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Het aantal uitgenodigde digipanel leden is 1076. Het aantal respondenten is 494. De responsratio komt hiermee op 46%.

Verdeling:

Man Vrouw Onbekend

% digipanel leden 50% 38% 12%

% respondenten 52% 36% 12%

18-28 28-48 48-68 68+ Onbekend

% digipanel leden 1% 13% 35% 23% 28%

% respondenten 1% 13% 45% 29% 12%

Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Onbekend

% digipanel leden 16% 16% 29% 18% 7% 13%

% respondenten 17% 16% 28% 19% 8% 13%

Respons
Onderzoek



Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak voor de afname van het aantal soorten planten en dieren?
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De veranderingen in het aantal planten en dieren zijn duidelijk merkbaar in mijn leefomgeving.

Ik heb het idee dat ik zelf nauwelijks invloed heb op het aantal planten en dieren.

Ik maak me zorgen over de veranderingen in het aantal planten en dieren.

Ik praat regelmatig met anderen over het aantal planten en dieren.

Helemaal oneens Oneens Niet oneens / Niet eens Eens Helemaal eens Weet ik niet

Toelichting*:

• ‘Milieu en klimaat is regelmatig op tafel thuis als onderwerp. Ik zie het echter niet direct terug in mijn omgeving.’
• ‘Met buurtbewoners praten wij geregeld over het openbare groen in dit dorp, het lijkt er niet beter op te worden. Ik denk dat er in Hillegom een beter groenbeleid is, de rotondes 

zijn daar mooi beplant met vaste bloeiende planten.’
• ‘In mijn omgeving maken velen zich zorgen en die zorg delen we met elkaar.’
• ‘In de tuin en in de buurt (Prins Hendriklaan) groeien planten en bomen als `kool`. Koolmezen en roodborstjes floreren dankzij bijvoeding, maar meeuwen, eksters en merels 

nemen in aantal toe en verjagen de kleintjes.’
• ‘Ik heb een ecologische tuin laten aanleggen, maar merk dat je wel kennis van zaken moet hebben van het beheer. In de loop der jaren is de tuin overwoekerd en vraagt weer 

specialistische kennis van beheer.’
• ‘De wolf is terug, de goudjakhals. Qua planten heb ik geen idee.
• ‘Ik zie allerlei soorten planten en dieren verdwijnen die ik vroeger wel zag. Ook aantallen insecten nemen af. Verstening en betegeling is slecht. Er wordt teveel gemaaid. 

* 7 van 133 gegeven antwoorden



• ‘Vervuiling verminderen’
• ‘Kringloop denken bij boeren, dus op natuurlijke manier telen etc., gemeente kan in perken diverse bloei toestaan, dus niet maaien, burgers tuinen niet betegelen maar planten 

plaatsen.’
• ‘Minder maaien van bermen en rietkragen etc. bomen kiezen op basis van biodiversiteit i.p.v. onderhoudsarm.’
• ‘De Gemeente zou meer reclame kunnen maken voor het stimuleren van groene tuinen en niet voor grijze stenen tuinen. Misschien is het ook een idee om een 

ontmoedigingsbeleid te voeren tegen beregeningsinstallaties die meestal overbodig zijn en slecht voor grondkwaliteit. Bij stortbuien kan natte grond veel minder water 
opnemen.’

• ‘Verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en 90km/uur’
• ‘Natuur haar gang laten gaan.’
• ‘Staatsbosbeheer en PWN moeten zich er niet meer mee bemoeien.’
• ‘Meer aandacht voor de natuur.’
• ‘Minder chemische bestrijdingsmiddelen, meer gerichte actie voor bepaalde insecten, zoals bijen en hommels.’
• ‘Landbouw herzieningen op Europees niveau doorvoeren en plaatselijk stimuleren.’
• ‘Reservaten instellen’
• ‘Op gemeente niveau, geen formule 1. Op landelijk niveau, minder bestrijdingsmiddelen.’
• ‘Gevarieerde bermbeplanting, niet eenzijdig doen wat efficiënt en goedkoop in onderhoud is. Zorgen voor rustplekken waar natuur zijn gang kan gaan. Niet overal alles vol 

bouwen.(bv terrein van Waterbedrijf Haarlem bij de watertoren natuur laten) beperken van betegeling van de grond. Niet overal alles met gif spuiten.’
• ‘Landbouwgrond opkopen en hier natuur of grasland van maken. Planten en dierenwelzijn belangrijker maken (vooropstellen) dan het gemak in de openbare ruimte voor de 

mens.’
• ‘Kringloop landbouw, minder auto- en vliegverkeer’
• ‘Lokaal kunnen we daar weinig aan doen.’
• ‘Meer oog voor de gevolgen van menselijk ingrijpen en niet alleen uit zijn op geldelijk gewin.’
• ‘Niets, de natuur regelt zichzelf wel.’
• ‘Zaaien en niet maaien Aangesloten stukken met bloeiers maken’
• ‘Minder betegelde tuinen en bestrijding meeuwen’

* Willekeurig 20 van 494 gegeven antwoorden.

Wat kan/moet er volgens u gedaan worden om het aantal planten en dieren te vergroten?*



Wie kan er het meeste doen tegen de afname van de natuur?
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Anders, namelijk:

• Alle partijen/Allen (vanuit hun eigen rol) (21x)
• ‘Combinatie: ikzelf, inwoners en gemeente. Klein aanpakken. Daar waar het direct impact heeft’

• Iedereen (7x)
• Niks/Niemand (4x)
• De wereldbevolking (4x)
• Ik weet het niet/Geen idee (3x)
• EU, overheid, provincie, gemeente, bewoners (3x)

• ‘Strijden tegen de afname van de natuur is een taak van hoog naar laag. Dus (behalve de VN) zijn alle antwoorden van toepassing.’
• De natuur zelf (2x)
• De mensheid (in het algemeen) (2x)
• Gemeente en inwoners (2x)

• ‘Ik denk dat lokale initiatieven altijd de beste slaagkansen hebben => dus de inwoners + de gemeente!’
• ‘Eigenlijk gemeente en inwoners, maar als gemeente, provincie en/of rijk het laten afweten zijn er Europese regels.’

• ‘Wetenschappers’
• ‘Voor mij een beetje een ongelukkige vraag. Het ligt er aan op welk niveau je het bekijkt. Op wereldniveau zal de gemeente Bloemendaal vrijwel niets in te brengen hebben, 

terwijl de gemeente wel degelijk invloed kan hebben op de natuur binnen de gemeente.’
• ‘Verbeter de wereld begin bij je- ons zelf. Iedereen zal zijn/haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Van individu, naar gemeenschap, gemeente, etc., etc. met de natuur als 

centraal uitgangspunt en niet ons egoïsme.’
• ‘U gaat er weer van uit de natuur afneemt.’
• ‘Samenwerking tussen overheid en inwoners.’
• ‘Professionele organisaties en instanties.’
• ‘Natuurbeheerorganisaties’
• ‘Internationale en gezamenlijke verantwoordelijkheid’
• ‘Ik denk dat het onbegonnen werk is en het mens zich aanpast.’
• ‘Heb echt geen last van afname’
• ‘Een catastrofe die het aantal mensen decimeert.’
• ‘De genoemde gremia hebben zijn alleen maar praatorganen. Personen zouden het wellicht kunnen, maar de esthetiek vraagt vaak om vermindering van het aantal planten.’
• ‘Dat zou inderdaad de EU moeten zijn, maar deze club heeft een eigen agenda, welke bepaald niet dier- en mens vriendelijk is.’
• ‘Ander economisch model, n.m. lagere welvaart etc. dus een systeem verandering die echter slecht in nood zal optreden.’



In hoeverre denkt u dat de gemeente kan helpen bij een toename van het aantal planten en dieren?
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De gemeente gaat een plan maken om het aantal soorten planten en dieren te bevorderen.
Kunt u aangeven welke onderwerpen volgens u in dit plan aan bod moeten komen?

In totaal zijn er 1146 antwoorden gegeven. De meeste antwoorden kunnen samengevat worden in de volgende onderwerpen:

1. Bermen
• Bevorderen (wilde) bermen
• Minder maaien van bermen en bepalen wanneer het beste bermen gemaaid kunnen worden

2. Bomen/Bloemen
• Minder bomen kappen en planten snoeien
• Meer bloemen en bomen planten
• Zorgen voor een grotere diversiteit

3. Inwoners
• Voorlichten
• Betrekken
• Motiveren
• Bewustwording vergroten

4. Dieren
• Inheemse diersoorten uitzetten en exotische dieren bestrijden
• Bevorderen en beschermen van leefomgeving



In hoeverre bent u bereid hier zelf iets aan te doen?
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Stenen/tegels in de tuin vervangen door gras

Meer bloemen, planten en struiken planten

Nestkastje(s) plaatsen in de tuin

Vleermuiskast(en) plaatsen in de tuin

Deelnemen aan natuurwerkdag

Vrijwilligerswerk voor de natuur (zoals padden overzetten tijdens de paddentrek)

Geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken

Wil ik niet Kan ik niet Zou ik willen Heb ik al
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...de gemeente geld besteedt aan het verhogen van de biodiversiteit.

...de gemeente minder maait om zo de insecten en vlinders meer leefruimte te geven.

...de gemeente natuurinclusief bouwen verplicht stelt.

Helemaal oneens Oneens Niet oneens / Niet eens Eens Helemaal eens Weet ik niet

Ik vind het een goed idee dat...



Gemeente Bloemendaal

Contactpersoon: Noor Wouterse
Email: n.wouterse@bloemendaal.nl
Telefoon: 023 – 522 5794 

Parantion

Email: support@parantion.nl
Telefoon: 0570 – 234567
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