de verdeling in je verzorgingsgebied
met een vergelijking voor
Amsterdam en Nederland.
Bezoek onze website voor een
gedetailleerdere uitleg van de
Honeyspot Demografische analyse en
duiding van de legenda.
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Locatie

Bar Kitchen Maas, Churchilllaan, Amsterdam

Afstand (min lopen)

1

2

3

4

5

Tot 15 jaar
15 – 25 jaar
25 – 45 jaar
45 – 65 jaar
Ouder dan 65 jaar
Totaal aantal bewoners
Gemiddelde leeftijd

15%

24%

13%

31%
17%

Verzorgingsgebied

15%

24%

13%

31%
17%

Amsterdam

15%

24%

13%

31%
17%

Nederland

Honeyspot Economie: Werkplekken

jouw locatie
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Verzorgingsgebied

Wat heeft Honeyspot voor mij
geanalyseerd?
•

In de deze analyse zie je de
verdeling van de leeftijden binnen
het verzorgingsgebied.

•

Je hebt gekozen voor een
verzorgingsgebied tot maximaal 5
minuten lopen van jouw locatie. Dat
komt overeen met 400 meter langs
voor voetgangers begaanbare
wegen.

•

Het verzorgingsgebied is
gesegmenteerd in gebieden van 100
x 100 meter (10.000 m2.).
Segmenten die deels binnen het
verzorgingsgebied vallen zijn in zijn
geheel meegerekend.

•

De werkplekken zijn
gecategoriseerd in Zakelijke
Dienstverlening, Overheid, onderwijs
en Middenstand en Industrie en
overige werkplekken. Een exacte
indeling van alle groepen is te
vinden op onze website.

•

Alle brongegevens van deze analyse
zijn afkomstig van de Kamer van
Koophandel (2017).

Wat kan ik uit deze analyse opmaken?
•

In het totaal zijn er 1287
werkplekken in het
verzorgingsgebied.

•

Daarvan zijn er 354 in de categorie
Zakelijke dienstverlening en 512 in de
categorie Overheid, onderwijs en
middenstand.

•

32% van het totaal aantal
werkplekken is zakelijke
dienstverlening. Dat is hoger dan
het landelijke gemiddelde (23%) en
lager dan het Amsterdamse
gemiddelde (44,5%).

Zakelijke
dienstverlening

Overheid, onderwijs
en middenstand

Industrie en overige
werkplekken

Honeyspot Economie: Werkplekken
Wat houdt deze tabel in?
•

•

•

In de tabel zie je exact de gegevens
uit jouw verzorgingsgebied. De
gegevens zijn gegroepeerd per
minuut lopen van jouw locatie.
Daaronder zie je de percentages van
de verdeling in je verzorgingsgebied
met een vergelijking voor
Amsterdam en Nederland.
Bezoek onze website voor een
gedetailleerdere uitleg van de
Honeyspot Economische analyse en
duiding van de legenda.
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Locatie

Bar Kitchen Maas, Churchilllaan, Amsterdam

Afstand (min lopen)

1

2

3

4

5

Zakelijke dienstverlening
Overheid, onderwijs en middenstand
Industrie en overige werkplekken
Totaal aantal werkplekken
Gemiddelde leeftijd

31%

45%

24%

Verzorgingsgebied

31%

24%

Amsterdam

45%

31%

24%

Nederland

45%

HONEYSPOT LOCATION MATCHING
DOMELA NIEUWENHUISLAAN 2
2314 ES LEIDEN - THE NETHERLANDS
info@honeyspot.nl
www.honeyspot.nl

