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Pride Amsterdam
Inleiding en doel onderzoek

Inleiding
Bij de gemeente Amsterdam bestond behoefte om onderzoek uit te voeren naar Pride Amsterdam. De
afgelopen tijd heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Amsterdam en verschillende
partijen betrokken bij Pride Amsterdam. In die gesprekken zijn verschillende aandachtspunten uit naar
voren gekomen voor de toekomstige invulling van Pride Amsterdam. Er was bij de gemeente Amsterdam
behoefte om deze aandachtspunten te onderzoeken. Daarbij was het belangrijk om houding en draagvlak
onder verschillende bevolkingsgroepen, inclusief de lhbtiq+ gemeenschap te toetsen. Deze rapportage
beschrijft de bevindingen van het onderzoek.
Doel van het onderzoek

“Het in kaart brengen op welke wijze verschillende doelgroepen aankijken tegen Pride Amsterdam en wat
men vindt van mogelijke aanpassingen in de (toekomstige) invulling van het evenement en de
randprogrammering.”

In overleg met de opdrachtgever is een vragenlijst ontwikkeld met als belangrijkste focus:
• Heeft men Pride Amsterdam weleens bezocht of heeft men interesse om het evenement te bezoeken?

• Hoe belangrijk vindt men Pride Amsterdam? En wat draagt Pride bij voor de lhbtiq+ gemeenschap?

• Hoe waardeert men Pride Amsterdam in het algemeen? En op specifieke onderdelen?

• Wat vindt men van de opzet van Pride Amsterdam? En van mogelijke aanpassingen van onderdelen?
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Het onderzoek is uitgevoerd
door een team van senior
onderzoekers van R2
Research B.V. Bij het het
uitvoeren van het onderzoek
heeft R2 gewerkt volgens de
richtlijnen van het Expertise
Center voor Marketing-
insights, Onderzoek en
Analytics (MOA).



Pride Amsterdam
Doelgroepen en steekproefmethode

Voor het onderzoek was het belangrijk om de mening van verschillende groepen mee te nemen.
Daarbij is onderscheid gemaakt naar de mening van: Amsterdammers, Pride bezoekers en de lhbtiq+
gemeenschap. Deze drie doelgroepen zijn alle drie belangrijk voor de Pride Amsterdam;
Amsterdammers zijn deels bezoekers van de Pride Amsterdam, maar een deel van hen ervaart als
bewoner mogelijk ook hinder en overlast. De lhbtiq+ gemeenschap is van groot belang omdat het een
evenement voor en door de gemeenschap is, met als doelstelling om de positie van de groepen
binnen de gemeenschap te belichten en waar mogelijk te verbeteren. Omdat de Pride Amsterdam een
evenement is met een veel grotere uitstraling dan alleen Amsterdam, is daarnaast een groep van
buiten de stad bevraagd. Door deze drie groepen mee te nemen ontstaat een volledig beeld vanuit
verschillende perspectieven en betrokkenen. Hieronder worden de drie doelgroepen, inclusief de
wijze waarop zij zijn betrokken bij het onderzoek, verder beschreven:

Amsterdammers: er is een representatieve steekproef van Amsterdammers van 18 jaar en ouder
uitgenodigd via het online onderzoekspanel van PanelClix.

Pride bezoekers (buiten Amsterdam): via PanelClix is een representatieve steekproef van
Nederlanders van 18 jaar en ouder uitgenodigd, exclusief Amsterdammers, met de vraag of men interesse
heeft om Pride te bezoeken of dit in het verleden al eens heeft gedaan. In de rapportage wordt deze groep
de Pride bezoekers (buiten Amsterdam) genoemd. Het betreft dus bezoekers én potentiële bezoekers, die
Pride nog niet hebben bezocht, maar wel interesse hebben.

Lhbtiq+ gemeenschap: door middel van een social media campagne en via PanelClix zijn Nederlanders
van 18 jaar en ouder uitgenodigd voor het onderzoek met daarbij de vraag of men onderdeel is van de
lhbtiq+ gemeenschap.
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Amsterdammer

Pride bezoeker 
(van buiten Amsterdam)

Onderdeel van de 
lhbtiq+ gemeenschap

In de rapportage worden de drie
groepen aan de hand van
onderstaande kleurstellingen
getoond:



Pride Amsterdam
Verantwoording en steekproefsamenstelling

Uitvoering van het onderzoek
De vragenlijst, opgesteld in samenspraak met de gemeente Amsterdam, bestond gemiddeld uit 20 vragen.
Het online veldwerk van dit onderzoek vond plaats tussen 23 maart en 11 april 2022. In die periode hebben
in totaal n=953 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Hieronder is per doelgroep het aantal
respondenten terug te zien:

Amsterdammers: er hebben n= 313 Amsterdammers aan het onderzoek deelgenomen.
Pride bezoekers (buiten Amsterdam): binnen deze doelgroep waren er n=349 deelnemers.
Lhbtiq+ gemeenschap: via de social media campagne waren er n=293 deelnemers en vanuit de twee
andere groepen zijn n=170 reacties van lhbtiq+-ers meegenomen; het totaal komt daarmee uit op n=463.

Voor alle doelgroepen waren quota ingesteld op leeftijd, om alle leeftijden goed vertegenwoordigd te
hebben. In de tabellen aan de rechterkant is de verdeling van de steekproef terug te zien.

Analyse resultaten en rapportage
Na afronding van het veldwerk is alle verzamelde data uitvoerig gecontroleerd op validiteit en consistentie.
Daarbij zijn onvolledige of onbetrouwbare cases verwijderd. Vervolgens vond uitgebreide analyse van data
en interpretatie van antwoorden op open vragen plaats.

Doelgroep Steekproef-
grootte

Amsterdammers n=313

Pride bezoekers (buiten 
Amsterdam) n=349

Lhbtiq+ gemeenschap
(incl. uit de eerste 2 
doelgroepen) n=463

Totale steekproef n=953
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Bij een steekproefgrootte van n=953 geldt, op een 95% betrouwbaarheidsniveau, een steekproefmarge van 
4,5% bij een resultaat van 50%. Dit betekent dat bij een waarde van ’54,5% of hoger’ of ’45,5% of lager’ 
sprake is van een significant verschil. Bij een resultaat van 10% is de steekproefmarge ongeveer 2,5%.

Geografische 
indeling

Amsterdam 49%

Buiten 
Amsterdam 51%

Gemeenschap

Lhbtiq+ 49%

Verbondenheid 
met lhbtiq+ 18%

Geen lhbtiq+ 34%

Leeftijd

18 - 25 jaar 13%

26 - 35 jaar 19%

36 - 45 jaar 19%

46 - 55 jaar 19%

56 - 65 jaar 16%

65 jaar of 
ouder 14%



Pride Amsterdam
Opbouw onderzoek en insteek vragenlijst

De opbouw van de vragenlijst voor het onderzoek is hieronder terug te vinden.

• Woonplaats, lhbtiq+ gemeenschap, leeftijd, bezoek / interesse Pride Amsterdam

• Belang Pride Amsterdam in algemene zin
• Reden bezoek Pride Amsterdam

• Waardering Pride Amsterdam en specifieke onderdelen

• Belang onderdelen Pride Amsterdam

• Beoordeling invulling Pride Amsterdam

• Beoordeling Canal Parade Pride Amsterdam
• Beoordeling straat- en pleinfeesten Pride Amsterdam

• Beoordeling commerciële boten Pride Amsterdam

• Bijdrage Pride Amsterdam aan lhbtiq+ waarden

• Aandachtsgebieden bij Pride Amsterdam

De volledige vragenlijst is in de bijlage terug te vinden.
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Pride Amsterdam
Belangrijk dat Pride Amsterdam plaatsvindt; event wordt 
goed gewaardeerd en is uniek vanwege Canal Parade
• Ruim vier op de vijf deelnemers vinden het belangrijk dat Pride Amsterdam plaatsvindt; Pride
bezoekers (buiten Amsterdam) en de lhbtiq+ gemeenschap vinden dit nog belangrijker dan de
Amsterdammers.

• De boodschap van vrijheid en jezelf zijn is de belangrijkste reden om Pride Amsterdam te
bezoeken, gevolgd door ‘leuk en gezellig uitje met vrienden’ en de Canal Parade.

• Over het algemeen wordt Pride Amsterdam door de verschillende doelgroepen goed gewaardeerd:
de Pride bezoekers zijn het meest positief, vervolgens de lhbtiq+ gemeenschap en daarna de
Amsterdammers. Als we verder inzoomen op specifieke onderdelen dan is men het meest te
spreken over de brede opzet van Pride Amsterdam, de Pride Walk en de Canal Parade.

• Vier op de vijf deelnemers vindt Pride Amsterdam uniek vanwege de Canal Parade. Daarnaast
vindt twee derde dat de straat- en pleinfeesten Pride Amsterdam bijzonder maken en ook twee
derde dat Pride Amsterdam goed is in de huidige opzet.

• Over het algemeen vindt vier op de vijf dat Pride Amsterdam belangrijk is omdat het evenement de
lhbtiq+ gemeenschap viert en belang van gelijke rechten voor de lhbtiq+ gemeenschap nastreeft.
Daarnaast zorgt Pride Amsterdam, volgens ruim drie kwart van deelnemers, voor acceptatie van
de lhbtiq+ gemeenschap en brengt het het belang van veiligheid binnen de gemeenschap onder de
aandacht.
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Vier op de vijf Amsterdammers vinden 
het belangrijk dat Pride Amsterdam 
plaatsvindt en geven het evenement 
een ruime voldoende. De 
Amsterdammers vinden Pride uniek 
vanwege de Canal Parade en de straat-
en pleinfeesten maken het bijzonder.   

Pride bezoekers (van buiten 
Amsterdam) zijn het meest enthousiast 
over Pride Amsterdam. Een hoge 
waardering voor het evenementen en 
specifieke Pride onderdelen zoals de 
Canal Parade, de feesten en de brede 
opzet. 

Deelnemers uit de lhbtiq+ 
gemeenschap vinden Pride Amsterdam 
(zeer) belangrijk, waarderen het 
evenementen en de verschillende 
onderdelen goed. De Canal Parade en 
Pride Walk zijn even belangrijk als 
onderdelen van Pride Amsterdam.



Pride Amsterdam
Canal Parade en straat- en pleinfeesten moeten blijven; 
ruimte voor verbetering, commerciële boten minderen
• De Canal Parade wordt gezien als een uniek onderdeel van Pride Amsterdam en deelnemers
vinden over het algemeen dat de Canal Parade moet blijven. Daarbij wordt wel de boodschap
meegegeven om meer aandacht te geven aan andere onderdelen tijdens Pride. Een relatief klein
deel vindt dat de Canal Parade moet worden afgeschaft; een iets grotere groep zou een Canal
Parade in aangepaste vorm beter vinden.

• De Canal Parade ziet men graag in het centrum van Amsterdam. De meningen over de lengte van
de route en het aantal boten verschillen. Mogelijk gewenste aanpassingen voor de Canal Parade,
zijn: zachter muziekvolume, minder bloot op de boot en minder commerciële boten.

• Er is specifiek gevraagd naar de straat- en pleinfeesten en de commerciële boten die beide een
inkomstenbron voor de organisatie vormen. De meeste deelnemers vinden dat de straat- en
pleinfeesten moeten blijven; een deel vindt minder feesten of alleen overdag een betere optie. Een
kleine meerderheid is voor minder commerciële boten met als gevolg dat er minder inkomsten zijn
voor de organisatie.

• Tijdens Pride Amsterdam is er ruimte om meer aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen.
Daarbij is de variëteit van onderwerpen groot. Het meest genoemd worden: jeugd, ouderen,
transgemeenschap, asielzoekers en vluchtelingen.
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Amsterdammers zijn kritischer de 
massaliteit en drukte van Pride
Amsterdam en op de straat- en 
pleinfeesten. Meer spreiding van de 
feesten en voornamelijk overdag zou 
men prettig vinden.  

Pride bezoekers (van buiten 
Amsterdam) zijn te spreken over de 
huidige opzet met de verschillende 
onderdelen en zien weinig noodzaak 
voor aanpassingen aan het evenement. 

De lhbtiq+ gemeenschap vindt dat de 
Canal Parade moet blijven maar dat de 
organisatie wel moet zorgen voor meer 
aandacht voor andere onderwerpen. 
Het meevaren van commerciële boten 
is een aandachtspunt. Straat- en 
pleinfeesten horen ook bij Pride
Amsterdam en ziet men graag terug. 



Hoofdstuk 1 – Belang van Pride
Amsterdam en reden bezoek



7%

1%

2%

3%

14%

9%

6%

10%

41%

39%

24%

35%

38%

52%

68%

52%

Amsterdammer

Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

gemiddeld

In welke mate vind je het belangrijk dat Pride Amsterdam plaatsvindt?

helemaal niet belangrijk niet zo belangrijk belangrijk zeer belangrijk

Pride Amsterdam – belang evenement
Belangrijk dat Pride Amsterdam plaatsvindt;
bezoekers en lhbtiq+ gemeenschap vinden dit vaker
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(zeer) 
belangrijk

79%

90%

92%

87%

Bijna vier op de vijf 
Amsterdammers (79%) vinden het 
(zeer) belangrijk dat Pride 
Amsterdam plaatsvindt. 90% van 
de Pride bezoekers (van buiten 
Amsterdam) en 92% van de 
lhbtiq+ gemeenschap vindt het 
(zeer) belangrijk. 



50%

55%

46%

35%

24%

26%

9%

10%

13%

1%

61%

60%

55%

39%

26%

16%

10%

11%

5%

2%

64%

48%

51%

57%

29%

30%

22%

17%

14%

3%

omdat ik de boodschap van vrijheid en jezelf zijn
belangrijk vind

leuk en gezellig uitje met vrienden

voor de Canal Parade

voor de verder acceptatie van de lhbtiq+
gemeenschap

voor de feesten en het uitgaan

om vrienden en bekenden te ontmoeten

voor het inhoudelijk programma (debatten,
conferentie, etc.)

voor de culturele en sportactiviteiten

traditie ik ga al jaren naar Pride Amsterdam

om een andere reden, namelijk:

Om welke reden(en) bezoek je of zou je Pride Amsterdam bezoeken?
basis: deelnemers die Pride Amsterdam al bezochten of willen bezoeken

Amsterdammer

Pride bezoeker
(van buiten
Amsterdam)

onderdeel
lhbtiq+-
gemeenschap

Pride Amsterdam – reden(en) bezoek
Boodschap van vrijheid en jezelf zijn, leuk en gezellig en de 
Canal Parade zijn belangrijkste redenen om Pride te bezoeken
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gemiddeld

60%

52%

51%

44%

26%

23%

14%

13%

11%

3%

Voor de Amsterdammers en Pride
bezoekers (van buiten 
Amsterdam) staan dezelfde 
redenen in de top 3: een leuk en 
gezellig uitje, de boodschap van 
vrijheid en jezelf zijn en de Canal
Parade.

Bij de lhbtiq+ gemeenschap is de 
boodschap van vrijheid het 
belangrijkst (64%) gevolgd door 
de acceptatie van de lhbtiq+ 
gemeenschap (57%). De Canal
Parade komt op plek 3 met 51%.



Hoofdstuk 2 – Waardering Pride
Amsterdam totaal, specifieke 
onderdelen en opzet



Pride Amsterdam – waardering totaal
Goede waardering voor Pride Amsterdam; bezoekers meest 
positief, gevolgd door lhbtiq+ gemeenschap en Pride bezoekers
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23%

10%

15%

16%

54%

54%

52%

54%

23%

36%

33%

30%

Hoe waardeer je Pride Amsterdam in zijn geheel?

1 - 6 7 - 8 9 - 10

gemiddeld

7,3
gemiddeld

8,1
gemiddeld

7,8
gemiddeld

7,7

Amsterdammer

Pride bezoeker

onderdeel 
LHBTIQ+-

gemeenschap

De totale waardering verschilt 
voor elk van de groepen. Waarbij 
de Pride bezoekers (van buiten 
Amsterdam) het meest positief 
zijn over het evenement.

Als we specifiek kijken naar 
regelmatige en eerdere 
bezoekers van Pride dan ligt ook 
onder Amsterdammers de 
waardering hoger, namelijk op 
7,7. Het zijn de niet-bezoekers 
onder de Amsterdammers die 
kritischer zijn op de waardering 
van Pride Amsterdam. 



Pride Amsterdam – quotes bij totale waardering
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“Ben heel blij dat NL en in het bijzonder Amsterdam 
dit kan en mag doen. Een verworvenheid die we 

moeten blijven koesteren en vieren.”    

Amsterdammer

Pride bezoeker 
(van buiten Amsterdam)

onderdeel 
lhbtiq+ gemeenschap

“Het is altijd wel heel erg druk maar ik 
vind het ontmoeten van vrienden en 
de boten parade wel altijd heel leuk.”

“Ik vind het diversiteitsdebat belangrijk en de Canal
Parade zorgt ervoor dat de boodschap meer 

mensen bereikt.”

“Een prachtig geheel aan de meest 
uiteenlopende uitingen, waarbij iedereen op 

zijn eigen manier aangesproken kan worden.”   

“Een mooi evenement met een mooie 
boodschap. Helaas is het nog steeds 

nodig om hier aandacht voor te vragen.”

“Het is niet alleen belangrijk voor 
de lhbtiq+ gemeenschap het is ook 

nog eens heel erg leuk.”

“Breed programma is goed. 
Gaat om meer dan een feestje.”

“Het wisselt nogal, maar de Pride Walk vind 
ik een belangrijke recente toevoeging. De 
boodschap is de kern. Pride is a protest.”

“Teveel nadruk op feesten i.p.v. 
gesprekken/debatten/workshops 

voor de bevordering van de 
mentale gezondheid van 

lhbtiq+'ers. Het is teveel een wit 
hetero feest geworden.”

“Ik wist eigenlijk niet echt van de 
inhoudelijke activiteiten dus misschien zou 

dat nog wat meer uitgelicht kunnen worden.”

“Omdat ik zelf nog veel te vaak merk dat het 
niet word geaccepteerd door mensen en het 
echt daardoor nodig is om zo iets te hebben.”

Deelnemers aan het onderzoek 
konden hun totale waardering 
voor Pride Amsterdam toelichten. 

In dit overzicht worden een aantal 
exemplarische quotes getoond 
die een goede afspiegeling 
vormen van de alle toelichtingen 
die zijn gegeven.



7,6

7,5

7,6

7,5

7,6

7,4

7,4

8,0

7,9

8,3

7,8

8,0

7,5

7,6

8,0

8,1

7,6

7,7

7,7

7,5

7,4

De brede opzet van Pride Amsterdam met allerlei
verschillende onderdelen

Pride Walk

Canal Parade

De inhoudelijke programmering (thema's, cultuur,
filmavonden, sport, etc.)

Straat- en plein feesten

Debat en conferentie activiteiten

Culturele en sport activiteiten

Hoe waardeer je Pride Amsterdam op specifieke onderdelen?

Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam) onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Pride Amsterdam – waardering Pride-onderdelen
Brede opzet, de Pride Walk en Canal Parade hoogst gewaardeerd; 
bezoekers meest enthousiast, Amsterdammers iets minder
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gemiddeld

7,9

7,9

7,8

7,7

7,7

7,4

7,4

Over het algemeen zijn de Pride
bezoekers (van buiten 
Amsterdam) het meest 
enthousiast over de verschillende 
onderdelen van het evenement. 
Ook de Amsterdammers en 
lhbtiq+ gemeenschap zijn over 
het algemeen te spreken over de 
verschillende elementen van 
Pride Amsterdam met een 7,4 als 
laagste score. 

Binnen de lhbtiq+ gemeenschap 
wordt de Pride Walk (8,1) en de 
brede opzet (8,0) het hoogst 
gewaardeerd. De Canal Parade 
wordt ook goed gewaardeerd, 
maar wel lager met een 7,6.



quotes over onderdelen / programmering / organisatie

Pride Amsterdam – quotes bij waardering Pride-
onderdelen
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“Ik ken veel 
activiteiten niet.  

Meer aandacht voor 
deze onderdelen 

zou helpen.”

Amsterdammer

Pride bezoeker 
(van buiten Amsterdam)

onderdeel 
lhbtiq+ gemeenschap

“Het onderscheidende karakter 
van de Pride voor mij zijn de 

culturele, sportieve en 
maatschappelijke evenementen. 
Feesten en demonstraties zijn 
er ook op Roze Zaterdag en 

Prides in andere steden.”

quotes over vertegenwoordiging / doelgroepen

quotes over inhoud / emancipatie / commercie

“Juist met deze opzet wordt er niet in hokjes 
gedacht. Iedereen is welkom en doet mee. Laat het 

geen exclusief iets worden van een bepaalde 
groepering die zich nog onvoldoende gezien voelt.”

“Debatten etc. vaak alleen voor 
eigen lhbt publiek, en te veel 

nadruk op verschillen binnen gay 
community.”

“Ik zou graag meer ruimte zien voor 
inhoud, protest en focus op de 

community zelf. Hetero's zouden 
geen doelgroep meer moeten zijn bij 
activiteiten. Welkom te komen maar 
alleen als ze inclusief denken, niet 

slechts voor de feesten.”
“Er wordt binnen de LHBTI gemeenschap zelf nog te 

veel gediscrimineerd naar trans, non-binair en 
intersexe. Discriminatie is sowieso nog behoorlijk 

actueel (no femmes/fats/Asian etc).”

“Het is erg belangrijk om met verschillende 
activiteiten mensen samen te brengen en te laten 

zien dat dit normaal is en deze mensen ook gewoon 
bij de maatschappij horen.”

“Vind alles prima zo lang 
er maar aandacht voor 

deze doelgroep is.”

“Belangrijk is dat er niet 
alleen gefeest wordt. 

Wereldwijd worden nog 
vele mensen 

gediscrimineerd vanwege 
hun seksuele geaardheid.”

“Het lijkt me goed de thema's/bedrijven op de 
boten te overwegen, maar niet de Canal parade 

afschaffen. Een boodschap overbrengen en 
tegelijkertijd positiviteit en een feestje 

organiseren hoeft elkaar niet uit te sluiten.”

“Canal Parade is veel te 
groot, massaal en 

commercieel geworden. De 
andere projecten en 

onderdelen zijn er gelukkig 
om een wat breder draagvlak 

te bieden.”

“Vooral de Canal Parade is te veel 
hetero en feestgericht en promotie van 

bedrijven. Gaat niet meer over de 
acceptatie. Te veel een groots feest.”

“Ik heb 5 gegeven aan de 
optocht omdat dit vaak herrie en 

rotzooi met zich meebrengt.”

“Veel ruimte voor 
inhoudelijke thema's. Met 

Canal Parade heb ik 
persoonlijk weinig tot niets 
(maakt lhbt'ers te exclusief 

naar mijn mening).”

“De sfeer is vaak goed 
en dat is belangrijk voor 

de acceptatie.”



41%
45%

37%

44%
51%

44%

47%
62%

45%

34%
27%
27%

27%
19%

24%

20%
16%

13%

30%
40%

42%

15%
19%

23%

10%
15%

16%

14%
11%
13%

14%
7%

18%

7%
3%

3%
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85%

79%

59%
70%

67%

57%
77%

61%

49%
38%
39%

41%
26%

42%

27%
19%

16%

Amsterdammer
Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer
Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer
Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer
Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer
Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer
Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?

mee eens

zeer mee eens

Pride Amsterdam – stellingen Pride Amsterdam
Canal Parade uniek; straat- en pleinfeesten maken het 
bijzonder en de huidige opzet vindt twee derde goed
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Gemiddeld
(zeer) mee 

eens

78%

66%

65%

41%

36%

19%

... is uniek vanwege de Canal Parade 

... straat- en pleinfeesten maken het bijzonder 

... is goed in de huidige opzet 

... is te massaal en te druk 

... is te commercieel  

... straat- en pleinfeesten zorgen voor veel overlast 

Pride Amsterdam… Alle groepen zijn het erover eens 
dat Pride Amsterdam uniek is 
vanwege de Canal Parade. Twee 
derde vindt dat de straat- en 
pleinfeesten Pride bijzonder 
maken. Een gelijk aandeel vindt 
de huidige opzet van Pride 
Amsterdam goed. Op de laatste 
twee punten zijn de 
Amsterdammers iets kritischer; 
toch is meer dan de helft het daar 
ook mee eens. 

Twee op de vijf vindt wel dat Pride 
Amsterdam te massaal en te druk 
is. En twee op de vijf Amsterdam-
mers en leden van de lhbtiq+
gemeenschap vinden ook dat 
Pride te commercieel is. Op de 
volgende pagina’s wordt hier 
verder op ingezoomd.



Pride Amsterdam – suggesties verbeteren opzet, drukte 
en overlast straat- en pleinfeesten
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Wat zou je willen veranderen aan de huidige opzet?
Indien niet tevreden over de huidige opzet

“Meer mix, mannen dominant nu”

Amsterdammer

Pride bezoeker 
(van buiten Amsterdam)

onderdeel 
lhbtiq+ gemeenschap

“Iets minder massaal.”

“Meer door en voor de community. Minder 
commercieel. Canal parade is te groot en te veel 

pinkwashing. Maak de pride walk het centrale 
evenement en zorg voor meer inhoudelijke invulling.”

Wat zou er kunnen worden veranderd om het minder 
massaal en druk te laten zijn?
Indien Pride te massaal en druk

“Minder reclame en promotie voorafgaand aan de Pride. Mensen 
komen toch wel. Meer activiteiten buiten het centrum.”

“Grotere gebieden/vaarroute gebruiken maar aantal 
evenementen gelijk houden zodat er wat meer spreiding is.”

“Meer verspreiding van events over de stad. Bij Canal Parade 
heel duidelijk zijn wat wel en niet kan bij publiek, ze zijn op 

bezoek en moeten zich gedragen.”

Deze open vragen zijn alleen
voorgelegd aan deelnemers die 
aangaven het ‘(zeer) oneens’ te 
zijn met de uitspraken over ‘de 
huidige opzet’, ‘massaal en druk’ 
en overlast straat- en 
pleinfeesten”. 

Het betreft een kleine groep 
deelnemers die suggesties heeft 
gegeven en dit is daar een 
selectie van.

Op welke wijze zou de overlast van de straat- en pleinfeesten kunnen worden beperkt?
Indien straat- en pleinfeesten voor te veel overlast zorgen

“Misschien wel vroeger eindigen en ook 
betere toiletfaciliteiten en afvalbakken.”

“Meer straat- en pleinfeesten organiseren zodat het wat meer gespreid is.”

“Meer spreiden en meer naar locaties die er geschikt voor zijn. Voor en door 
de gemeenschap en inzetten op kleinschaligheid.”



Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

53%

22%

8%

11%

6%

11%

21%

24%

23%

10%

11%

19%

17%

17%

20%

25%

38%

51%

50%

64%

Canal Parade

Pride Walk

Straat- en pleinfeesten

Debat en conferentie
activiteiten

Culturele en sport
activiteiten

55%

19%

10%

11%

5%

14%

25%

26%

17%

10%

10%

24%

18%

17%

16%

21%

33%

46%

55%

69%

Canal Parade

Pride Walk

Straat- en pleinfeesten

Debat en conferentie
activiteiten

Culturele en sport
activiteiten

gemiddeld

1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats of lager

61%

13%

11%

11%

4%

15%

30%

27%

13%

10%

8%

29%

19%

17%

14%

15%

29%

42%

59%

72%

Canal Parade

Pride Walk

Straat- en pleinfeesten

Debat en conferentie
activiteiten

Culturele en sport
activiteiten

Pride Amsterdam – belang Pride-onderdelen
Canal Parade en Pride Walk worden gezien als de 
belangrijkste onderdelen van Pride Amsterdam 
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1e

2e

3e

4e

5e

1e

2e

3e

4e

5e

Bij de Amsterdammers en Pride 
Bezoekers (van buiten 
Amsterdam) staat de Canal
Parade bovenaan, gevolgd door 
de Pride Walk. 

Voor de lhbtiq+ gemeenschap zijn 
de Canal Parade en Pride Walk 
even belangrijk als onderdelen 
van het evenement.

42%

31%

11%

10%

6%

17%

23%

22%

21%

7%

13%

20%

15%

22%

14%

28%

26%

52%

48%

73%

Canal Parade

Pride Walk

Straat- en pleinfeesten

Debat en conferentie
activiteiten

Culturele en sport
activiteiten



Hoofdstuk 3 – Pride Amsterdam 
onderdelen uitgelicht



40%

33%

18%

9%

57%

27%

13%

3%

40%

38%

17%

5%

de Canal Parade behouden in de huidige vorm

de Canal Parade moet blijven, maar meer aandacht geven
aan andere onderwerpen

de Canal Parade moet blijven, maar in een andere vorm

de Canal Parade afschaffen, volledige aandacht geven aan
andere onderwerpen

Hoe kijk jij naar de positie van de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam?

Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam) onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Pride Amsterdam – positie Canal Parade
Canal Parade moet blijven; meer aandacht geven aan andere 
onderwerpen; klein deel wil de Canal Parade afschaffen

20

gemiddeld

46%

32%

16%

6%

Over het geheel genomen vinden 
de deelnemers dat de Canal
Parade moet blijven. De Pride 
bezoekers (van buiten 
Amsterdam) zijn hier het meest 
uitgesproken over (57%). Een 
relatief kleine groep, 6% 
gemiddeld, vindt dat de Canal
Parade moet worden afgeschaft.

Er is bij Pride Amsterdam ruimte 
om meer aandacht te geven aan 
andere onderwerpen. Dit wordt 
het sterkst benadrukt door de 
lhbtiq+ gemeenschap (38%). 
Daarnaast vindt gemiddeld één 
op de zes (16%) dat de Canal
Parade moet blijven, maar wel in 
een andere vorm.



Pride Amsterdam – veranderingen Canal Parade
Zachter muziekvolume, minder bloot op de boot en minder 
commerciële boten is een wens van een deel van de deelnemers

De middelste categorie is 
neutraal: geen aanpassingen 
nodig volgens de deelnemers.
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14%

27%
17%
13%

11%

langere route
meer boten
meer publiek
binnen het centrum
harder muziekvolume
meer bloot op de boot
meer commerciële boten

kortere route
minder boten

minder publiek
buiten het centrum

zachter muziekvolume
minder bloot op de boot

minder commerciële boten

Amsterdammer

1%
2%
1%
3%
4%
8%

19%

11%
16%
19%

13%
23%

22%
36%

54%
46%

53%
37%

54%
47%

33%

10%
10%
6%

14%
4%
6%
2%

25%
26%

20%
33%

15%
17%

10%

langere route
meer boten
meer publiek
binnen het centrum
harder muziekvolume
meer bloot op de boot
meer commerciële boten

kortere route
minder boten

minder publiek
buiten het centrum

zachter muziekvolume
minder bloot op de boot

minder commerciële boten

Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

3%
6%
6%
3%
5%
11%

29%

14%
19%
22%

13%
23%
17%

37%

39%
32%

38%
24%

37%
30%

21%

15%
13%
11%

29%
11%

19%
5%

29%
30%

23%
31%

24%
22%

9%

langere route
meer boten
meer publiek
binnen het centrum
harder muziekvolume
meer bloot op de boot
meer commerciële boten

kortere route
minder boten

minder publiek
buiten het centrum

zachter muziekvolume
minder bloot op de boot

minder commerciële boten

lhbtiq+-gemeenschap

Stel dat je iets zou veranderen aan de Canal Parade waar gaat dan je voorkeur naar uit?
Er is geen uitgesproken 
voorkeursrichting met betrekking 
tot het aanpassen van de lengte 
van de route van de Canal
Parade, de hoeveelheid boten en 
publiek. Er bestaat wel voorkeur 
voor de Canal Parade binnen het 
centrum.

Een zachter muziekvolume, 
minder bloot op de boot en 
minder commerciële boten lijken 
eveneens de voorkeur te hebben 
onder de verschillende groepen.



56%

19%

29%

9%

5%

73%

11%

22%

3%

3%

72%

10%

16%

4%

10%

de straat- en pleinfeesten behouden in de huidige
vorm

minder straat- en pleinfeesten  met als gevolg
minder inkomsten

straat- en pleinfeesten alleen overdag

straat- en pleinfeesten afschaffen

andere insteek voor de straat- en pleinfeesten,
namelijk:

Vind je dat straat- en pleinfeesten erin moeten blijven in de huidige vorm? Of op 
een andere manier onderdeel laten zijn?

Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam) onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Pride Amsterdam – straat- en pleinfeesten
Straat- en pleinfeesten behouden in huidige vorm; 
Amsterdammers zijn hier kritischer over

22

gemiddeld

68%

12%

21%

5%

7%

Van alle deelnemers vindt 
(gemiddeld) ruim twee derde 
(68%) dat de straat- en 
pleinfeesten in de huidige vorm 
behouden moeten worden. Het 
draagvlak onder Amsterdammers 
is daarvoor minder sterk dan bij 
de twee andere groepen. Minder 
straat- en pleinfeesten of alleen 
overdag zulke feesten zouden de 
Amsterdammers prettig vinden. 

Bij ‘een andere insteek’ worden 
o.a. genoemd: meer spreiding, 
kleinschaliger en meer 
thematisch.



37%

27%

29%

7%

14%

50%

15%

22%

9%

13%

46%

17%

20%

21%

7%

meevaren van commerciële boten behouden

commerciële boten weren, met als gevolg minder
inkomsten

commerciële boten passen niet bij Pride
Amsterdam

andere insteek voor de commerciële boten,
namelijk:

weet ik niet / geen mening

Vind je dat deze commerciële boten erin moeten blijven? Of op een andere 
manier onderdeel laten zijn?

Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam) onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Pride Amsterdam – commerciële boten
Kleine meerderheid is voor minder commerciële boten 
of kiest voor een andere insteek

23

gemiddeld

44%

18%

22%

14%

12%

Uiteindelijk is men het meest 
kritisch over de commerciële 
boten bij de Canal Parade: 44% 
vindt dat commerciële boten in de 
huidige vorm moeten worden 
behouden. Een meerderheid is 
echter voor anders omgaan met 
de commerciële boten. 

Bij een andere insteek voor de 
commerciële boten noemt men 
o.a.: minder zichtbaarheid van de 
merken, voorkom pinkwashing en 
zoek naar merken die passen bij 
Pride Amsterdam. Daarnaast 
wordt ook het sponsoren van 
organisaties die zelf geen boot 
kunnen laten meevaren als een 
goede insteek gezien.



Hoofdstuk 4 – Bijdrage en 
aandachtsgebieden Pride Amsterdam
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62%

71%

68%

62%

74%

65%

Amsterdammer

Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer

Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer

Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Amsterdammer

Pride bezoeker (van buiten Amsterdam)

onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?

mee eens

zeer mee
eens

Pride Amsterdam – belang Pride Amsterdam
Lhbtiq+ gemeenschap wordt gevierd en belang van gelijke 
rechten wordt nagestreefd tijdens Pride Amsterdam

25

Gemiddeld
(zeer) mee 

eens

81%

77%

68%

66%

... viert de lhbtiq+ gemeenschap en geeft uiting aan de vrijheid om jezelf te zijn 

... is van belang in het streven naar gelijke rechten voor de lhbtiq+ gemeenschap 

... zorgt voor meer acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap  

... brengt het belang van veiligheid voor en binnen de lhbtiq+ gemeenschap onder de aandacht  

Pride Amsterdam… Alle groepen zijn het er over eens 
dat met Pride Amsterdam de 
lhbtiq+ gemeenschap wordt 
gevierd en er uiting wordt 
gegeven aan de vrijheid om jezelf 
te zijn. Daarbij is Pride
Amsterdam ook belangrijk in het 
streven naar gelijke rechten voor 
de lhbtiq+ gemeenschap. 

Ook aan acceptatie van de lhbtiq+
gemeenschap en veiligheid 
binnen de gemeenschap draagt 
Pride Amsterdam in de ogen van 
de verschillende groepen bij.



41%

36%

45%

19%

31%

32%

29%

25%
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11%

40%

33%

45%

14%

32%

27%

27%

26%

1%

7%

2%

15%

43%

41%

44%

17%

40%

40%

43%

35%

5%

18%

6%

8%

jeugd

ouderen

mensen met een beperking

studenten

transgemeenschap

People of Colour (POC) gemeenschap

asielzoekers, vluchtelingen en statushouders

mensen met een bi-culturele achtergrond

muziek, feesten zoals:

veiligheid, zoals:

anders, namelijk:

geen van bovenstaande groepen / aspecten

Waar mag Pride Amsterdam volgens jou nog meer aandacht aan besteden?
basis: deelnemers die Pride Amsterdam al bezochten of willen bezoeken

Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam) onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

Pride Amsterdam – meer aandacht
Ruimte voor meer aandacht aan: jeugd, ouderen, 
transgemeenschap, asielzoekers en vluchtelingen

26

gemiddeld

40%

36%

44%

16%

35%

33%

35%

29%

3%

12%

4%

11%

Er is binnen Pride Amsterdam 
ruimte om aan veel verschillende 
onderwerpen meer aandacht te 
besteden: jeugd, ouderen, de 
transgemeenschap en 
asielzoekers en vluchtelingen 
worden het meest genoemd. 

Zeker de lhbtiq+ gemeenschap 
vindt dat het nodig is om aan 
diverse onderwerpen meer 
aandacht te schenken bij Pride 
Amsterdam.



Bijlage 1 – Bezoekprofiel Pride
Amsterdam



Pride Amsterdam – bezoekgedrag en intentie

28

29%

37%

14%

20%

16%

54%

30%

0%

52%

32%

12%

4%

Pride Amsterdam bezoek ik (bijna) elk jaar

Pride Amsterdam weleens bezocht

Pride Amsterdam nog niet bezocht maar wel
interesse om te bezoeken

nooit bezocht en ook geen interesse om te
bezoeken

Heb je Pride Amsterdam weleens bezocht of heb je interesse om Pride 
Amsterdam te bezoeken?

Amsterdammer Pride bezoeker (van buiten Amsterdam) onderdeel lhbtiq+-gemeenschap

gemiddeld

33%

41%

18%

8%

Voor de Pride bezoekers (van 
buiten Amsterdam) was de 
voorwaarde dat men Pride
weleens had bezocht of interesse 
heeft om te bezoeken. Voor de 
Amsterdammers en de lhbtiq+ 
gemeenschap was dat geen 
voorwaarde.



Bijlage 2 – Vragenlijst


