
Natuurenquête van OERRR  

 
 
OERRR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, hield eind 2018 en begin 
2019 een natuur enquête onder kinderen van 9 tot 13 jaar over landschap en natuur. 
Het gaat over het gebied buiten de steden en dorpen. Meestal is dit boerenland. 
Recreatiegebieden en natuurgebieden als bossen, heide en duinen zijn geen 
onderdeel van deze enquête. 
 
Uit de uitkomsten blijkt dat kinderen het behoud van het platteland en het natuurlijk 
landschap in Nederland belangrijk vinden. Jonge kinderen om te kunnen spelen, 
oudere kinderen vanwege de rust en stilte.  
Dieren en planten worden als een integraal en aantrekkelijk element in het 
landschap gezien.   
OERRR vroeg de toekomstige generaties ook over het inpassen van windmolens en 
zonnepanelen. Duidelijk is dat Jonge Nederlanders dit niet ten kostte van Natuur en 
landschap willen doen. 
Zoals  een van de respondenten invulde. ‘De natuur heeft ons niet nodig, maar wij 
hebben de natuur nodig’. 
 
 Het Natuuronderzoek van OERRR is ingevuld door 1605 kinderen en liep van 29 
november 2018 tot 21 januari 2019. 
 
36% van de respondenten is ouder dan 13. 
56% van de respondenten is meisje, 42% jongen 
44% van de respondenten is lid van OERRR 
1021 kinderen hebben hun postcode ingevuld (64%) 
 
Aantal per Provincie  Aantal inwoners % bevolking 
32 Groningen  583.000 0,005% 
55 Drenthe  492.000 0,011% 
39 Fryslân  647.000 0,006% 
24 Flevoland  412.000 0,006% 

117 
Noord 
Holland  2.833.000 0,004% 

191 Zuid Holland  3.681.000 0,005% 
91 Utrecht  1.296.000 0,007% 
73 Overijssel  1.152.000 0,006% 
179 Gelderland  2.060.000 0,009% 

142 
Noord 
Brabant  2.529.000 0,006% 

37 Zeeland  382.000 0,010% 
41 Limburg  1.117.000 0,004% 

 
 

  



Conclusies: 

Het overgrote deel van de kinderen die responderen komt wel eens op het 

platteland. 44% kinderen komt soms,  51% vaak.  Er is nauwelijks verschil in 

antwoorden tussen kinderen die wel of niet OERRR lid zijn. Zoals te verwachten 

komen kinderen uit Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland gemiddeld 

vaker op het platteland dan kinderen uit de andere, meer verstedelijkte provincies.  

46% van de kinderen vinden het platteland ‘heel leuk en mooi’ 48% ‘leuk en mooi . 
Opvallend is dat kinderen uit Flevoland meer dan kinderen uit andere provincies 
aangeven dat ze het platteland niet leuk of mooi vinden. 
 
Het leukst aan het platteland vinden kinderen: 

• Dieren zoals koeien en schapen 54% 
• Bloemen, vlinders, vogels 48% 
• Ruimte en ver kijken 34% 
• Wandelen fietsen skaten 34% 
• Lekker stil 31% 

 
Kinderen van 12 jaar en ouder vinden rust en stilte belangrijker dan de jongere 
kinderen. Jongere kinderen tot 12 jaar vinden het kunnen spelen op het platteland 
belangrijker dan oudere kinderen. 
 
Van de kinderen die OERRR lid zijn heeft 32% de antwoordoptie ‘Ik vind het fijn dat 
het er een beetje spannend is en ik er op avontuur kan gaan’ ingevuld. Terwijl die bij 
de niet OERRR leden maar door 16% is ingevuld. 
 
65% van kinderen maakt zich zorgen, waarvan 21% zelfs veel zorgen over het 
platteland.  
Jonge kinderen tot 8 jaar maken zich vaker helemaal geen zorgen en kinderen ouder 
dan 13 jaar maken zich juist vaker veel zorgen over het platteland.  
76 % van de respondenten maken zich zorgen over, dat dieren zoals bijen, vlinders, 

vogels, reeën, vos en das verdwijnen, gevolgd door 

• Meer huizen bouwen 30% 
• Meer herrie en lawaai 30% 
• Bomen en heggen verdwijnen 28% 
• Meer bedrijven 27% 
• Bloemen in het gras verdwijnen 21%` 
 

Jongere kinderen tot en met 10 jaar maken zicht juist wat meer zorgen over het 
verdwijnen van ruimte om te spelen. 
 
  



80% van de respondenten vindt het belangrijkste dat moet blijven: Dieren.  
 
Gevolgd door: 

• Boerderijdieren 49% 
• Rust en stilte 35% 
• Voedsel verbouwen 26% 
• Bomen en heggen 23% 
• Bloemen in het gras 22% 

 
kinderen ouder dan 13 jaar vinden  een plek op het platteland om te spelen of te 
relaxen niet of nauwelijks belangrijk. Ook vinden oudere kinderen rust en stilte op het 
platteland belangrijker dan jongere kinderen. 
 
Kinderen hebben een hele duidelijke mening over wat zij een goede of slechte plek 

vinden voor windmolens. 

Goede plekken 
• Langs snelwegen, bedrijven industrie en havens 92% 
• Op zee 73% 

 
Slechte plekken 

• Plekken met veel natuur en dieren 97% 
• Platteland met veel bomen en heggen 90% 
• Platteland waar je ver kunt kijken 81% 

 
Kinderen hebben ook een hele duidelijke mening over wat zij een goede of slechte 
plek vinden voor zonnepanelen. 
 
Goede plekken 

• Op daken grote bedrijven 98% 
• Op daken van huizen 92% 
• Langs snelwegen, grote bedrijven, parkeerplaatsen 83% 

 
Slechte plekken 

• In of bij natuurgebieden 96% 
• Platteland met veel bomen en heggen 96% 
• Platteland waar je ver kunt kijken 91% 

 
Op de vraag wat OERRR het beste kan doen werden drie opties gegeven: 

• Informatie geven op scholen 58% 
• Geld uitgeven voor bloemen vogels insecten 43% 
• Actievoeren 41% 

 
Een kleine samenvatting van de opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande 
vraag:  
  

• Omdat we dan misschien tegen kunnen houden dat de natuur kwijt raakt. 

• Ik wil graag de dieren redden. 



• Als je het zelf doet, weet je dat het goed gaat, want andere mensen maken er 
een rommeltje van en maken alles stuk. Maar misschien weten ze het ook 
niet hoe ze voor de aarde moeten zorgen. 

• wanneer kinderen op school leren gaan ze er beter mee om. we hebben ook 
bloemen gezaaid voor de bijen. mijn moeder is juf van de kleuters 

• Ik hou van dieren en planten. 

• omdat ik heel erg van de natuur hou. 

• Wat stiller voor de dieren 

• Omdat sommige kinderen het niet boeit over wat er gebeurt in de natuur 

• als we op school horen waarom iets belangrijk is, kunnen we helpen. 

• ik vind het leuk als er veel insecten lang je oren vliegen  

• Om mijn klasgenoten bewust te maken 
 
 
 
 
 
 
 
 


