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• Enquête online van 22 juni t/m 7 september 2021

• Doelgroep: alle inwoners, ondernemers en bezoekers van 
de regio Zuid-Kennemerland

• Aantal respondenten: 3.239
• Waarvan 1.972 volledig afgeronde enquêtes
• Respons varieert per vraag
• In totaal ruim 14.000 locaties op de kaart aangeduid 

bij de kaartvragen

EINDSTAND

1%

20%

44%

34%

1%

Leeftijd respondenten 

Jonger dan 20 jaar 21 jaar - 40 jaar

41 jaar -60 jaar 61 jaar of ouder

Dat geef ik liever niet aan
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RESPONDENTEN PER 
WOONPLAATS

Ergens anders (buiten de regio) 305x, onder meer uit de 
gemeenten:
• Haarlemmermeer (51x)
• Amsterdam (21x)
• Beverwijk (21)
• Hillegom (19x)
• Noordwijk (17x)
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STELLINGEN NATUUR IN DE REGIO
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Ik vind het belangrijk dat de natuur in de regio Zuid-Kennemerland wordt
uitgebreid.

Ik vind het belangrijk dat de natuur in de regio Zuid-Kennemerland wordt
beschermd.

Ik vind het belangrijk om natuurgebieden te verbinden, als dat helpt om
meer soorten planten en dieren te krijgen.

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de natuur in de regio Zuid-
Kennemerland

Stellingen

helemaal mee eens mee eens niet mee eens, niet mee oneens mee oneens helemaal mee oneens

%
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BELANGRIJKE FUNCTIES NAAST NATUURONTWIKKELING (1)
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Naast natuurontwikkeling meest belangrijke functies
(max. 3 antwoordopties per respondent)
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BELANGRIJKE FUNCTIES NAAST NATUURONTWIKKELING (2)

In open antwoorden worden onder meer de volgende belangrijke functies benoemd:
• Ruimte voor wandel- en fietsbereikbaarheid (incl. routes voor mountainbikes)
• Ruimte voor OV-infrastructuur
• Ruimte voor ruitersport (o.a. ruiterpaden)
• Ruimte voor wandelen met de hond (aangelijnd of losloopgebieden)
• Ruimte voor stilte en rust 
• Ruimte voor (biologische) landbouw en veeteelt 
• Ruimte voor beweiding 
• Ruimte voor stadslandbouw en moestuinen
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MOOISTE NATUURPLEK IN DE REGIO 
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WELKE NATUURGEBIEDEN BEZOEKT U REGELMATIG (1)
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WELKE NATUURGEBIEDEN BEZOEKT U REGELMATIG (2)
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WELKE NATUURGEBIEDEN BEZOEKT U REGELMATIG (3)
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WELKE NATUURGEBIEDEN BEZOEKT U REGELMATIG (4)
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WELKE NATUURGEBIEDEN BEZOEKT U REGELMATIG (5)
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WELKE NATUURGEBIEDEN BEZOEKT U REGELMATIG (6)
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VERBETEREN BELEVING NATUURGEBIEDEN IN DE REGIO (1)

Meer rust en stiltegebieden
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Wat zou uw beleving kunnen verbeteren? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Meer rust en stiltegebieden
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VERBETEREN BELEVING NATUURGEBIEDEN IN DE REGIO (2)

In open antwoorden worden onder meer de volgende zaken benoemd die de beleving kunnen 
verbeteren:

• Behouden huidige situatie (inclusief weilanden): geen verbetering nodig 
• Meer en betere ruiterpaden
• Verminderen hertenpopulatie (ten gunste van reeën en andere soorten)
• Minder verstoring/overlast van races op Circuit Zandvoort en/of vliegtuigen
• Weren brommers, hardlopers, wielrenners, mountainbikes op meer plekken 
• Stimuleren fietsverkeer bezoekers natuurgebieden (ten gunste van de auto)
• Scheiding wandel- en fietspaden
• Minder ruimte voor uitlaten van honden
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KANSEN VERSTERKING NATUUR - VOORKEUR NATUURTYPE (1)

Geen voorkeur/geen mening
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Geen voorkeur/geen mening Kruidenrijk- en faunarijk grasland Ruigteveld Vochtig hooiland

Uit ‘Samenvatting ecologische visie binnenduinrand Zuid-Kennemerland’: 
“Voor grasland is vochtig hooiland het hoogst gewaardeerd als natuur. Dit omdat het niet op veel plekken kan ontstaan, de meest specifieke 
milieueisen stelt en daardoor ook meer zeldzame soorten herbergt. Kruiden- en faunarijk grasland is een goede tweede. Ruigteveld is van alle 
graslandtypen het eenvoudigst te realiseren, maar heeft voor de binnenduinrand wel de laagste prioriteit.”
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KANSEN VERSTERKING NATUUR - VOORKEUR NATUURTYPE (2)

Toelichting bij antwoorden
• Geen voorkeur/geen mening:

• Alle drie de natuurtypen zijn belangrijk
• Afwisseling en diversiteit tussen natuurtypen is juist interessant
• Voorkeur voor (behoud) weilanden met koeien en paarden
• Voorkeur voor behoud huidige situatie

• Kruidenrijk- en faunarijk grasland
• Goed voor insecten en vogels
• Goed voor biodiversiteit
• Biedt variatie
• Lijkt op bos en weide, minst ingrijpend

• Ruigteveld
• Lijkt meest natuurlijk en ongerept
• Afwisseling en diversiteit

• Vochtig hooiland
• Goed voor weidevogels
• Bloemen
• Goed voor diversiteit
• Vasthouden water
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MEDEGEBRUIK NATUUR
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Paardenhouderijen

Beweiding van bijvoorbeeld koeien en schapen

Gras maaien om bijvoorbeeld schapen en paarden te voeren

Wandelpaden

Fietspaden

Ruiterroutes

Trim- en hardlooproutes

Picknickplaatsen, speelplaatsen en -veldjes

Stellingen

Dit moet mogelijk zijn Neutraal Dit hoeft niet mogelijk te zijn
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DRUKTE & KANSEN VOOR SPREIDING
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KANSEN VOOR NIEUWE NATUURGEBIEDEN OF NATUURVERBINDINGEN (1)
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KANSEN VOOR NIEUWE NATUURGEBIEDEN OF NATUURVERBINDINGEN (2) 

Toelichting op kansen voor nieuwe natuurgebieden of natuurverbindingen in open antwoorden:
• Verbinden landgoederen onderling
• Verbinden landgoederen/parken (Beeckesteijn, Koningshof, Elswout) o.a. met duinen
• Verbinden duinen met Spaarnwoude (groene corridor)
• Inrichting weilanden /tuinbouwgebieden als natuurgebied
• Faunaverbindingen spoor en (auto)wegen (o.a. voor spreiding en migratie herten)
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KANSEN VOOR NIEUWE NATUURGEBIEDEN OF NATUURVERBINDINGEN (3) 

Om te bewegen, te sporten 
of te wandelen.

Om te ontspannen of tot 
rust te komen.

Voor de gezelligheid, om 
samen te komen met 
familie of vrienden.

Om met de hond te 
wandelen.

Om dieren en planten te spotten.
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Voorkeur voor vormen van recreatie in nieuw te realiseren natuurgebieden 
(max. 3 antwoordopties per respondent)

Anders, namelijk:
• Er is voldoende natuur

/ geen kansen 
(geen nieuwe natuur nodig)

• Paardrijden
• Fietsen
• Vee bekijken (koeien, 

paarden, schapen)
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WAT MOGEN WE NIET VERGETEN? WAT WILT U ONS VERDER NOG MEEGEVEN?

Samenvatting open antwoorden:
• Welzijn van dieren
• Behoud boerenbedrijven en ruimte voor vee
• Behoud maneges/paardenhouderijen, ruimte voor beweiding, ruiterroutes
• Cultuurhistorische waarden landschap
• Rust- en stilteplekken (voor mens en dier)
• Versterken biodiversiteit
• Voldoende afvalbakken, bankjes, spotplekken watertappunten, toiletten
• Goede fietspaden
• Circuit Zandvoort en Tata Steel geven overlast voor natuur
• Beheer hertenpopulatie




