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Onze enquête werd op 30 November verstuurd 
naar 19,353 emailadressen
• De enquête is 1075 keer ingevuld

• Vorig jaar werd de enquête in totaal 103 keer ingevuld

• De reacties lijken allemaal uniek te zijn

• Na ongeveer 600 reacties op 30 November is het aantal reacties per dag snel afgenomen



Dit jaar hebben veel meer respondenten uit 
Zuid-Limburg onze enquête ingevuld
• 77% van de respondenten geeft aan in Zuid-Limburg (38%) of 

in de Kempen(39%) te wonen 

• Vorig jaar  woonde de overgrote meerderheid van de 

respondenten in de Kempen

• 91% van de respondenten is 41 jaar en ouder en 54% is 61 

jaar en ouder



De respondenten geven aan met name actief te 
willen zijn in de natuur
• Zoals verwacht is er een sterke voorkeur voor een 

(buiten)activiteit met een lezing/presentatie 

• 79 respondenten stelden zelf een activiteit voor

• De voorgestelde activiteiten komen veelal overeen met de 

onderwerpen die men in vraag 5 ingebracht geeft

• Er is veel interesse in mogelijkheden tot vrijwilligerswerk

• Ook actief (onder begeleiding) de natuur in heeft veel 

interesse

• Leden geven ook aan hobby's zoals natuurfotografie te 

willen verkennen

• Daarnaast zijn er ook verschillende leden die 

kinderactiviteiten voorstellen



60% van de respondenten had interesse in 
landschapsbeheer als thema
• Er lijkt met name interesse te zijn voor algemene 

thema's die voor alle gebieden relevant zijn

• Leden willen graag meer inzicht in hoe 

natuurmonumenten keuzes maakt in gebiedsbeheer

• Naast de onderwerpen die we voor volgend jaar 

hadden voorgesteld heeft 7% van de respondenten zelf 

een suggestie gedaan



De 73 onderwerpen ingebracht door leden zijn
zijn samen te vatten in 24 thema’s
1. Verrijking (basis) kennis van 

planten en dieren

2. Klimaatverandering

3. Landbouw en veehouderij

4. Natuurbeheer (maaibeleid, balans 

drukte/recreatie)

5. Fauna beheer (dierenwelzijn, 

Teruggang boerenlandvogels etc. )

6. Handhaving tegen overlast in de 

natuurgebieden (afval, 

mountainbikers etc.)

7. Activiteiten voor kinderen

8. Fijnstof

9. Natuurhistorie

10. Strategie (realisatie EHS, 

uitbreiding natuurgebieden, 

bosaanplant)

11. Introductie gebieden en 

bijbehorende thema’s

12. Cultuurhistorie

13. Stikstof

14. Energietransitie

15. Overzicht activiteiten 

Natuurmonumenten (veldwerk)

16. Fotografie

17. Vrijwilligerswerk

18. Luchtkwaliteit

19. internationale samenwerking

20. Zonneweides

21. Natuur in stedelijk gebied

22. ENCI groeve , bezoek aan de 

Schark

23. Biodiversiteit

24. Omgevingswet wijziging




