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Doelstelling en opzet van het onderzoek

Doelstelling van het onderzoek

• Raadplegen van ‘de achterban’ van Natuurmonumenten over de ontwikkeling en ontsluiting van het Heidenatuurpark.

Opzet van het onderzoek

• De online vragenlijst van het onderzoek is beschikbaar via de website van Natuurmonumenten. 

• Natuurmonumenten heeft op diverse manieren opgeroepen om mee te werken aan het onderzoek:

• brief naar leden en donateurs;

• artikel over het onderzoek in regionale dagbladen;

• posters;

• flyers;

• oproep in digitale nieuwsbrief;

• bericht op website;

• verzamelen van e-mailadressen tijdens evenementen.

• Personen die geen online vragenlijst willen of kunnen invullen, hebben de mogelijkheid om een papieren versie in te vullen.

Steekproef

• 622 personen hebben de vragenlijst ingevuld:

• 464 donateurs;

• 44 ex-donateurs;

• 114 personen die geen donateur zijn (geweest).

Periode

• Het onderzoek is uitgevoerd van 25 augustus t/m 6 oktober 2015.
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9 op de 10 bezoekers gaan naar de Brunssummerheide,
ongeveer de helft gaat naar Natuurpark Roode Beek of de Teverenerheide

• Vrijwel alle deelnemers aan het onderzoek (98%) brengen wel eens een bezoek aan één of meer natuurgebieden van het 
Heidenatuurpark.

• 9 op de 10 van hen (94%) bezoeken voornamelijk de Brunssummerheide. 

• 6 op de 10 (57%) bezoeken meestal Natuurpark Roode Beek

• 5 op de 10 (46%) gaan voornamelijk naar de Teverenerheide.
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6 op de 10 bezoekers komen minimaal één keer per maand in het park

• 6 op de 10 bezoekers (56%) van het Heidenatuurpark komen één keer per maand of vaker.

• 3 op de 10 (32%) bezoeken het park zelfs wekelijks of dagelijks.
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8 op de 10 bezoekers verblijven 1 tot 3 uur in het park

• 8 op de 10 bezoekers (81%) verblijven 1 tot 3 uur in het Heidenatuurpark.

• 1 op de 10 (11%) blijft zelfs langer dan 3 uur.
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De meeste bezoekers komen met de auto,
ongeveer de helft komt (ook wel eens) te voet of met de fiets

• De meeste bezoekers (62%) komen met de auto naar het Heidenatuurpark.

• Ongeveer de helft (48%) komt (ook wel eens) te voet.

• 4 op de 10 (43%) komen op de fiets.
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De meeste bezoekers komen om te wandelen,
en te genieten van de rust

• De populairste aanleidingen om het park te bezoeken, zijn:

• wandelen (82%);

• ontspanning, ‘er even tussenuit’ en rust (67%).

vooral:
• fietsen/mountainbiken
• fotografie
• paard rijden
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Voor 8 op de 10 is de aanwezigheid van aantrekkelijke natuur
een erg belangrijke reden om naar het park te komen

• Bij ‘de gemiddelde bezoeker’ spelen bij de beslissing om het Heidenatuurpark te bezoeken vooral de volgende overwegingen mee:

• natuur (speelt voor 99% een rol; voor 78% speelt dit een erg grote rol);

• de reisafstand (86%);

• het kunnen uitoefenen van een vrije tijdsbesteding of hobby (71%);

• de voorzieningen in het park (67%);

• cultuurhistorie (65%).
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4 op de 10 gaan tijdens een bezoek naar meerdere natuurbieden

• 4 op de 10 (37%) gaan tijdens een bezoek naar meerdere natuurgebieden. De meeste bezoekers die een combinatie van gebieden 
bezoeken, gaan in elk geval ook naar de Brunssumerheide:

• 13% van alle bezoekers gaat zowel naar de Brunssummerheide, als de Teverenerheide als Natuurpark Roode Beek;

• 12% bezoekt de Brunssummerheide én Natuurpark Roode Beek; 

• 8% bezoekt de Brunssummerheide en de Teverenerheide. 
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9 op de 10 bezoekers van meerdere gebieden ondervinden belemmeringen

• 9 op de 10 bezoekers die meerdere natuurgebieden aandoen (87%), ondervinden hierbij belemmeringen, vooral:

• het ontbreken van doorlopende recreatieve routes (61% van de bezoekers die meerdere gebieden aandoen);

• het moeten oversteken van veel wegen (47%);

• druk verkeer (45%);

• moeten omlopen of omrijden (34%).

• 8% van de bezoekers die meerdere gebieden doorkruisen, hebben last van andere gebruikers, vooral: wandelaars met loslopende 
honden, motorcrossers en mountainbikers.
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Veel belemmeringen kunnen volgens de bezoekers worden weggenomen
door de aanleg van bruggen en tunnels

• brug, tunnel, oversteekplaats tussen gebieden
• betere bewegwijzering

• loopbrug of tunnel aanleggen

belangrijkste suggestie voor verbetering:  
• nieuwe verbindingen aanleggen

• reduceren vluchten AWACS
• geluidswallen aanleggen

• verharden/asfalteren

• aanleg van bruggen en tunnels

• aan zicht onttrekken door natuurlijke afscheiding

• zoveel mogelijk verwijderen

• honden aanlijnen
• scheiden van wandelaars en mountainbikers
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Indien de belemmeringen worden weggenomen,
zal men vaker meerdere gebieden bezoeken

• Indien de belemmeringen (die men ervaart bij het bezoeken van meerdere gebieden) worden wegegenomen, zal men vaker een 
bezoek brengen aan meerdere gebieden van het Heidenatuurpark.

• Het reduceren van zicht op de bebouwing heeft een relatief gering effect op extra bezoeken aan meerdere gebieden.
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3 op de 10 wijzen een plaats aan waar de route stopt

... en de Brunssummerheide en de 
Teverenerheide.

3 op de 10 (28%) wijzen op een 
kaartje van het Heidenatuurpark  
een plaats aan waar de route niet 
doorloopt (‘stopt’), vooral tussen 
het Schutterspark en de 
Brunssummerheide...
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4 op de 10 wijzen plaatsen aan waar ze de weg moeten oversteken

4 op de 10 (40%) kunnen een of 
meer plaatsen aanwijzen waar ze 
een weg moeten oversteken, vooral 
tussen het Schutterspark en 
Natuurpark Roode Beek...

... en tussen het Schutterspark en 
de Brunssummerheide...

... en tussen de Brunssummerheide 
en de Teverenerheide.
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3 op de 10 wijzen een plaats met druk verkeer aan

3 op de 10 (28%) wijzen een 
plaats aan waar er sprake is van 
‘druk verkeer’, vooral in het gebied 
tussen het Schutterspark, de 
Teverenerheide en 
Brunssummerheide.
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1 op de 10 wijst een plaats aan waar je moet omrijden of omlopen

1 op de 10 (12%) wijst een plaats 
aan waar je moet omrijden of 
omlopen, onder meer in het gebied 
tussen de Brunssummerheide en 
Teverenerheide.
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2 op de 10 wijzen een plaats aan met geluidsoverlast

... en langs ‘de Toeristenweg’.

2 op de 10 (19%) wijzen een plaats 
aan met geluidsoverlast, vooral in 
de vliegroute van AWACS...
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1 op de 10 wijst een plaats met slecht begaanbare paden aan

1 op de 10 (13%) wijst een plaats 
met slecht begaanbare paden aan.

Deze plaatsen liggen verspreid 
door het gehele Heidenatuurpark. 



20

1 op de 10 wijst een plek aan waar zicht op de bebouwing is

1 op de 10 (9%) wijst een plek aan 
waar zicht op de bebouwing is, 
vooral aan de ‘westgrens’ van het 
Heidenatuurpark.
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1 op de 10 wijst een plek met veel hekken aan

1 op de 10 (13%) wijst een plek 
met veel hekken aan, vooral in het 
Groevegebied van Sibelco.
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1 op de 10 wijst een plek aan
waar ze veel last van andere gebruikers van de natuur ondervinden

1 op de 10 (13%) wijst een plek 
aan waar ze veel last van andere 
gebruikers van de natuur 
ondervinden, vooral in het 
brongebied van de Roode Beek. 
Veel bezoekers ondervinden daar 
last van loslopende honden. 
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9 op de 10 oordelen positief over het verbinden van de natuurgebieden
tot één aaneengesloten gebied

• 9 op de 10 bezoekers van het Heidenatuurpark (90%) vinden het een goed plan als de natuurgebieden verbonden worden tot één 
aaneengesloten natuurpark.

• 1 op de 10 (8%) vindt het geen goed plan, vooral omdat een aaneengesloten gebied leidt tot meer bezoekers en dit nadelig is voor
de natuur.
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6 op de 10 willen via nieuwsbrief op de hoogte blijven,
1 op de 10 wil zich inzetten als vrijwilliger

• 7 op de 10 deelnemers aan het onderzoek (73%) willen door Natuurmonumenten op de hoogte worden gehouden van 
ontwikkelingen, nieuws en activiteiten in het Heidenatuurpark, vooral via een e-mail nieuwsbrief (55% van alle deelnemers aan het 
onderzoek).

• 1 op de 10 deelnemers (8%) wil zich inzetten als vrijwilliger in het Heidenatuurpark, vooral door in het weekend te helpen tijdens 
publieksevenementen (5% van alle deelnemers aan het onderzoek).   
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9 op de 10 oordelen positief
over de wens om Abdissenbosch te ontwikkelen

• 91% vindt de wens om Abdissenbosch te ontwikkelen een goed 
plan, vooral omdat er dan een groter aaneengesloten 
natuurgebied ontstaat en dat heeft positieve gevolgen 

• voor de natuur, onder meer: een groter leefgebied voor 
dieren

“Alle natuurgebieden worden aaneengeschakeld zodat 
dieren zich beter kunnen verplaatsen en de natuur zich 
beter kan ontwikkelen.”

“De dieren kunnen dan zonder problemen van het ene 
gebied naar het andere.”

• voor de bezoekers: men kan recreëren in een groter gebied

“Dan kun je meerdere kanten uit als je wandelt.”

“Zo kun je makkelijker van het ene gebied naar het 
andere wandelen of fietsen, genietend van de natuur.”
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De bezoekers vinden vooral wandelen
een passende recreatiemogelijkheid voor Abdissenbosch

• Bijna alle bezoekers (94%) van het Heidenatuurpark vinden dat wandelen een passende recreatiemogelijkheid is in Abdissenbosch.

• Ongeveer de helft vindt fietsen (56%) en hardlopen (48%) passend.
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9 op de 10 willen in Abdissenbosch 
recreatievormen die de natuur niet of weinig schade toebrengen

• 9 op de 10 bezoekers (90%) vinden het een goed plan als de recreatievormen in Abdissenbosch geen of weinig schade toebrengen 
aan de natuur.

• 1 op de 10 (9%) vindt het geen goed plan, vooral omdat men bang is dat recreatie de (prille) natuur zal verstoren.
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Conclusies

In augustus t/m oktober 2015 heeft onderzoeksbureau RMI een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling en ontsluiting van het 
Heidenatuurpark. Het onderzoek is uitgevoerd onder 622 personen die door Natuurmonumenten zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te 
vullen (‘achterban’).

Aaneengesloten natuurgebieden in Heidenatuurpark

• 9 op de 10 bezoekers van het Heidenatuurpark gaan naar de Brunssummerheide. Ongeveer de helft gaat naar Roode Beek of de 
Teverenerheide.

• 6 op de 10 komen minimaal één keer per maand in het park.

• 8 op de 10 verblijven er 1 tot 3 uur.

• De meeste bezoekers komen met de auto. Ongeveer de helft komt (ook wel eens) te voet of met de fiets.

• De populairste aanleidingen om het park te bezoeken, zijn:

• wandelen 8 op de 10

• ontspanning, ‘er even tussenuit’ en rust 7 op de 10

• Bij ‘de gemiddelde bezoeker’ spelen bij de beslissing om het Heidenatuurpark te bezoeken vooral de volgende overwegingen mee:

• natuur 10 op de 10

• de nabijheid 9 op de 10

• uitoefenen van vrije tijdsbesteding of hobby 7 op de 10

• voorzieningen in het park 7 op de 10

• cultuurhistorie 7 op de 10

• 4 op de 10 gaan tijdens een bezoek naar meerdere natuurgebieden. De meeste van hen gaan in elk geval ook naar de 
Brunssumerheide.
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Conclusies

• 9 op de 10 bezoekers die meerdere natuurgebieden aandoen, ondervinden hierbij belemmeringen. De meesten van hen hebben 
duidelijke ideeën hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden:

• Indien de belemmeringen worden weggenomen, zal men vaker meerdere gebieden bezoeken.

• 9 op de 10 oordelen positief over het verbinden van de natuurgebieden tot één aaneengesloten gebied

belemmering
ondervindt
hinder gebied waar hinder grootste is meest genoemde oplossing

geen doorlopende routes 61% • tussen Schutterspark en Brunssummerheide
• tussen Brunssummerheide en Teverenerheide

• nieuwe verbindingen aanleggen

oversteken van wegen 47% • tussen Schutterspark en Roode Beek
• tussen Schutterspark en Brunssummerheide
• tussen Brunssummerheide en Teverenerheide

• aanleg loopbruggen en tunnels

druk verkeer 45% • in gebied tussen Schutterspark, Teverenerheide 
en Brunssummerheide

• aanleg loopbruggen en tunnels

omlopen/rijden 34% • tussen Brunssummerheide en Teverenerheide • aanleg bruggen, tunnels, 
oversteekplaatsen

• beter bewegwijzering

geluidsoverlast 20% • route van AWACS
• langs Toeristenweg

• reduceren vluchten AWACS
• aanleg geluidswallen

slecht begaanbare paden 18% • verharden/asfalteren

zicht op bebouwing 17% • westgrens van park • aan zicht onttrekken via natuurlijke 
afscheiding

veel hekken 13% • groevegebied Sibelco • hekken zoveel mogelijk verwijderen

last van andere bezoekers 8% • brongebied Roode Beek • honden aanlijnen
• scheiden wandelaars en fietsers
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Conclusies

Ontwikkeling Abdissenbosch

• 9 op de 10 bezoekers van het Heidenatuurpark oordelen positief over de wens om Abdissenbosch te ontwikkelen.

• 9 op de 10 willen in Abdissenbosch recreatievormen die de natuur niet of weinig schade toebrengen:

• bijna iedereen vindt wandelen een passende recreatiemogelijkheid in het gebied;

• ongeveer de helft vindt fietsen en hardlopen passend.



31

Bijlage: samenstelling steekproef

• 622 personen hebben de vragenlijst ingevuld:
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Vragen?


