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Voorwoord

Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden Noord-Holland 2016

Voor u ligt het rapport ‘Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden, Noord-Holland 2016’. In dit rapport wordt 
inzicht gegeven in de omvang en de structuur van het bezoek aan 65 openluchtrecreatiegebieden in de provincie Noord-
Holland. Dit zijn verschillende soorten gebieden zoals stadsparken, strand, natuur- en recreatiegebieden en 
cultuurlandschappen. Daarbij is het van belang om niet alleen te kijken naar de bezoekaantallen van de afzonderlijke 
gebieden, maar ook naar de achterliggende bezoekkenmerken zoals de waardering, ondernomen activiteiten etc.. 

Het onderzoek is uitgevoerd door NBTC-NIPO Research in opdracht van de Provincie Noord-Holland en de natuur- en 
recreatiebeheerders van het terreinbeheerdersoverleg (TBO). Het terreinbeheerdersoverleg in Noord-Holland is een 
samenwerking van Amsterdamse Bos, gemeente Amsterdam, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, 
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-
Holland, Recreatieschap Westfriesland, Staatsbosbeheer en Waternet. 

Wij raden u aan om eerst de leeswijzer op de volgende pagina’s goed door te nemen, alvorens naar de resultaten te 
kijken.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Robert Graat Marloes de Vries

Projectleider Staatsbosbeheer (namens opdrachtgevers) Projectleider NBTC-NIPO Research

E r.graat@staatsbosbeheer.nl E mdevries@holland.com

T 06 51 28 96 12 T 070 370 52 38
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De respondenten zijn online benaderd. 
De resultaten zijn herwogen zodat ze een 
representatief beeld weergeven van de 
Nederlandse bevolking. Nederlanders die 
de Nederlandse taal niet beheersen zijn 
geen onderdeel geweest van het 
onderzoek. Dit kan consequenties hebben 
voor gebieden die relatief veel bezoek 
ontvangen door Nederlanders die de 
Nederlandse taal niet spreken. Meer 
informatie over de onderzoeksmethode is 
opgenomen in de hoofdstuk 4 
‘Onderzoeksmethode’. 

De definitie die de respondenten 
ontvingen als het gaat om een bezoek 
aan een recreatiegebied:

“Het gaat zowel om het bezoeken van 
het gebied zelf, alsmede het langs of 
door het gebied heen wandelen, fietsen 
etc. Ook het uitlaten van uw hond in het 
desbetreffende gebied of het maken van 
een ommetje rekenen wij tot een bezoek 
in uw vrije tijd.”

In deze definitie is geen minimale 
verblijfsduur meegegeven. Daarnaast 
valt woon-werk verkeer buiten de 
definitie van een bezoek aan een 
recreatiegebied. 

Er is teruggevraagd naar het bezoek in 
de 12 maanden voorafgaand aan de 
onderzoeksperiode (online onderzoek 
vond plaats in de eerste helft van 
november 2016). 

Leeswijzer (1/2)

Definitie bezoek

De resultaten in dit rapport hebben 
betrekking op Nederlandse bezoekers. 
Bezoekers vanuit het buitenland zijn dus 
buiten beschouwing gelaten.

Alleen Nederlands bezoek

Termgebruik ‘recreatiegebieden’

In het onderzoek zijn verschillende 
soorten gebieden opgenomen, zoals 
stadsparken, strand, natuur- en 
recreatiegebieden en 
cultuurlandschappen. 

In deze rapportage spreken we voor het 
gemak en voor de leesbaarheid over 
recreatiegebieden. 

Onderzoeksmethode

Vergelijkbaarheid

Van alle onderzochte recreatiegebieden 
in Noord-Holland is het bezoek voor de 
eerste keer op deze schaal op dezelfde 
wijze in kaart gebracht. De gebieden in 
deze rapportage zijn daardoor onderling 
een op een vergelijkbaar. 

In het verleden zijn voor enkele 
afzonderlijke gebieden recreatie- en/of 
bezoekersonderzoeken uitgevoerd. De 
methode van ‘online onderzoek’ die voor 
dit onderzoek is gebruikt, verschilt van 
deze eerder uitgevoerde onderzoeken. 
De uitkomsten kunnen daardoor 
wezenlijk afwijken. De resultaten zijn 
dan ook niet een op een vergelijkbaar 
met eerder uitgevoerde 
bezoekersonderzoeken binnen de 
provincie Noord-Holland. 
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Het aantal bezoeken in dit rapport is 
gebaseerd op de gemeten participatie 
(heeft men een gebied bezocht) en de 
gemeten frequentie (het aantal keer dan 
men het betreffende gebied heeft 
bezocht). Doordat de steekproef waarop 
de resultaten zijn gebaseerd is herwogen
en opgehoogd naar de Nederlandse 
bevolking, kunnen uitspraken worden 
gedaan over het totaal aantal bezoeken. 

Om het effect van uitschieters te 
minimaliseren, is het aantal bezoeken 
onder meer gecorrigeerd op basis van 
woonregio. Hoe verder men van het 
gebied woont, hoe meer de bezoek-
frequentie is afgetopt. Belangrijk is 
verder om te realiseren dat rond het 
aantal bezoeken marges zitten. Om deze 
redenen worden de bezoeken niet 
gerapporteerd als ‘hard’ getal, maar in 
een categorie. Enige voorzichtigheid is 
dus gewenst bij de interpretatie van het 
aantal bezoeken. Resultaten zijn niet 
vergelijkbaar met andere methodes.

Aantal bezoeken

Leeswijzer (2/2)

In deze rapportage wordt gesproken 
over unieke bezoekers en bezoeken. 

 unieke bezoekers; een persoon die 
een bepaald gebied meerdere keren 
heeft bezocht, telt een keer mee in 
de resultaten.

 bezoeken; de resultaten hebben 
betrekking op alle bezoeken die de 
respondent heeft afgelegd.

In hoofdstuk twee wordt onderaan 
iedere pagina aangegeven waar de 
resultaten op zijn gebaseerd. 

Unieke bezoekers vs. bezoeken

De gebieden worden in deze rapportage 
op alfabetische volgorde weergegeven.

 In hoofdstuk 1 wordt het aantal 
bezoekers en bezoeken van de 65 
onderzochte gebieden weergegeven, 
evenals de bestedingen en de 
waardering van het gebied.

 In hoofdstuk 2 wordt per gebied het 
profiel en de kenmerken van het 
bezoek weergegeven.

 In hoofdstuk 3 wordt van de steden 
met minimaal 70.000 inwoners in 
Noord-Holland aangegeven welke 
gebieden zij hebben bezocht. 

 De manier waarop het onderzoek is 
uitgevoerd is beschreven in 
hoofdstuk 4. 

 In de bijlage is meer informatie 
opgenomen over NBTC-NIPO 
Research, de steekproefbron TNS 
Nipobase en de Leisure Leefstijlen. 
Daarnaast is de economische waarde 
per gebied opgenomen als bijlage, 
evenals de antwoorden op de open 
vragen.

Inhoud rapportage

Zeer specifieke gebruikers van 
gebieden, zoals ruiters of kitesurfers, 
kennen een lage penetratie onder de 
Nederlandse bevolking. De kans dat zij 
in een steekproef rond het bezoek aan 
recreatiegebieden voorkomen is 
daarmee ook relatief klein. 
Hierdoor kan het zijn dat zij niet 
expliciet uit de cijfers naar voren 
komen. 

Specifieke doelgroepen
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Binnenlands bezoek naar recreatiegebied (1/2)

Recreatiegebied

Aantal unieke
bezoekers*
(x. 1.000)

Categorie aantal
bezoeken

(x miljoen)

Alkmaarderhout 222 1 - 1,5

Alkmaardermeer; plas en 
oevers 

114 0,25 - 0,5

Amstel, oever, dijk en 
polders

424 1,5 - 2

Amstelmeer 146 0,25 - 0,5***

Amsterdamse Bos 1.119 5 - 6

Amsterdamse 
Waterleidingduinen

796 1,5 - 2

Beeckestijn 171 1 - 1,5

De Houtrak 115 0,25 - 0,5***

De Weelen 21 **

Diemerbos / 
Overdiemerpolder

141 0,5 - 0,75

Dijkland 86 <0,25***

Eilandspolder en omgeving 75 <0,25

Elswout / Middenduin/ 
Koningshof 

259 0,75 - 1 

Enkhuizerzand 176 0,5 - 0,75

Gaasperplas 286 1,5 – 2

Geestmerambacht 201 1 - 1,5

Groene Weelde 120 0,5 - 0,75

Haarlemmerhout 217 1 - 1,5

Haarlemmermeerse Bos 320 1,5 - 2

Recreatiegebied
Aantal unieke
bezoekers*
(x. 1.000)

Categorie aantal
bezoeken

(x miljoen)

Hemmeland 114 0,5 - 0,75

Hondsbosche duinen 176 0,75 - 1 

Hoorneboegse Heide 141 0,75 - 1 

IJmeer-Markermeer 423 1 - 1,5

Ilperveld 160 0,25 - 0,5

Kennemerduinen / 
Heerenduinen / Duin en 
Kruidberg

945 3 - 4

Landgoed Nijenburg 48 0,25 - 0,5***

Leyduin 108 0,25 - 0,5***

Loosdrechtse plassen / Wijde 
blik

660 1 - 1,5

Markermeerdijk / kust Hoorn-
Enkhuizen

259 0,75 - 1 

Naarder Eng 156 0,25 - 0,5

Naardermeer 285 0,75 - 1 

Noordhollands Duinreservaat 864 3 - 4

Noordduinen / 
Grafelijkheidsduinen

345 1 - 1,5

Oostbroek / Buitenhuizen 223 0,75 - 1 

Ouderkerkerplas 168 0,5 - 0,75

Park van Luna 140 0,5 - 0,75

Pettemerduinen 272 0,75 - 1 

Basis: totale Nederlandse bevolking (de bezoekersaantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke 
bezoekers per gebied in de periode november 2015 tot en met oktober 2016).

* Een persoon die een bepaald gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde unieke 
bezoekersaantallen slechts één keer meegeteld
** Niet beschikbaar door onvoldoende waarnemingen
*** Aantal bezoeken indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Binnenlands bezoek naar recreatiegebied (2/2)

Recreatiegebied
Aantal unieke
bezoekers*
(x. 1.000)

Categorie aantal
bezoeken

(x miljoen)

Purmerbos 224 1 - 1,5

Robbenoord en Dijkgatsbos 178 0,5 - 0,75

Schoorlse Duinen 863 2 - 3

‘s-Gravenlandse
Buitenplaatsen 

253 1 - 1,5

Spanderswoud en Fransche
Kampheide 

242 1 - 1,5

Spiegelplas, Ankeveense / 
Kortenhoefse Plassen 

196 0,5 - 0,75

Strand Bergen / Egmond / 
Schoorl

1.075 3 - 4

Strand Texel 925 1,5 - 2

Strand Wijk aan Zee - Velsen 
(Noordpier)

605 1,5 - 2

Strand Zandvoort / 
Bloemendaal 

1.481 4 - 5

Streekbos 167 0,75 - 1 

Tafelberg- en 
Blaricumerheide

240 0,75 - 1 

Texel bos en duin 846 1,5 - 2

't Twiske 510 2 - 3

Veenweidenpolders 
Zaanstreek

138 0,75 - 1 

Veerplas (PTT toren) 106 0,25 - 0,5***

Venneperhout 55 0,25 - 0,5***

Recreatiegebied

Aantal unieke
bezoekers*
(x. 1.000)

Categorie aantal
bezoeken

(x miljoen)

Vondelpark 1.208 8 - 9

Vooroever 60 0,25 - 0,5***

Waarderhout 30 **

Waddendijk en Polder van 
Texel

647 1 - 1,5

Waterland 296 1,5 - 2

Westbroekplas 119 0,5 - 0,75***

Westeinderplassen 245 1 - 1,5

Wester- en Bussumerheide 252 1,5 - 2

Westfriese omringdijk 184 0,5 - 0,75

Wieringen 200 0,5 - 0,75

Zwanenwater 181 0,25 - 0,5

Basis: totale Nederlandse bevolking (de bezoekersaantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke 
bezoekers per gebied in de periode november 2015 tot en met oktober 2016).

* Een persoon die een bepaald gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde unieke
bezoekersaantallen slechts één keer meegeteld
** Niet beschikbaar door onvoldoende waarnemingen
*** Aantal bezoeken indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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9

>1.000.000

<100.000

500.000 - 1.000.000

200.000 - 300.000

100.000 - 200.000

Aantal Nederlandse unieke 
bezoekers

300.000 - 500.000

Aantal bezoekers naar recreatiegebied 

1. Texel bos en duin 
2. Waddendijk en Polder van Texel
3. Strand Texel 
4. Noordduinen / Grafelijkheidsduinen
5. Amstelmeer
6. Wieringen
7. Robbenoord en Dijkgatsbos
8. Zwanenwater 
9. Pettemerduinen
10. Hondsbosche duinen
11. Westfriese omringdijk
12. Vooroever 
13. De Weelen
14. Streekbos 
15. Enkhuizerzand
16. Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen
17. Strand Bergen / Egmond / Schoorl
18. Schoorlse Duinen 
19. Noordhollands duinreservaat
20. Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier)
21. Landgoed Nijenburg
22. Alkmaarderhout
23. Geestmerambacht
24. Park van Luna 
25. Waarderhout
26. Eilandspolder en omgeving 
27. Alkmaardermeer; plas en oevers 
28. Veenweidenpolders Zaanstreek
29. ‘t Twiske
30. Ilperveld
31. Waterland
32. Purmerbos 
33. Hemmeland
34. Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg
35. Elswout / Middenduin / Koningshof 
36. Strand Zandvoort / Bloemendaal 
37. Amsterdamse Waterleidingduinen
38. Leyduin
39. Haarlemmerhout 
40. Beeckestijn
41. Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) 
42. Westbroekplas
43. Dijkland
44. Veerplas (PTT toren)
45. De Houtrak
46. Groene Weelde
47. Haarlemmermeerse Bos 
48. Venneperhout
49. Westeinderplassen
50. Amsterdamse Bos 
51. Vondelpark 
52. Amstel, oever, dijk en polders
53. Ouderkerkerplas 
54. Gaasperplas
55. Diemerbos / Overdiemerpolder
56. IJmeer-Markermeer
57. Naardermeer
58. Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen 
59. Loosdrechtse Plassen / Wijde Blik
60. 's-Gravelandse ’s-Gravelandse Buitenplaatsen 
61. Spanderswoud en Fransche Kampheide 
62. Wester- en Bussumerheide
63. Hoorneboegse Heide
64. Tafelberg- en Blaricumerheide
65. Naarder Eng  
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Bezoekdichtheid naar recreatiegebied

10

>10.000

<500

5.000 - 10.000

1.000 – 3.000

500 – 1.000

Aantal Nederlandse  
bezoeken per hectare

3.000 – 5.000

1. Texel bos en duin 
2. Waddendijk en Polder van Texel
3. Strand Texel** 
4. Noordduinen / Grafelijkheidsduinen
5. Amstelmeer***
6. Wieringen
7. Robbenoord en Dijkgatsbos
8. Zwanenwater 
9. Pettemerduinen
10. Hondsbosche duinen**
11. Westfriese omringdijk**
12. Vooroever*** 
13. De Weelen*
14. Streekbos 
15. Enkhuizerzand
16. Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen**
17. Strand Bergen / Egmond / Schoorl**
18. Schoorlse Duinen 
19. Noordhollands duinreservaat
20. Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier)**
21. Landgoed Nijenburg*** 
22. Alkmaarderhout
23. Geestmerambacht
24. Park van Luna 
25. Waarderhout*
26. Eilandspolder en omgeving 
27. Alkmaardermeer; plas en oevers 
28. Veenweidenpolders Zaanstreek
29. ‘t Twiske
30. Ilperveld
31. Waterland
32. Purmerbos 
33. Hemmeland
34. Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg
35. Elswout / Middenduin / Koningshof 
36. Strand Zandvoort / Bloemendaal** 
37. Amsterdamse Waterleidingduinen
38. Leyduin***
39. Haarlemmerhout 
40. Beeckestijn
41. Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) 
42. Westbroekplas***
43. Dijkland***
44. Veerplas (PTT toren)***
45. De Houtrak***
46. Groene Weelde
47. Haarlemmermeerse Bos 
48. Venneperhout***
49. Westeinderplassen
50. Amsterdamse Bos 
51. Vondelpark 
52. Amstel, oever, dijk en polders
53. Ouderkerkerplas 
54. Gaasperplas
55. Diemerbos / Overdiemerpolder
56. IJmeer-Markermeer
57. Naardermeer
58. Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen 
59. Loosdrechtse Plassen / Wijde Blik
60. 's-Gravelandse buitenplaatsen 
61. Spanderswoud en Fransche Kampheide 
62. Wester- en Bussumerheide
63. Hoorneboegse Heide
64. Tafelberg- en Blaricumerheide
65. Naarder Eng  

* Niet op de plattegrond weergegeven i.v.m. onvoldoende waarnemingen
** Momenteel zijn er voor deze gebieden geen gegevens beschikbaar 
over het aantal hectare
*** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Waardering Nederlandse bezoekers* (rapportcijfer)

Recreatiegebied

Alkmaarderhout 7,5

Alkmaardermeer; plas en oevers 7,8

Amstel, oever, dijk en polders 7,7

Amstelmeer** 7,2

Amsterdamse Bos 7,8

Amsterdamse Waterleidingduinen 8,0

Beeckestijn 7,8

De Houtrak** 7,4

Diemerbos / Overdiemerpolder 7,3

Dijkland** 7,3

Eilandspolder en omgeving 8,0

Elswout / Middenduin/ 
Koningshof 

8,0

Enkhuizerzand 7,6

Gaasperplas 7,4

Geestmerambacht 7,6

Groene Weelde 7,4

Haarlemmerhout 7,6

Haarlemmermeerse Bos 7,6

Hemmeland 7,8

Hondsbosche duinen 7,9

Hoorneboegse Heide 7,9

IJmeer-Markermeer 7,6

Ilperveld 7,6

Kennemerduinen / Heeren-
duinen / Duin en Kruidberg

8,0

Landgoed Nijenburg** 7,8

Leyduin** 7,8

Loosdrechtse plassen / Wijde 
blik

7,8

Markermeerdijk / kust Hoorn-
Enkhuizen

7,6

Naarder Eng 7,8

Naardermeer 7,7

Noordhollands Duinreservaat 8,2

Noordduinen / 
Grafelijkheidsduinen

7,4

Oostbroek / Buitenhuizen 7,6

Ouderkerkerplas 7,5

Park van Luna 7,1

Pettemerduinen 7,3

Purmerbos 7,7

Robbenoord en Dijkgatsbos 7,7

Schoorlse Duinen 8,1

‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen 8,0

Spanderswoud en Fransche
Kampheide 

7,5

Spiegelplas, Ankeveense / 
Kortenhoefse Plassen 

7,9

Strand Bergen / Egmond / 
Schoorl

8,2

Strand Texel 8,2

Strand Wijk aan Zee - Velsen 
(Noordpier) 7,8

Strand Zandvoort / 
Bloemendaal 

7,7

Streekbos 8,0

Tafelberg- en Blaricumerheide 7,8

Texel bos en duin 8,3

't Twiske 7,6

Veenweidenpolders Zaanstreek 7,6

Veerplas (PTT toren)** 6,7

Venneperhout** 7,3

Vondelpark 7,6

Vooroever** 7,4

Waddendijk en Polder van 
Texel

8,2

Waterland 7,8

Westbroekplas** 7,4

Westeinderplassen 7,7

Wester- en Bussumerheide 7,9

Westfriese omringdijk 7,6

Wieringen 7,8

Zwanenwater 7,5

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen in 
het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen

De gemiddelde algemene 
waardering voor alle 

onderzochte recreatiegebieden 
in Noord-Holland is een 7,8.
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Bestedingen Nederlandse bezoekers*
Recreatiegebied** €

Alkmaarderhout 4,01

Alkmaardermeer; plas en oevers 5,21

Amstel, oever, dijk en polders 3,98

Amstelmeer*** 2,91

Amsterdamse Bos 6,63

Amsterdamse Waterleidingduinen 4,52

Beeckestijn 3,93

De Houtrak*** 6,66

Diemerbos / Overdiemerpolder 1,48

Dijkland*** 0,73

Eilandspolder en omgeving 3,30

Elswout / Middenduin/ 
Koningshof 

1,17

Enkhuizerzand 8,83

Gaasperplas 4,47

Geestmerambacht 2,62

Groene Weelde 8,22

Haarlemmerhout 6,16

Haarlemmermeerse Bos 3,81

Hemmeland 5,04

Hondsbosche duinen 6,36

Hoorneboegse Heide 2,67

IJmeer-Markermeer 7,13

Ilperveld 4,70

Kennemerduinen / Heeren-
duinen / Duin en Kruidberg

5,93

Landgoed Nijenburg*** 1,04

Leyduin*** 0,46

Loosdrechtse plassen / Wijde 
blik

13,01

Markermeerdijk / kust Hoorn-
Enkhuizen

7,12

Naarder Eng 10,42

Naardermeer 11,97

Noordhollands Duinreservaat 7,27

Noordduinen / 
Grafelijkheidsduinen

5,08

Oostbroek / Buitenhuizen 9,80

Ouderkerkerplas 2,14

Park van Luna 7,78

Pettemerduinen 3,48

Purmerbos 1,79

Robbenoord en Dijkgatsbos 3,95

Schoorlse Duinen 13,33

‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen 5,72

Spanderswoud en Fransche
Kampheide 

5,74

Spiegelplas, Ankeveense / 
Kortenhoefse Plassen 

5,49

Strand Bergen / Egmond / 
Schoorl

19,51

Strand Texel 17,73

Strand Wijk aan Zee - Velsen 
(Noordpier)

11,75

Strand Zandvoort / 
Bloemendaal 

14,09

Streekbos 6,59

Tafelberg- en Blaricumerheide 6,26

Texel bos en duin 18,12

't Twiske 4,22

Veenweidenpolders Zaanstreek 2,22

Veerplas (PTT toren)*** 8,89

Venneperhout*** 3,93

Vondelpark 4,80

Vooroever*** 12,30

Waddendijk en Polder van 
Texel

13,57

Waterland 7,26

Westbroekplas*** 8,37

Westeinderplassen 5,19

Wester- en Bussumerheide 2,50

Westfriese omringdijk 3,31

Wieringen 10,65

Zwanenwater 2,74

* De bestedingen zijn gemiddelde bestedingen per persoon, gebaseerd op het meest recente bezoek, inclusief 
personen die niets hebben besteed. Aan de respondent is de volgende toelichting meegegeven: “Noteer alstublieft 
alleen de uitgaven die u op het recreatiegebied heeft gedaan, zoals uitgaven aan entree, in horecagelegenheden, 
aan materiaalhuur, parkeren etc.. Het gaat hier niet om eventuele verblijfskosten en reiskosten.”
** De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen in het overzicht i.v.m. onvoldoende 
waarnemingen. 
*** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen

12



2
Profiel en kenmerken
bezoek per recreatiegebied

© Staatsbosbeheer



Gebieden

Alkmaarderhout p. 16 Noordduinen / Grafelijkheidsduinen p. 110 

Alkmaardermeer; plas en oevers p. 19 Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) p. 113

Amstel, oever, dijk en polders p. 22 Ouderkerkerplas p. 116

Amstelmeer p. 25 Park van Luna p. 119

Amsterdamse Bos p. 28 Pettemerduinen p. 122

Amsterdamse Waterleidingduinen p. 31 Purmerbos p. 125

Beeckestijn p. 34 Robbenoord en Dijkgatsbos p. 128

De Houtrak p. 37 SSchoorlse Duinen p. 131

De Weelen p. 40 ‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen p. 134

Diemerbos / Overdiemerpolder p. 41 Spanderswoud en Fransche Kampheide p. 137

Dijkland p. 44 Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen p. 140

Eilandspolder en omgeving p. 47 Strand Bergen / Egmond / Schoorl p. 143

Elswout / Middenduin / Koningshof p. 50 Strand Texel p. 146

Enkhuizerzand p. 53 Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier) p. 149

Gaasperplas p. 56 Strand Zandvoort / Bloemendaal p. 152

Geestmerambacht p. 59 Streekbos p. 155 

Groene Weelde p. 62 Tafelberg- en Blaricumerheide p. 158 

Haarlemmerhout p. 65 Texel bos en duin p. 161

Haarlemmermeerse Bos p. 68 't Twiske p. 164

Hemmeland p. 71 Veenweidenpolders Zaanstreek p. 167

Hondsbosche duinen p. 74 Veerplas (PTT toren) p. 170

Hoorneboegse Heide p. 77 Venneperhout p. 173

IJmeer-Markermeer p. 80 Vondelpark p. 176

Ilperveld p. 83 Vooroever p. 179

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg p. 86 Waarderhout p. 182

Landgoed Nijenburg p. 89 Waddendijk en Polder van Texel p. 183

Leyduin p. 92 Waterland p. 186 

Loosdrechtse plassen / Wijde blik p. 95 Westbroekplas p. 189

Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen p. 98 Westeinderplassen p. 192

Naarder Eng p. 101 Wester- en Bussumerheide p. 195

Naardermeer p. 104 Westfriese omringdijk p. 198

Noordhollands Duinreservaat p. 107 Wieringen p. 201

Zwanenwater p. 204
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Gebieden (samenvoegingen)

Texel p. 207

Duinen Noord p. 211

Westfriesland p. 215

Laag Holland p. 219

NP Zuid Kennemerland p. 223

Spaarnwoude p. 227

GNR terreinen p. 231

Gemiddelde onderzochte gebieden in Noord-Holland p. 235
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41

25

10

24

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Alkmaarderhout (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

56 44

7

17

10

25

14

8

18

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

222.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

24 hectare 

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,01 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

91

3

0

1

0

0

1

1

0

2

2

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    78%
 overig provincie N-H: 22%

* Gemeente Alkmaar

Herkomst MRA regio: 8%

leefstijlen

+

-

-

+

+

-

+
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Alkmaarderhout (2/3)

68

8

7

0

0

4

1

12

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

14

18

6

7

0

16

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

30

1

18

36

14

0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

4

16

6

2

2

36

34

6

25

13

9

22

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Alkmaarderhout (3/3) 

7,5

7,6

7,7

7,4

7,4

7,5

7,6

7,1

7,5

7,3

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er zijn veel hangjongeren welke 
een onveilig gevoel geeft”

“Het is niet schoon paden 
zijn niet netjes er zijn 
nauwelijks bankjes  duur 
betaalde parkeerplekken”

“Erg weinig parkeergelegenheid”

“Klein park midden in de 
stad, dus vaak wel druk; en 
meubilair helaas vaak 
doelwit van vandalisme 
en/of graffiti”

“Een mooi stadsbos, moet 
behouden blijven”

“Goed onderhouden 
en authentiek”

“Prachtig bos midden 
in de stad”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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50

31

15

4

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Alkmaardermeer; plas en oevers (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

59 41

7

23

12

22

17

5

13

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

114.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

1.258 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,21 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden 

0

90

4

0

4

0

0

2

0

0

0

0

Herkomst MRA regio: 40%

leefstijlen

+

-

+

+-

-

-
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Alkmaardermeer; plas en oevers (2/3)

33

22

9

0

1

8

3

1

7

30

1

5

0

3

0

1

0

0

0

9

9

0

0

1

6

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

8

1

32
38

2

18

0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

14

34

9

24

10

33

25

11

33

15

21

15

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Alkmaardermeer; plas en oevers (3/3) 

7,8

7,5

7,5

7,6

7,4

7,5

7,9

7,6

7,8

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer bankjes en de 
fietspaden zijn op bepaalde 
punten gewoon slecht!”

“Prachtig gebied met een 
hoge recreatieve 
uitstraling”

“Hangplekken voor jeugd op 
parkeerplaatsen, hier ook veel 
zwerfvuil. Heel veel 
vliegtuiglawaai. Bewegwijzering 
is redelijk, maar niet heel 
uitgebreid”

“Ik vind het bij 
recreatiegebied zwaansmeer 
niet schoon, wordt niet 
opgeruimd en er zijn veel 
mensen dus je hoeft er niet 
voor je rust te komen en 
hondenpoep”

“Dichtbij mooi goed 
bereikbaar”

“Heerlijk een rondje 
rond het meer 
fietsen. genieten van 
rust en natuur”

“Ruimte, vaarregels 
zijn daar duidelijk en 
iedereen houdt zich 
eraan”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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28

32

30

10

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Amstel, oever, dijk en polders (incl. Bovenkerker-, Middelpolder, Ronde 

Hoep)(1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

54 46

7

16

9

1823

11

16

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

424.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

2.287 hectare

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,98 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

89

2

0

1

0

1

5

1

1

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    10%
 overig provincie N-H: 90%

* Gemeente Ouder-Amstel

Herkomst MRA regio: 89%

leefstijlen

+

-

+
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Amstel, oever, dijk en polders (incl. Bovenkerker-, Middelpolder, Ronde 

Hoep) (2/3)

35

37

4

11

1

2

2

3

5

7

11

0

0

0

0

11

0

0

0

3

11

4

1

0

7

5

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

12

2

44

30

6 5
0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

13

40

12

7

2

28

25

29

31

19

16

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Amstel, oever, dijk en polders (incl. Bovenkerker-, Middelpolder, Ronde 

Hoep) (3/3) 

7,7

7,2

7,5

7,3

7,1

6,7

7,7

6,9

7,5

7,6

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Rommel langs de paden en 
weg”

“Ja, er zijn hier geen aparte 
fiets- en wandelpaden. je 
fietst of wandelt tussen de 
auto's. en die rijden hier 
nogal eens hard. Daardoor is 
het er ook niet rustig qua 
geluid. En je moet steeds op 
de auto's letten”

“Leuk gebied om te 
wandelen/fietsen en van 
de natuur te genieten”

“Weinig bankjes om rustig te 
lunchen, weinig fietspaden, je 
rijdt grotendeels op de (smalle) 
autoweg), het is er relatief druk 
met mooi weer”

“Er is altijd geluid in de 
buurt van een stad, er rijdt 
ook verkeer en je hoort 
vliegtuigen.”

“Goede balans omgeving 
en drukte, ruim opgezet, 
schoon zwemwater”

“Het is er rustig en 
mooi. Het is gelegen 
aan de Amstel. Je kan 
er geweldig varen en 
de uitzichten zijn 
prachtig.”

“De combinatie van 
kronkelige rivier, 
oude boerderijen, 
weidse landerijen, 
goede 
fietsmogelijkheid en 
(meestal) rust”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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20

26

48

5

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Amstelmeer* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

65 35

17

10

7

7

16
2

41

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

146.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

736 hectare

7,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,91 per persoon per bezoek**

0

69

17

0

1

0

0

3

2

0

0

8

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    83%
 overig provincie N-H: 17%

* Gemeente Hollands Kroon 

Herkomst MRA regio: 5%

leefstijlen

+-

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

+

-

-
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Amstelmeer* (2/3)

50

3

4

0

2

6

3

3

6

1

0

5

0

1

0

13

0

0

0

2

2

1

0

27

2

18

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

8
13

3

29

5
0

41

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

3

19

5

6

16

9

5

38

37

9

7

22

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Amstelmeer* (3/3) 

7,2

7,5

7,5

7,2

7,2

7,6

7,4

7,1

7,5

7,0

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De fietspaden waren wat hobbelig 
en de parkeergelegenheid moeilijk 
te vinden”

“Het is er vaak een 
bende..vind raar dat je er 
betaald moet parkeren”

“Het is er meestal erg druk 
met surfers en overal ligt 
troep. er wordt weinig aan 
veiligheid gedaan”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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29

27

27

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Amsterdamse Bos (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

54 46

8

16

9

20

26

8

12 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

1.119.000 unieke NL bezoekers

5 – 6 miljoen NL bezoeken

981 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,63 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

88

3

0

0

0

0

4

2

0

2

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    26%
 overig provincie N-H: 74%

* Gemeente Amstelveen

Herkomst MRA regio: 88%

leefstijlen

+

-

+
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Amsterdamse Bos (2/3)

69

18

3

3

0

7

9

17

5

0

4

0

0

0

0

9

0

2

1

9

24

8

5

1

10

10

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5 5

20

62

7
0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

10

21

13

11

4

43

31

17

35

14

12

17

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Amsterdamse Bos (3/3) 

7,8

7,6

7,6

7,6

7,4

7,4

7,8

7,1

7,4

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te druk, parkeerplaatsen te vol”

“Lag behoorlijk wat afval 
hier en daar. Meer 
vuilnisbakken langs de 
wandelpaden en 
picnickmogelijkheden”

“Altijd plek voor de auto, 
goede wandelpaden, goed 
bereikbaar, horeca 
gelegenheid.”

“Meer bankjes en duidelijkere 
bewegwijzering”

“Hondenpoep, 
geluidsoverlast van 
vliegtuigen, redelijk veel 
mensen”

“Goede bewegwijzering en 
leuk aangelegd. Locatie is 
groot voordeel”

“Het is schoon en fijn 
gebied om even heen 
te gaan. Makkelijk te 
bereiken en vrij 
parkeren”

“Het is erg mooi en 
goed onderhouden. 
Voor alle 
leeftijdscategorieën is 
er iets te beleven.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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39

32

19

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Amsterdamse Waterleidingduinen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

10

11

8

16
26

15

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

796.000 unieke NL bezoekers

1,5 - 2 miljoen NL bezoeken

3.904 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,52 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

58

28

0

0

0

0

8

1

1

1

1

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    8%
 overig provincie N-H: 92%

* Gemeente Zandvoort

Herkomst MRA regio: 55%

leefstijlen

+

-

-

+

-

+

-
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Amsterdamse Waterleidingduinen (2/3)

91

8

2

4

0

2

3

5

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

14

1

11

1

6

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
4 0

13

73

11
0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

25

49

4

18

0

37

24

19

21

10

27

16

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Amsterdamse Waterleidingduinen (3/3) 

8,0

8,0

7,8

7,5

7,4

7,3

8,1

7,8

7,8

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Teveel herten, die de verfijning 
van de natuur aantasten”

“Te weinig zitmeubilair, 
ruimere parkeergelegenheid, 
geen enkele toezicht 
waargenomen”

“Prachtig gebied met 
mooie wandelpaden. Het 
zien van de herten is een 
geweldige beleving”

“Er zijn bijzonder weinig route 
wijzers (ongeveer 15). alle 
ANWB paddenstoelen zijn 
verdwenen”

“1 betaalautomaat bij de 
ingang. Je staat bijna een 
halfuur te wachten voordat 
je kan betalen. Grote rij 
mensen”

“Prachtig, afwisselend 
duinlandschap vlakbij de 
zee”

“Het is een prachtig 
gebied, veel te zien. Je 
mag er van de paden af. 
Geen fietsers! Leuke 
excursies. Goede 
parkeergelegenheid en 
bij ingang de Oase ook 
nog een gezellige horeca 
uitspanning.”

“Mooi gebied, schoon, 
rustig. Goed aangegeven 
wandelroutes”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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47

29

12

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Beeckestijn (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

58 42

7

11

10

29

21

13

9 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

171.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

143 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,93 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

97

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    49%
 overig provincie N-H: 51%

* Gemeente Velsen

Herkomst MRA regio: 94%

leefstijlen

+

-

+

-
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Beeckestijn (2/3)

80

5

8

0

0

1

2

4

1

0

0

0

0

1

0

3

0

1

0

15

10

11

2

0

4

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

13

0

24

58

4 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

27

31

9

14

3

43

23

10

44

16

18

9

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Beeckestijn (3/3) 

7,8

7,8

7,7

7,6

7,6

7,8

8,0

7,6

8,0

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Ik heb geen camera's, bankjes 
of routeaanwijzers gezien”

“Er zijn weinig banken”

“Het is een prachtig gebied, in alle 
jaargetijden! Sinds ik een 
loopprobleem heb, zijn veel 
gebieden voor mij niet meer 
toegankelijk , Beeckestijn echter 
wel!”

“Altijd erg druk en afval”

“Het parkeerterrein is 
relatief klein en slecht 
onderhouden. Veel houtafval 
en beschadigd terrein.”

“Het is er verschrikkelijk 
mooi en goed 
onderhouden”

“Mooi toegankelijk 
gebied, met af en toe 
een leuke 
tentoonstelling. 
Verder een leuke 
uitspanning om even 
wat te eten en te 
drinken”

“Een heerlijk park om 
te wandelen en 
genieten van de rust”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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59

22

8

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

De Houtrak* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

72 28

4
12

8

3016

11

12

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

115.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

175 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,66 per persoon per bezoek**

2

84

0

0

0

0

0

6

0

0

8

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    23%
 overig provincie N-H: 77%

* Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Herkomst MRA regio: 83%

leefstijlen

+

-

- +

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten opzichte 
van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-

-
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De Houtrak* (2/3)

49

28

6

3

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

5

5

0

0

2

9

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

15

0

41 40

4
0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

13

16

2

7

0

37

11

17

34

13

10

11

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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De Houtrak* (3/3) 

7,4

7,7

7,7

7,5

7,2

7,3

7,8

7,5

7,2

7,5

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer meubilair en herstellen”

“Vliegtuiglawaai en last van 
honden en hun bezitters. 
Afwisseling in het landschap 
valt wat tegen”

“Weinig gesnoeid de natuur 
gaat z'n gang .weinig 
prullenbakken”

“Prachtig gebied 
vlakbij de stad en 
toch heel rustig op 
doordeweekse dagen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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De Weelen

21.000 unieke bezoekers

267 hectare

kengetallen

Dit gebied is relatief weinig bezocht, waardoor het 

aantal bezoekers in de steekproef laag is. Voor dit 

gebied is het daarom naast het bezoekersaantal 

niet mogelijk om extra informatie op te nemen 

over het profiel van de bezoekers en de 

bezoekfrequentie.
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29

28

32

10

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Diemerbos / Overdiemerpolder (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

58 42

8

12

12

25

21

6

16

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

141.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

363 hectare

7,3 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,48 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

92

1

0

0

0

3

4

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    26%
 overig provincie N-H: 74%

* Gemeente Diemen 

Herkomst MRA regio: 92%

leefstijlen

+

-

+

-
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Diemerbos / Overdiemerpolder (2/3)

60

30

4

7

1

1

3

5

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

2

15

0

7

2

0

3

5

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

12

5

39 38

4
0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

20

20

5

12

3

38

13

28

53

7

11

11

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Diemerbos / Overdiemerpolder (3/3) 

7,3

7,2

7,5

6,8

6,8

7,2

7,1

7,2

7,0

7,3

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Geen sociale controle en te 
weinig rustplaatsen”

“Doordat het rustig kan zijn 
is er niet veel sociale 
veiligheid. Bewegwijzering 
kan beter, ook hier kan ik 
nog wel eens verdwalen.”

“Veel werkzaamheden, afsluitingen, 
viezerd onbegaanbare paden. Te veel 
loslopende honden die picknicken 
onmogelijk maken en tegen je 
aanspringen bij wandelen of hardlopen”

“Bij regen zijn de voetpaden 
vies en glibberig. Te weinig 
banken”

“Dichtbij en strand en 
groen”

“Een fijne plek om te 
vertoeven. Lekker 
dicht in de buurt”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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65

23

12

1

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Dijkland* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

81 19

5

18

2

35

18

8

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

86.000 unieke NL bezoekers

<0,25 miljoen NL bezoeken

1.549 hectare

7,3 gemiddeld rapportcijfer 

€ 0,73 per persoon per bezoek**

0

79

0

0

0

0

0

9

0

0

12

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    20%
 overig provincie N-H: 80%

* Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Herkomst MRA regio: 75%

leefstijlen

+

-

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef 
gebaseerd en daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-
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Dijkland* (2/3)

39

47

7

3

0

6

10

5

0

3

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

2

2

2

0

0

1

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
7

0

54

36

0 3 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

6

25

4

12

4

47

8

18

15

5

17

27

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Dijkland* (3/3) 

7,3

7,5

7,8

7,4

7,2

7,4

7,5

7,2

7,5

7,4

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er lopen veel mensen 
daar, je kan dan gaan 
botsen”

“Saai Altijd verkeerslawaai”

“Je kunt er moeilijk parkeren en 
er is langs het Spaarne veel 
zwerfvuil.”

“Er mogen wel wat meer 
bankjes komen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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56

28

4

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Eilandspolder en omgeving (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

64 36

2
19

9

12

20

18

21

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

75.000 unieke NL bezoekers

<0,25 miljoen NL bezoeken

2.586 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,30 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

86

3

0

2

0

0

9

0

0

0

0

Herkomst MRA regio: 31%

leefstijlen

+

-

-
+

-
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Eilandspolder en omgeving (2/3)

41

28

8

7

0

2

2

0

1

9

1

0

0

4

0

2

0

0

0

0

6

0

2

0

3

11

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

9

0

39

30

1

16

5

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

22

44

0

19

3

15

17

11

19

8

23

13

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Eilandspolder en omgeving (3/3) 

8,0

7,0

7,3

7,5

7,4

7,0

8,1

7,9

7,8

7,8

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Beter wandelpaden”

“Te weinig bankjes langs 
wandelpaden”

“Te weinig voorzieningen 
voor wandelaars”

“Het is dichtbij, ik kan er 
heerlijk vissen en zoeken 
met mijn metaal detector”

“Uniek gebied. Erg 
stil. Heerlijk omj te 
vissen of om een 
fluisterbootje te 
huren”

“Overzichtelijke 
polder met veel 
natuur, fijn gebied om 
er omheen te fietsen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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42

29

21

8

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Elswout / Middenduin / Koningshof (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

62 38

9

11

6

2718

15

15

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

259.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

460 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,17 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

84

5

0

0

0

2

4

2

0

3

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    18%
 overig provincie N-H: 82%

* Gemeentes Bloemendaal (15%), Zandvoort (2%)

Herkomst MRA regio: 84%

leefstijlen

+

-

-

+-
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Elswout / Middenduin / Koningshof (2/3)

87

30

3

3

1

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

1

7

1

2

1

8

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

7
1

44
39

8

0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

34

57

2

31

2

55

28

31

43

20

34

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Elswout / Middenduin / Koningshof (3/3) 

8,0

7,8

7,5

7,7

7,5

7,1

8,2

7,7

8,0

8,2

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Erg weinig parkeergelegenheid 
voor auto's.”

“Op Koningshof staan 
relatief weinig bankjes en de 
wandelroutes zijn ook 
relatief kort”

“Mooi, afwisselend gebied 
waar je erg fijn kunt 
wandelen en met wat 
geluk ook wildlife kunt 
spotten”

“Sommige paden zijn er geen 
smal en is het asfalt van zeer 
slechte kwaliteit”

“Te druk en er ontbrak een 
bordje bij de route waardoor 
we de weg moesten vragen”

“Fijne omgeving. Mooi bos. 
Goede parkeergelegenheid”

“Prachtige natuur, 
gevarieerd, 
betrekkelijk rustig, 
veel vogels”

“Prachtig en mooi 
onderhouden gebied. 
De hond mag mee in 
het park”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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33

27

23

17

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Enkhuizerzand (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

43 57

10
4

20

11

48

3 3

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

176.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

9 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,83 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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66

5

1

0

0

10

14

4

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    71%
 overig provincie N-H: 29%

* Gemeente Enkhuizen

Herkomst MRA regio: 9%

leefstijlen

-

+

+

-
-

-
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Enkhuizerzand (2/3)
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0

0

19

0

0

0

1

0

0

0

2

27

5

0

0

8

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5

0
10

64

0

20

0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

10

18

1

1

0

12

29

12

14

4

6

35

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Enkhuizerzand (3/3) 

7,6

7,6

7,3

7,4

7,1

7,5

7,0

7,0

7,2

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Geen leuk wandel gebied”

“Veel jeugd die overlast 
veroorzaakt en veel poep 
van honden meubilair vaak 
stuk gemaakt en zeker geen 
rustig plekje”

“Sprookjeswonderland is 
daar ook en dat vind ze 
heel leuk om heen te gaan 
nadat we op het strand 
zijn geweest”

“Vies strand, veel hang 
jongeren met overlast en weinig 
wegbewijzering”

“Strandje is vaak met afval 
en of glas. Komen nogal 
eens mensen met loslopende 
honden”

“Leuk en gezellig”

“Mooi plekje om te 
lopen en te 
recreëren”

“Het is een erg leuke 
strandtent”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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22

32

32

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Gaasperplas (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

54 46

6

15

11

21

24

8

15

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

286.000 unieke NL bezoekers

1,5 - 2 miljoen NL bezoeken

190 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,47 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

90

1

0

1

0

1

5

2

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    88%
 overig provincie N-H: 12%

* Gemeente Amsterdam

Herkomst MRA regio: 91%

leefstijlen

+

-

-
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Gaasperplas (2/3)

43

25

3

10

1

13

12

14

15

0

2

0

0

0

1

5

1

0

1

7

6

9

0

0

10

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

11

1

31

42

15

0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

11

22

5

9

5

42

23

26

38

13

11

18

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Gaasperplas (3/3) 

7,4

7,4

7,4

7,1

6,9

7,3

7,1

6,9

7,0

7,1

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Soms erg modderig, aantal 
boomstronken duwen het 
fietspad omhoog”

“Geen goede routebordjes, 
en meer bankjes zou 
welkom zijn”

“Mooie waterpartijen”
“Doordat het rustig is, kan het 
in de avonduren wat onveilig 
voelen”

“Bij de ingangen 
verwijzingsborden plaatsen 
naar de verschillende 
gebieden in het park, zodat 
de bezoeker weet welke kant 
hij/zij op moet lopen”

“Erg mooi en schoon”

“Mooi bos, veel te 
zien. Je ziet nog wat 
terug van de Floriade”

“Rust en natuur 
midden in de stad en 
zeer goed bereikbaar”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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28

36

17

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Geestmerambacht (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

6

16

9

29

18

13

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

201.000 unieke NL bezoekers

1 - 1,5 miljoen NL bezoeken

160 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,62 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

97

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    77%
 overig provincie N-H: 23%

* Gemeentes Langedijk (22%), Alkmaar (55%)

Herkomst MRA regio: 3%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Geestmerambacht (2/3)

55

15

11

1

5

12

8

14

18

0

1

0

0

1

2

4

1

2

2

18

11

4

1

0

7

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5 1

31

60

0 0 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

9

25

4

9

4

37

28

18

57

15

12

5

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

60



Geestmerambacht (3/3) 

7,6

7,5

7,7

7,1

7,0

7,9

7,7

7,1

7,5

7,4

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Rommel van de dag recreatie”

“Wat mij betreft mogen er 
meer bankjes komen langs 
de wandelroute rondom het 
meer”

“Er is een heel goed 
gedeelte waar de hond los 
mag lopen”

“In de zomer is het er nooit 
rustig en er ligt altijd wel 
rommel rond de vuilnisbakken”

“Toiletten zijn vies en er is 
geen toiletpapier”

“Mooie verharde 
wandelpaden”

“Ik vind het een leuk 
gebied, je kunt om 
het meer wandelen, 
goede en gezellige 
horecagelegenheid”

“Het  is erg mooi en 
ruimtelijk je hebt het 
gevoel van rust”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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45

28

16

10

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groene Weelde (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

60 40

7

14

4

39

13

16

8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

120.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

138 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,22 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

90

6

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    86%
 overig provincie N-H: 14%

* Gemeente Haarlemmermeer (86%)

Herkomst MRA regio: 90%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Groene Weelde (2/3)

64

10

7

4

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

1

2

3

35

11

2

0

0

3

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
9

2

17

72

0 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

13

31

10

2

2

41

11

21

46

19

7

13

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

63



Groene Weelde (3/3) 

7,4

7,5

7,4

7,3

7,1

7,6

7,3

7,2

7,3

7,2

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Niet echt geschikt voor rolstoel, 
gaten in het pad ect”

“De wandelpaden worden 
slecht onderhouden. er 
staan te weinig bankjes”

“Recht toe recht aan paden, 
weinig afwisseling, veel asfalt, 
nauwelijks onverharde paden 
voor wandelaars, zeer 
kleinschalig gebied, saai gebied”

“Fietspad ging ineens over in 
een onverhard smal pad, 
wat niet past bij mijn type 
fiets”

“Lekker wandelen met de 
hond. Goed parkeren. Mooi 
gebied.”

“Het is voor mij altijd 
genieten van alles 
,natuur 
herdenkingsbos, 
honden, lopen met 
dochter enz”

“Prettig ruimtelijk”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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39

29

20

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Haarlemmerhout (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

57 43

9

9

7

22
23

17

12
1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

217.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

41 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,16 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

94

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    75%
 overig provincie N-H: 25%

* Gemeente Haarlem

Herkomst MRA regio: 93%

leefstijlen

+

-

-
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Haarlemmerhout (2/3)

55

21

6

2

0

3

6

6

2

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

7

11

25

2

2

12

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

17

2

45

26

9

0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

8

12

8

7

6

35

24

10

48

19

7

19

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

66



Haarlemmerhout (3/3) 

7,6

7,3

7,3

7,0

6,9

6,1

7,3

6,6

7,1

7,0

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Bij mooi weer is het er een 
puinhoop. Vuilnisbakken vol, 
overal lege bierblikjes en bbq
resten”

“Ik vind het meubilair een 
beetje verouderd en niet 
altijd op een nuttige plek 
staan. De bewegwijzering zie 
ik eigenlijk niet... dus 
daarom een lager cijfer 
gegeven.”

“Voel me er niet echt veilig. Er 
ligt veel troep/zwerfvuil. 
Bankjes zijn vies. Bijna geen 
parkeerplek vrij. Lastig gevallen 
door jongeren die denken leuk 
te zijn.”

“Cultuurhistorisch ook 
interessant”

“Het is een stadspark 
je kunt er naar de 
kinderboerderij en er 
word veel activiteiten 
georganiseerd”

“Lekker dichtbij, 
rustig overzichtelijk 
gebied”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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28

33

20

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Haarlemmermeerse Bos (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

55 45

9

9

6

23
27

14

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

320.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

135 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,81 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

90

6

0

1

0

0

1

0

0

2

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    78%
 overig provincie N-H: 22%

* Gemeente Haarlemmermeer

Herkomst MRA regio: 89%

leefstijlen

-

+

-
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Haarlemmermeerse Bos (2/3)

60

13

5

3

2

12

9

15

16

0

0

0

0

1

1

8

1

3

1

15

12

5

1

0

7

13

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
6

1

22

66

4 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

9

17

9

9

7

41

25

21

47

22

12

16

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

69



Haarlemmermeerse Bos (3/3) 

7,6

7,6

7,6

7,4

7,4

7,7

7,4

7,0

7,4

7,3

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Had wat meer afwisseling in 
gekund en last van 
hondenbezitters”

“De route aanwijzing was 
niet altijd even duidelijk, of 
aanwezig. Het park heeft wel 
erg veel asfalt.”

“Goede wandel- en 
fietspaden, leuk kinder
paradijs, Horeca goed 
vertegenwoordigd”

“Troep op de grond, uitpuilende 
prullenbakken, ik stond bijna in 
het glas, niks was opgeruimd, 
veel hondenpoep en beetje aso 
mensen”

“Er komen veel mensen. 
Helaas zorgt dit best wel 
voor rotzooi. De 
parkeergelegenheid is bij 
mooi weer beperkt. 
Prullenbakken dan ook. 
Fietspaden op plekken slecht 
onderhouden”

“Gebied ziet er zeer 
verzorgd uit en schoon”

“Het is een prettig 
wandelgebied met 
kinderen. Ze kunnen 
het water in als ze dat 
willen en er zijn fijne 
speeltoestellen”

“Goede paden om 
hard te lopen en 
meerdere routes 
mogelijk 
(verschillende 
afstanden)”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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28

26

26

21

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Hemmeland (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

50 50

6

12

10

2029

14

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

114.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

44 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,04 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

92

1

0

3

0

0

1

0

2

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    59%
 overig provincie N-H: 41%

* Gemeente Waterland

Herkomst MRA regio: 91%

leefstijlen

71



Hemmeland (2/3)

63

10

4

0

0

21

8

18

29

6

2

0

0

0

0

1

0

3

0

26

5

1

2

0

6

9

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
10

0

16

69

0 1 4

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

11

15

6

11

3

43

44

12

38

13

28

9

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

72



Hemmeland (3/3) 

7,8

7,7

7,5

7,5

7,2

7,2

7,8

7,2

7,3

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Vaak te veel rommel die wordt 
achtergelaten door bezoekers”

“Veel te veel honden, ook 
daar waar aangegeven is dat 
geen honden mogen komen”

“Er zijn verschillende 
strandjes en het is er 
altijd goed toeven en, heel 
belangrijk, geen 
parkeerkosten”

“Wordt heel veel afval gewoon 
in natuur/water gegooid”

“Te weinig bankjes om 
lekker van de natuur te 
genieten, er is volgens mij 
geen route aanduiding en 
dat is lastig de eerste paar 
keren”

“Leuke plaats voor de 
kinderen”

“Mooi, rustig, aan het 
water, losloop gebied 
voor honden”

“Het is vlak bij, je 
bent echt 'buiten', er 
is van alles te 
plukken, je kunt er 
fijn wandelen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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64

23

6

6

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Hondsbosche duinen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

53 47

7

13

7

32

21

9

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

176.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,36 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

88

3

0

2

2

0

0

1

1

3

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    72%
 overig provincie N-H: 28%

* Gemeentes Schagen (37%), Bergen (35%)

Herkomst MRA regio: 6%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Hondsbosche duinen (2/3)

65

13

20

4

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

9

28

0

3

1

1

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

23

0

25

47

1 2 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

13

47

7

13

0

28

15

11

14

8

30

25

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Hondsbosche duinen (3/3) 

7,9

8,0

8,1

7,4

7,4

7,5

7,9

7,5

7,6

7,6

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er staan te weinig bankjes, en 
ze waren oud&vies!”

“Superslechte 
parkeervoorziening, alleen 
klein particulier terrein in 
Camperduin”

“Netjes schoon en goede 
paden”

“Meer parkeerplaatsen voor 
mindervaliden, we hadden de 
scootmobiel mee”

“Wandelt daar lekker maar 
erg druk en veel honden 
poep gezien en rustig is het 
daar eigenlijk nooit”

“Er is veel verandert door 
het strand te verbreden en 
de dijk in duin te 
veranderen”

“Het aangebrachte 
duingebied is 
geweldig. ook nog 
een stukje van de 
Hondsbosche
zeewering is te zien 
als geschiedenis. 
Helemaal geweldig”

“Het is een prachtig 
gebied geworden met 
goede fiets- en 
wandelpaden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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31

28

34

7

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Hoorneboegse Heide (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

67 33

24

17

516

15

15

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

141.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

263 hectare

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,67 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

82

5

0

0

0

0

11

1

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    85%
 overig provincie N-H: 15%

* Gemeente Hilversum

Herkomst MRA regio: 84%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Hoorneboegse Heide (2/3)

81
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1
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3

1

1

0

0

0

0

0

3

0

0

1

13

11

0

1

0

11

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

12

1

20

66

0 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

39

34

2

16

0

31

38

19

35

14

19

4

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

78



Hoorneboegse Heide (3/3) 

7,9

7,6

7,5

7,4

7,2

7,4

8,1

7,3

8,0

7,2

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het fietspad was vreselijk”

“Er lag vreselijk veel 
zwerfvuil op de plek waar we 
even wilden gaan zitten. Dat 
maakte de beleving voor ons 
een stuk minder plezierig”

“Omdat het een gebied is waar je 
kunt genieten de zon's ondergang, 
die een hele mooie kleuren geven 
op de glooiende heide, vooral als 
het dan ook nog versierd wordt 
met grazende koeien. verder zie je 
hier niets van huizen en gebouwen. 
het is er heel stil”

“Op mooie dagen kan het erg 
druk zijn op de hei”

“Te weinig (rust)bankjes 
ouderen. Het is er nogal 
druk; ook zeer veel 
(loslopende)honden. 
Bewegwijzering ontbreekt 
vrijwel geheel”

“Schitterend gebied, goed 
bereikbaar en goede 
fietsmogelijkheden”

“Prachtige heide, je 
kunt ver kijken het is 
relatief rustig en je 
kunt fietsen via 
landgoed Zonnestraal”

“De heide is een 
prachtig gebied, dat er 
in elk jaargetijde 
anders uit ziet.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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32

28

22

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

IJmeer-Markermeer (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

52 48

9

8

16

18
23

8

19

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

423.000 unieke NL bezoekers

1 - 1,5 miljoen NL bezoeken

55.640 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,13 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

1

69

6

0

1

1

3

7

6

1

5

0

Herkomst MRA regio: 56%

leefstijlen

-
+

-
+
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IJmeer-Markermeer (2/3)

55

14

3

2

0

21

14

14

10

13

0

9

2

0

0

1

0

0

1

3

34

1

4

1

15

9

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
4 0

16

65

1
11

4

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

7

29

4

14

19

33

23

13

24

10

14

16

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

81



IJmeer-Markermeer (3/3) 

7,6

7,2

7,1

7,3

7,2

7,4

7,6

7,5

7,5

7,2

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het is er erg druk met 
scheepvaart en je hoort veel 
vliegtuigen”

“In IJmeer en markermeer 
geen wandel of fietspaden 
meubilair enz.”

“Vrij en toegankelijk 
gebied, goede horeca op 
Blijburg, fijne plaatsen om 
voor anker te gaan.”

“Overlast van waterplanten in 
het Hoornse Hop moet nog 
meer bestreden worden, 
meer/vaker maaien”

“Relatief weinig 
parkeergelegenheid en ook 
te weinig bankjes, echte 
fiets en wandelpaden”

“Dichtbij, goedkoop, 
gezellig, netjes 
onderhouden”

“Mooie omgeving. 
Veel rust en 
veranderingen in de 
natuur”

“Je kan er heerlijk 
varen, waterskiën en 
het is nog redelijk 
rustig op het water. 
Wat ook leuk is, zijn 
de havens.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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45

40

7

9

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Ilperveld (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

62 38

4

16

10

6

23

31

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

160.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

929 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,70 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

74

2

0

5

0

0

2

1

3

0

12

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    11%
 overig provincie N-H: 89%

• Gemeente Landsmeer

Herkomst MRA regio: 71%

leefstijlen

+

-

-

+

-

+

-
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Ilperveld (2/3)

65

17

6

3

0

0

1

1

0

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

4

5

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
4 1

26

59

1
8

2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

29

45

1

8

0

16

5

22

21

3

16

6

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Ilperveld (3/3) 

7,6

7,8

7,5

7,7

7,6

7,1

7,8

8,0

7,7

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er is gewoon weinig parkeer 
gelegenheid”

“Er zijn (te) weinig bankjes 
en het is niet zo 
afwisselend.”

“Prachtig, redelijk 
ongerept gebied met 
weinig bezoekers”

“Er zijn weinig wandelpaden, 
de enige is eigenlijk bij het 
bezoekerscentrum, de rest 
van de paden zijn meer 
fietspaden of veel te lang”

“Mooi open landschap, 
goede fietspaden”

“Het is een prachtig, 
rustig natuurgebied 
met veel 
mogelijkheden om te 
recreëren”

“Omdat het een 
prachtig mooi gebied 
is en dat je daar best 
bijzondere vogels kan 
spotten en een mooi 
gebied is om door 
heen te varen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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36

30

23

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

53 47

11

12

8

19
23

14

12 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

945.000 unieke NL bezoekers

3 – 4 miljoen NL bezoeken

3.125 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,93 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

87

5

0

0

0

0

4

1

1

1

1

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    42%
 overig provincie N-H: 58%

* Gemeentes Velsen (36%), Bloemendaal (4%), Zandvoort (2%)

Herkomst MRA regio: 82%

leefstijlen

+

-

-

+
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Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg (2/3)

82

20

10

4

1

9

5

5

4

0

0

0

1

0

0

7

0

1

0

4

16

3

3

1

6

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5

0

24

56

13

0 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

22

44

2

14

1

32

27

27

27

12

23

12

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg (3/3) 

8,0

7,8

7,7

7,6

7,4

7,4

8,2

7,6

7,8

7,8

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Relatief weinig parkeergelegenheid”

“In de weekenden met mooi 
weer is het zeer druk op de 
paden. Een paar extra 
bankjes zijn dan wel nodig. 
Ik mis informatie over flora 
en fauna.”

“Schitterend strand en 
goede horeca!”

“Meerdere 
bewegwijzeringsborden 
ontbreken of zijn 
vernield. Fietspaden zijn 
hobbelig, veel kuilen en 
oneffenheden.”

“Parkeergelegenheid is 
relatief klein en drukbezocht, 
vaak staan er 
paardentrailers waardoor de 
kleine parkeergelegenheid 
snel vol raakt”

“Je kan er heerlijk 
wandelen, rust, en 
genieten van de natuur”

“Mooi landschap, 
groot dus je hoort de 
verkeerswegen 
nauwelijks, een goed 
restaurant aan Zee, 
variatie in het 
landschap.”

“Prachtig gebied met 
mooie aparte 
wandelpaden. Geen 
last van auto. fietsen 
of brommers.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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41

35

10

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Landgoed Nijenburg* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

58 42

9

18

6

1815

22

12 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

48.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

99 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,04 per persoon per bezoek**

0

99

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    69%
 overig provincie N-H: 31%

* Gemeente Heiloo

Herkomst MRA regio: 5%

leefstijlen

-

-

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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Landgoed Nijenburg* (2/3)

82

24

6

0

0

0

0

15

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

4

0

6

12

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

20

0

29

49

0 0 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

22

36

3

11

0

55

18

19

40

26

11

11

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Landgoed Nijenburg* (3/3) 

7,8

7,4

7,7

7,2

7,2

6,7

7,9

7,2

7,9

7,6

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De paden zijn niet overal even 
duidelijk, en ook de bordjes zijn 
niet altijd even zichtbaar”

“Parkeren naast de weg was 
altijd perfect, nu kan je 
amper je auto kwijt weinig 
gelegenheid om ergens even 
te zitten”

“Zwerfvuil van bezoekers en 
wandelpaden zijn verdiept 
en staan regelmatig onder 
water”

“Gezellig in de natuur, is 
nu in de herfst heel mooi”

“Afwisselend gebied 
in combinatie met de 
weilanden”

“Het hele jaar door 
mag de hond in een 
groot gedeelte los 
lopen, zelfs in het 
voorjaar!!”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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60

24

4

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Leyduin* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

66 34

9

8

4

32
10

24

12 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

108.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

112 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 0,46 per persoon per bezoek**

0

74

14

1

0

0

0

0

0

0

10

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    21%
 overig provincie N-H: 79%

* Gemeente Bloemendaal

Herkomst MRA regio: 74%

leefstijlen

+

-

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd 
en daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-

+

-
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Leyduin* (2/3)
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0

4
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4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

10

0

40
49

0 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

33

31

0

29

0

33

8

18

30

11

9

18

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Leyduin* (3/3) 

7,8

7,8

7,6

7,5

7,2

7,6

8,0

7,9

7,9

8,0

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig parkeerruimte”

“Er staan daar alleen wat 
kleurenpaaltjes over twee 
routes. Deze zijn niet overal 
goed zichtbaar of nog 
aanwezig”

“Ik vond het gebied een 
beetje te klein”

“Apart, rustig, oerbos”

“Mooi gebied met 
gratis 
parkeergelegenheid 
en veel wandelpaden”

“Prachtig landschap, 
mooie bomen en 
paden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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33

31

18

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Loosdrechtse plassen / Wijde blik (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

5

16

14

15

33

8

7 2

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

660.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

1.896 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 13,01 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

45

16

0

1

0

0

28

1

0

7

2

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    22%
 overig provincie N-H: 78%

* Gemeente Wijdemeren

Herkomst MRA regio: 44%

leefstijlen

-

-

+

--
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Loosdrechtse plassen / Wijde blik (2/3)

38

9

8

6

0

14

13

10

18

28

3

8

0

0

0

0

0

0

0

8

18

3

2

0

7

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
9

0

15

69

0
6 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

8

26

7

14

3

15

38

11

15

10

22

11

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Loosdrechtse plassen / Wijde blik (3/3) 

7,8

7,7

7,8

7,6

7,3

7,5

7,9

7,6

7,7

7,6

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig parkeergelegenheid 
als ook te weinig meubilair”

“Door het hoge bezoekers 
aantal is het soms rommelig 
en niet erg overzichtelijk”

“Mooi gebied, goed 
geregeld met huren boot. 
gezellige restaurantjes.”

“Verkeersdrukte, weinig en 
onveilige fietspaden, veel snobisme 
in de zomer en in de weekends. 
Advies: meer vrij liggende 
fietspaden door dit mooie gebied! 
Denk eraan dat in de toekomst 
meer gefietst gaat worden door de 
komst van meer e-bikes. Wij zijn 
daar ook aan toe”

“Het is echt een 
watersportgebied, minder 
aantrekkelijk om te fietsen 
en te wandelen”

“Heerlijk afwisselend, 
fietspaden genoeg en 
gezellig weids”

“Ik vind de Loosdrechtse
plassen een fijn gebied. 
Het is een groot gebied, 
maar door de vele 
nauwere waterweggetjes 
is het overzichtelijk en 
voelt het fijn aan. Mooi 
uitzicht, leuke tentjes en 
leuke activiteiten om te 
doen.”

“Ruim, rustig, 
waterrecreatie, natuur 
vlak bij Amsterdam”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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27

34

27

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen (incl. Uiterdijk, De Hulk, 

Wijdenes) (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

46 54

6
7

15

13

33

16

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

259.000 unieke NL bezoekers

0,75 - 1 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,12 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

79

3

1

1

0

3

10

1

0

0

3

Herkomst MRA regio: 22%

leefstijlen

+

-

+

-

+
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Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen (incl. Uiterdijk, De Hulk,

Wijdenes) (2/3)

67

14

3

4

0

9

3

9

14

2

2

22

0

0

0

1

0

1

0

11

13

2

0

0

11

5

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

10

0

16

53

4

16

1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

9

19

4

7

2

21

45

18

22

10

7

20

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen (incl. Uiterdijk, De Hulk, 

Wijdenes) (3/3) 

7,6

7,2

7,5

6,9

7,0

7,2

8,0

7,3

7,6

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Niet schoon, druk, geen 
sanitair, geen meubilair.”

“Zijn geen aparte 
parkeergelegenheden, verre 
van schoon o.a. te weinig 
prullenbakken en achterlaten 
in de natuur van etens-
/verpakkingsresten. Het is 
een gebied met doorgaande 
wegen waar o.a. (te) hard 
rijdende auto's van het 
woon- werkverkeer rijden en 
colonnes motorrijders 
toeren.”

“Omdat het landschap 
steeds verandert, het niet 
een rechte weg is maar 
veel ruime bochten en ik 
erg van kijken naar het 
water hou”

“Er was geen beveiliging en de 
parkeergelegenheid was zeer 
slecht. De wandel en fietspaden 
zijn ook niet in orde.”

“Vriendelijke mensen, heel 
mooie omgeving”

“Heerlijk aan het 
water en mooie 
natuur. Elke dag weer 
anders”

“Prima faciliteiten, 
mooie stadjes, 
prachtige omgeving, 
rustig, mooi natuur.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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63

17

7

13

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Naarder Eng (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

55 45

4

30

6
422

24

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

156.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

139 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 10,42 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

71

3

0

0

0

4

9

5

0

0

8

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    46%
 overig provincie N-H: 54%

* Gemeente Gooise Meren

Herkomst MRA regio: 74%

leefstijlen

+

-

-

+

-

+

-
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Naarder Eng (2/3)

42

13

23

0

1

3

5

3

0

0

0

1

0

0

0

24

0

1

0

5

6

0

1

0

3

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

11

0

25

62

2 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

11

41

1

25

1

21

15

8

25

7

18

26

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Naarder Eng (3/3) 

7,8

7,7

8,1

7,3

7,2

7,1

8,2

7,6

7,4

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Saai gebied, zou wel een 
terrasje of gezellig punt mogen 
kmen”

“Smerige paddenstoelen die 
kennelijk nooit 
schoongemaakt worden 
waardoor de afstanden en 
bestemmingen niet meer te 
lezen zijn”

“Mooi gebied, veel mooie 
planten bomen”

“Dicht bij woonwijk en 
sportvelden, veel lokale 
wandelaars. mountenbikers
die overal doorheen crossen”

“Het is makkelijk 
bereikbaar en niet erg 
druk”

“Het is bij mij om de 
hoek. Je kunt je hond 
los laten lopen. Er zijn 
voetbalgoals om te 
spelen, soms ook een 
volleybalnet. het is 
gevarieerd met 
grasland, akkers en 
bos. Er is een 
prachtig uitzicht over 
het gooimeer.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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38

30

19

13

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Naardermeer (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

55 45

5

21

7

1430

9

12
3

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

285.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

1.163 hectare

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 11,97 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

72

2

0

1

0

0

14

5

2

3

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    51%
 overig provincie N-H: 49%

* Gemeente Gooise Meren

Herkomst MRA regio: 74%

leefstijlen

-

+
-

-
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Naardermeer (2/3)

69

19

7

2

1

5

3

8

4

8

1

1

0

0

0

0

0

1

0

7

17

0

4

1

4

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

10

0

25

58

6
1 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

20

34

1

23

4

26

18

14

28

3

40

7

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Naardermeer (3/3) 

7,7

7,7

7,4

7,6

7,4

7,4

8,1

7,9

7,5

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer prullenbakken”

“Informatieborden over 
route natuurmonumenten 
waren afwezig of 
onduidelijk”

“Mooie natuur, rustig 
gebied en ik geniet hier 
van de omgeving als ik er 
doorheen fiets”

“Als het geregend heeft blijft er 
veel water liggen op de paden”

“Parkeer gelegenheid is 
matig, maar dat is ook goed 
om de rust daar te bewaren”

“Het is een prima gebied 
om te recreëren en te 
genieten van natuur”

“Een van de weinige 
mooie en rustige 
gebieden met een 
verscheidenheid aan 
dieren”

“Erg mooi, 
toegankelijk per 
natuurmonumenten 
boot en wandel/fiets 
gebied. Goede 
passende horeca”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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35

32

17

16

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Noordhollands Duinreservaat (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

11

9

15

20

20

13

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

864.000 unieke NL bezoekers

3 – 4 miljoen NL bezoeken

5.448 hectare

8,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,27 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

1

84

3

0

1

1

1

3

1

1

2

1

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    48%
 overig provincie N-H: 52%

* Gemeentes Bergen (10%), Castricum (22%), 
Heemskerk (16%)

Herkomst MRA regio: 45%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Noordhollands Duinreservaat (2/3)

79

18

13

2

2

12

4

8

10

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

5

25

1

2

0

9

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
7

0

18

68

6
0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

21

49

5

22

2

35

27

20

21

10

16

13

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Noordhollands Duinreservaat (3/3) 

8,2

8,0

7,9

7,8

7,6

7,5

8,3

7,9

7,7

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Beetje verlaten, weinig 
toezicht, en veel zwerfafval her 
en der”

“Er zouden wel wat meer 
bankjes geplaatst kunnen 
worden. Op drukke dagen 
zijn de bankjes snel bezet”

“Prachtig duin gebied met 
kleine paadjes waar je 
heerlijk kunt "verdwalen". 
Het landschap veranderd 
per seizoen en is dus altijd 
verfrissend.”

“De aangegeven wandelroutes 
kloppen soms niet (helemaal) of 
er ontbreken bordjes/paaltjes.”

“Soms te weinig 
parkeergelegenheid, wellicht 
betere aangeven waar nog 
plek is. Vaak druk OV 
verbinding onvoldoende”

“Het is erg mooi, gevarieerd 
en heel goed onderhouden. 
Ook is er genoeg aan 
recreatie geregeld.”

“De fietspaden zijn 
goed, net als de 
bewegwijzering, het 
is opgeruimd, geen 
rotzooi”

“Vindt het heerlijk, 
geniet van het strand, 
goed bereikbaar  en 
parkeer mogelijkheid”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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21

42

29

8

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Noordduinen / Grafelijkheidsduinen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

56 44

11

9

7

18

20

9

26

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

345.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

609 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,08 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

2

80

5

1

6

2

1

1

0

0

0

3

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    84%
 overig provincie N-H: 16%

* Gemeentes Den Helder (78%), Schagen (6%)

Herkomst MRA regio: 5%

leefstijlen

+

-

-

+

-

-

-
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Noordduinen / Grafelijkheidsduinen (2/3)

70

15

2

0

2

16

0

11

12

0

1

1

0

1

0

2

0

0

0

11

16

1

1

13

1

14

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
6

0

15

56

4 1

18

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

11

28

2

6

3

30

26

19

29

8

11

22

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Noordduinen / Grafelijkheidsduinen (3/3) 

7,4

7,1

7,0

6,9

6,7

7,1

7,2

7,0

7,0

7,1

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Strand is niet schoon. Tevens is 
het massaal, druk”

“Wandelpaden zijn niet altijd 
vlak maar bestaan uit zand 
en schelpen of kapot asfalt”

“Lekker dichtbij, goed op 
de fiets te bereiken, 
schoon strand, in de 
zomer veel plekken waar 
je je vuil kwijt kunt”

“De plek waar fietsers en 
wandelaars in de duinen elkaar 
kruizen wordt niet goed 
aangegeven waardoor je in de 
zomermaanden soms 
gevaarlijke situaties krijgt”

“Er zijn weinig bankjes waar 
je even op kan zitten waar je 
je schoenen aan kan doen, 
en dan zijn er altijd nog 
mensen die niet weten wat 
een vuilnisbak is, en hun 
zooi op de grond gooien”

“Ruim, rustig, schoon en 
mooi. prachtige natuur!”

“Ik vond het er heerlijk 
rustig. Mooie duinen. 
Geen vervuiling. Goed 
aangelegde 
wandelpaden.”

“Mooi schoon strand. 
Voldoende 
parkeergelegenheid en 
horeca”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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40

24

25

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

62 38

8

12

8

2129

10

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

223.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

771 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 9,80 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

93

1

0

0

2

0

2

0

0

3

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    50%
 overig provincie N-H: 50%

* Gemeentes Velsen (48%), Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (2%)

Herkomst MRA regio: 88%

leefstijlen

+

-
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Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) (2/3)

33

19

10

7

4

10

5

11

5

1

0

0

0

0

0

4

2

3

1

6

14

15

2

0

8

13

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
3 0

30

64

1 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

14

35

10

15

3

33

28

23

34

20

16

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) (3/3) 

7,6

7,5

7,5

7,5

7,2

7,5

7,6

7,2

7,4

7,4

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Niet veel parkeergelegenheid”

“Er is geen meubilair, veel 
zwerfafval, veel geluid van 
vliegtuigen. fietspad erg 
smal.”

“Het is best druk. Daarnaast 
zou ik er 's avonds niet 
durven komen.”

“Het was er erg schoon 
geen afval”

“Mooi gebied met 
mooie wandelpaden 
en aangelegd groen”

“Het is een heerlijke 
omgeving, veel fiets 
opties, goed 
aangegeven. Heerlijke 
dagjes weg gehad!”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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30

28

31

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Ouderkerkerplas (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

55 45

5

16

8

24
25

10

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

168.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

137 hectare

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,14 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

89

1

0

0

0

3

7

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    23%
 overig provincie N-H: 77%

* Gemeente Ouder-Amstel

Herkomst MRA regio: 89%

leefstijlen

+

-

-
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Ouderkerkerplas (2/3)

37

17

7

18

1

21

11

10

16

1

1

0

0

0

1

2

0

1

0

3

2

3

2

0

10

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
4 2

50
42

1 1 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

18

18

5

7

6

27

22

33

40

21

7

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Ouderkerkerplas (3/3) 

7,5

7,2

7,2

6,8

6,7

7,4

7,0

6,6

7,0

7,0

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Geen bankjes, kaal landschap”

“Het is er met mooi weer 
meteen heel vol en wordt 
heel snel vies. Na een aantal 
mooie dagen is ligt er veel 
afval.”

“Geluid van de A9 en A2 
(meer geluidswanden 
plaatsen), slechte 
waterkwaliteit --> veel 
algvorming in de zomer in 
het water”

“Schoon, rustig”

“Het is erg goed 
bereikbaar, je kunt er 
goed parkeren en het 
is heerlijk om een 
ronde om de 
Ouderkerkerplas te 
lopen!”

“Dichtbij, erg rustig, 
onontdekt stukje 
'amsterdam'”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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21

47

14

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Park van Luna (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

36 64

5
12

6

26
36

7
8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

140.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

178 hectare

7,1 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,78 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

93

1

0

0

0

2

0

0

0

0

4

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    60%
 overig provincie N-H: 40%

* Gemeente Heerhugowaard

Herkomst MRA regio: 4%

leefstijlen

+

-

-

+

-

+

-
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Park van Luna (2/3)

54

15

7

2

1

13

5

17

12

0

0

1

2

0

1

3

3

1

0

15

5

2

20

0

7

7

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

9
0

35

55

0 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

3

23

3

0

3

27

22

13

33

10

24

14

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Park van Luna (3/3) 

7,1

7,2

8,2

6,9

7,5

7,0

7,3

6,8

6,9

7,0

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Ik heb totaal niet het gevoel dat 
ik in de natuur ben”

“Het is nog vrij nieuw, 
misschien moet het nog een 
beetje groeien, maar het 
komt nog een beetje leeg en 
saai over”

“Veel rommel van mensen en 
ganzenpoep. weinig schaduw”

“Weinig  schone bankjes ( 
vogelpoep zand / aarde ) 
afgelegen.”

“Ligt om de hoek. 
Mooi onderhouden 
heel leuk voor 
kinderen. Makkelijk 
parkeren”

“Prachtig park ook om 
te wandelen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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41

29

23

8

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Pettemerduinen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

53 47

2
15

5

21

27

13

17

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

272.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

288 hectare

7,3 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,48 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

73

2

0

5

3

4

3

4

2

0

5

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    62%
 overig provincie N-H: 38%

* Gemeente Schagen

Herkomst MRA regio: 9%

leefstijlen

+

-

-

+
-
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Pettemerduinen (2/3)

53

7

12

1

0

7

4

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11

8

1

10

18

3

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
8

0

16

58

0 0

18

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

11

31

1

11

0

23

16

24

12

11

14

18

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Pettemerduinen (3/3) 

7,3

7,5

7,7

7,5

7,0

7,2

7,8

7,1

7,4

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer parkeergelegenheid, 
en voor lagere kosten. geen 
duidelijke wandelpaden altijd 
druk gebied”

“Het is een mooi 
duingebied. Je kan er nog 
mooie schotse 
hooglanders tegenkomen 
die vrij lopen. het is een 
mooie wandeling door de 
duinen naar een heerlijk 
rustig strand”

“Soms is bewegwijzering 
niet geheel duidelijk. 
Bankjes vaak smoezelig.”

“Er staan erg weinig 
prullenbakken. Op het strand 
in elk geval veel te kort. 
Hierdoor gooien mensen hun 
troep gewoon neer. Jammer, 
maar begrijpelijk.”

“Het is opgeknapt en 
prachtig geworden, 
heel groot, prachtige 
paden, mooi strand”

“Er is zoveel verandert 
de laatste jaren, mooi 
groot strand en nieuwe 
duinen. Een mooi 
strandpaviljoen en een 
informatiecentrum”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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29

25

15

31

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Purmerbos (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

70 30

6
8

8

3115

26

6

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

224.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

262 hectare

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,79 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

86

6

0

1

0

0

0

2

1

0

4

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    75%
 overig provincie N-H: 25%

* Gemeente Purmerend

Herkomst MRA regio: 84%

leefstijlen

+

-

- +

+

-
-
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Purmerbos (2/3)

81

7

4

1

1

1

3

5

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

13

3

0

0

0

2

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

22

1

14

62

0 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

8

9

3

3

11

33

32

27

25

6

5

3

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Purmerbos (3/3) 

7,7

7,4

7,1

7,4

7,2

7,2

7,5

7,5

7,4

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig bankjes om uit te 
rusten vooral voor ouderen.”

“Vaak modderig, fietspaden 
soms moeilijk begaanbaar”

“Slecht onderhoudt van het bos, 
rommelig en vervallen”

“Last van de loslopende 
honden en de vele 
hondenpoep . Fietspaden in 
hobbelig. Geen veilig gevoel 
in dit bos”

“Leuk bos om lekker te 
wandelen met het gezin”

“Het ziet er goed uit 
en het is rustig wordt 
redelijk goed 
onderhouden”

“Mooi dichte bomen, 
weinig geluid, goed 
looppad”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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38

29

25

8

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Robbenoord en Dijkgatsbos (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

65 35

5
7

13

13

23

10

30

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

178.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

735 hectare

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,95 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

3

77

4

1

1

0

3

2

2

0

0

7

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    72%
 overig provincie N-H: 28%

* Gemeente Hollands Kroon

Herkomst MRA regio: 6%

leefstijlen

-

-
+
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Robbenoord en Dijkgatsbos (2/3)

63

4

0

3

0

0

2

1

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

4

5

0

3

12

23

2

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet 1 0
7

62

1
6

24

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

33

26

0

19

1

24

11

29

13

3

8

23

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Robbenoord en Dijkgatsbos (3/3) 

7,7

7,8

7,7

7,3

6,9

7,5

7,5

7,5

7,2

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Veel crimineeltjes en 
sextoeristen”

“Sommige wandelpaden, 
voornamelijk langs het water, 
zijn zeer slecht begaanbaar. 
De bewegwijzering ontbreekt 
op veel plekken. Bankjes zijn 
soms niet eens bereikbaar en 
vaak in slechte staat”

“Het is een mooi, rustig, 
schoon en goed beheerd 
bos”

“Er is geen sociale veiligheid. 
Route aanduiding kan beter”

“Er staat niet duidelijk bij 
welke route hoe lang is en 
over hoeveel tijd er mee 
gemoeid is”

“Heerlijke omgeving, 
rustig mooie natuur”

“Mooi gebied, 
prachtig bos”

“Heerlijk om er met 
mijn paard doorheen 
te rijden en af en toe 
een sprongetje te 
maken. , super 
gebied hiervoor!”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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37

29

20

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Schoorlse Duinen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

9

11

11

21
21

20

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

863.000 unieke NL bezoekers

2 – 3 miljoen NL bezoeken

1.719 hectare

8,1 gemiddeld rapportcijfer 

€ 13,33 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

1

70

10

0

3

1

3

3

2

0

3

4

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    18%
 overig provincie N-H: 82%

* Gemeente Bergen

Herkomst MRA regio: 19%

leefstijlen

+

-

-

+

+

-
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Schoorlse Duinen (2/3)

70

21

11

0

6

6

1

7

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

7

23

1

4

1

5

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
7

0

20

70

2 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

17

43

4

26

3

34

33

19

11

8

22

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Schoorlse Duinen (3/3) 

8,1

7,7

7,9

7,8

7,6

7,3

8,1

7,5

7,7

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig parkeergelegenheid 
en duur bovendien”

“Het is er soms een beetje 
druk, vooral in weekend en 
vakantie. Vooral loslopende 
honden en fietsers op de 
wandelpaden is heel 
vervelend.”

“Schoorlse Duinen heeft 1 
van de mooiste MTB 
routes van Nederland. Het 
is een genot om daar te 
mogen biken”

“Er mogen wel meer bankjes 
komen, om lekker te genieten 
van de natuur, parkeren is te 
duur, yellowbrick werkt niet dan 
ben je aan tijd gebonden met 
parkeerautomaat, jammer dat 
het niet gratis parkeren is dan 
zou ik vaker gaan”

“Kunnen altijd moeilijk 
parkeren en verdwalen om 
dat er routebordjes 
ontbreken”

“Een mooi afwisselend 
gebied qua natuur, heerlijk 
om te wandelen, goed 
bewijzerde routes”

“Het is een prachtig 
afwisselend 
landschap. Het is stil 
en schoon en altijd in 
beweging”

“Grote afwisseling: 
naald- en loofbossen, 
begroeide duinen, 
witte stuifduinen, 
heidevelden, 
hoogteverschillen. 
Bijna overal is het 
wegdek prima 
berijdbaar. Autovrij.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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40

28

15

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

51 49

8

19

8

12
28

14

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

253.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

508 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,72 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

83

4

0

0

0

1

11

1

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    67%
 overig provincie N-H: 33%

* Gemeentes Hilversum (34%), Wijdemeren (33%)

Herkomst MRA regio: 83%

leefstijlen

+

-

-

+
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‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen (2/3)

70

17

12

8

1

1

2

8

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

4

12

2

5

1

4

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

14

0

25

58

3 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

25

56

4

29

0

32

30

21

38

14

22

5

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen (3/3) 

8,0

7,9

8,0

7,9

7,7

7,8

8,3

7,9

7,9

8,1

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Afvalbakken plaatsen en tijdig 
legen”

“Er zijn voor oudere 
wandelaars te weinig 
(rust)bankjes. Wij weten de 
weg; maar voor mensen die 
er minder vaak komen zijn 
er veel te weinig 
aanduidingen”

“Dichtbij, mooie bossen, 
hond kan los lopen, 
vriendelijke mensen 
onderweg, afwisselend 
landschap”

“Te weinig parkeergelegenheid. 
Wel goed dat het gratis is. 
Fietspaden kunnen op sommige 
plekken iets breder en/of 
gladder”

“Te weinig bankjes/ 
rustplekken in de bossen. Is 
zo lekker als je even kan 
zitten. Het is er in de 
weekends heel erg druk”

“Prachtig onderhouden, goed 
bereikbaar, parkeren geen 
probleem, fraaie mix van 
bossen, weiden en landgoed”

“Het is een door 
Natuurmonumenten 
onderhouden gebied, 
en is schitterend.”

“Het is er prachtig, 
afwisselend en voor 
ons makkelijk te 
bereiken, leuke 
horeca erbij 
gekomen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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38

33

17

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Spanderswoud en Fransche Kampheide (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

47 53

17

14

7

16

19

17

9 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

242.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

413 hectare

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,74 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

88

3

0

0

0

1

6

1

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    79%
 overig provincie N-H: 21%

* Gemeentes Hilversum (52%), Gooise Meren (28%)

Herkomst MRA regio: 89%

leefstijlen

+

-

+

-
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Spanderswoud en Fransche Kampheide (2/3)

60

23

13

6

2

0

10

5

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

7

3

1

4

0

3

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
6

1

33

57

2 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

18

46

2

15

2

47

12

19

31

12

19

16

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Spanderswoud en Fransche Kampheide (3/3) 

7,5

7,3

7,5

7,4

7,1

7,2

7,6

7,6

7,5

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er zouden wat meer informatie 
punten mogen zijn over het 
gebied”

“Wandeling die wij hebben 
gelopen vereiste 
buitengewoon goed opletten 
om te voorkomen dat een 
routepaaltje werd gemist. 
Aanduiding mag groter.”

“Het is een afwisselend 
landschap met mooie 
fietspaden”

“Weinig bankjes”

“Oprukkende bebouwing en 
daardoor verdwijnende 
heide.”

“Goede horeca, mooi 
wandeltochten”

“Mooi gebied, lekker 
om te fietsen, 
afwisselend en op 
fietsafstand”

“Goede 
parkeergelegenheid, 
verharde paden voor 
rolstoelgebruik, 
honden kunnen lekker 
rennen, mooie 
natuur”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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39

32

16

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

50 50

10

16

7

17
28

11

10 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

196.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

1.420 hectare

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,49 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

79

4

0

0

0

0

16

1

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    52%
 overig provincie N-H: 48%

* Gemeente Wijdemeren 

Herkomst MRA regio: 78%

leefstijlen

+

-

-
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Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen (2/3)

50

18

6

1

1

9

6

5

19

18

4

3

0

0

4

1

0

1

0

7

11

0

3

0

6

5

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
7

0

24

60

1
7

0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

25

37

2

14

2

11

27

10

35

9

30

19

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

141



Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen (3/3) 

7,9

7,7

7,9

7,7

7,6

7,4

8,0

7,7

7,9

7,8

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Weinig bankjes en slechte 
bewegwijzering”

“Meer afvalbakken plaatsen 
en tijdig legen”

“Schoon, helder water, 
kinderen kunnen er lekker 
zwemmen. relaxte 
mensen”

“Er zijn niet echt wandelpaden 
er zijn weinig bankjes enz er is 
weinig parkeerplek er is geen 
routeaanduiding”

“Meer parkeerplaatsen aan 
de noord kant”

“Een mooi rustig 
natuurgebied met zeer 
helder water”

“Goede 
fietsmogelijkheden 
rondom water en 
gemoedelijke 
uitstraling”

“Lekker dichtbij en 
mooi gebied. Goed 
bereikbaar. Mooi en 
fijn om te zijn”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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41

28

18

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Strand Bergen / Egmond / Schoorl (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

44 56

9

13

11

19
21

19

8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.075.000 unieke NL bezoekers

3 – 4 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend

8,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 19,51 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

1

74

6

0

3

1

1

6

2

0

2

3

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    32%
 overig provincie N-H: 68%

* Gemeente Bergen

Herkomst MRA regio: 21%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Strand Bergen / Egmond / Schoorl (2/3)

76

18

9

1

3

24

4

13

16

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

7

40

3

2

1

16

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5

0

16

72

4 0 3

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

14

31

9

16

5

42

37

11

14

12

15

13

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Strand Bergen / Egmond / Schoorl (3/3) 

8,2

7,7

7,8

7,6

7,5

7,0

8,2

7,5

7,6

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig parkeerplaatsen 
en betaald parkeren is duur”

“Vaak zwerfvuil op strand, in 
de weekenden behoorlijk 
druk, lastig parkeren voor 
gehandicapten”

“Het is een prettig gebied, 
mooie natuur en strand in 
de buurt, met bovendien 
(meestal) voldoende 
parkeergelegenheid.”

“Ze zouden eventueel 
duidelijkere wandelpaden 
kunnen maken aangezien je 
de paden amper zag. Enkele 
bankjes plaatsen bij de 
routes zou ook wel fijn zijn 
aangezien er nergens een 
zitgelegenheid was. Ook zou 
het fijn zijn als er wat meer 
route aanduidingen waren 
geweest aangezien de routes 
vrij onduidelijk waren.”

“Mooi strand, de duinen 
zijn prachtig en rustig”

“Breed strand, heerlijk 
wandelen, goed 
bereikbaar, volop 
parkeermogelijkheden”

“Het heeft een 
interessante mix van 
duin, bos en zee en in 
het wandelgebied was 
het lekker rustig”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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40

25

9

25

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Strand Texel (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

46 54

9

9

7

18
36

13

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

925.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend

8,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 17,73 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

3

41

20

0

9

4

7

3

3

1

0

10

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    41%
 overig provincie N-H: 59%

* Gemeente Texel

Herkomst MRA regio: 20%

leefstijlen

+

-

+

-

+

-

-
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Strand Texel (2/3)

86

10

5

0

4

23

6

15

15

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

10

33

1

5

0

4

8

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

11
2

25

51

8
3 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

31

44

20

24

5

42

38

17

3

9

23

5

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Strand Texel (3/3) 

8,2

7,8

7,8

7,8

7,5

7,9

8,2

7,8

8,0

8,0

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Bij mooi weer is de 
parkeergelegenheid beperkt”

“Was daar in de 
zomervakantie dus erg druk 
en de stranden in Nederland 
vind ik over het algemeen 
niet echt schoon. Zeker in de 
zomervakantie beter of meer 
opruimen de stranden.”

“Goede 
parkeergelegenheid, 
rustig”

“Je fiets lang. Niet alle 
fietspaden zagen er nieuw uit.”

“Te weinig bankjes. 
Bewegwijzering verbeteren”

“Mooie, brede en schone 
stranden”

“Texel heeft mooie 
stranden en goede 
gelegenheden om er 
wat te drinken/eten”

“Heel breed strand 
schoon niet druk 
gezellige strandtenten 
en met een beetje 
geluk zie je 
zeehonden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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30

26

26

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier) (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

41 59

11

9

9

1928

12

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

605.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 11,75 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

80

4

0

1

0

2

3

2

1

3

3

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    45%
 overig provincie N-H: 55%

* Gemeentes Velsen (15%), Beverwijk (29%)

Herkomst MRA regio: 77%

leefstijlen

-
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Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier) (2/3)

66

3

9

0

5

29

4

16

13

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

7

25

3

0

1

12

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5

0
9

71

15

0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

8

23

12

14

6

35

41

8

26

11

12

14

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier) (3/3) 

7,8

7,6

7,7

7,6

7,4

7,6

7,8

7,1

7,7

7,6

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het is er net even minder dan 
de andere gebieden met Tata op 
de achtergrond”

“Te weinig parkeerplaatsen 
en op het strand alleen 
strandtenten”

“Omdat het een heerlijk 
strand is om uit te waaien. 
Heel fijn dat het gratis 
parkeren is en daardoor 
ook voor een kort 
bezoekje erg 
aantrekkelijk.”

“Er zouden wat meer bankjes 
geplaatst kunnen worden om 
van het uitzicht te genieten.”

“Aanwezigheid van de 
hoogovens is ontzettend 
jammer. Lelijk, en perceptie 
van frisse lucht is daarmee 
grotendeels weg. Ook 
zwerfafval op het strand is 
een bron van ergernis.”

“De hond is hier ook 
welkom”

“Heerlijk strand,  
schoon, breed, ruim, 
dichtbij, veel horeca ook 
in de Winter”

“Goed bereikbaar, goede 
parkeermogelijkheden, 
niet te druk, vriendelijke 
omgeving”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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26

30

26

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Strand Zandvoort / Bloemendaal (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

48 52

7

14

13

17

28

12

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.481.000 unieke NL bezoekers

4 – 5 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 14,09 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

75

6

0

1

0

2

6

3

2

5

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    21%
 overig provincie N-H: 79%

* Gemeentes Zandvoort (16%), Bloemendaal (5%)

Herkomst MRA regio: 74%

leefstijlen

+

-

-

+
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Strand Zandvoort / Bloemendaal (2/3)

70

6

2

3

0

41

5

15

23

0

0

4

0

1

0

1

0

1

0

8

41

3

2

1

14

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet 3 0
10

69

17

0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

8

26

21

6

9

44

41

13

23

18

6

19

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Strand Zandvoort / Bloemendaal (3/3) 

7,7

7,5

7,6

7,4

7,3

6,8

7,6

6,4

7,4

7,1

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Geen betaald parkeren en meer 
parkeerplekken”

“Ik zou veel meer 
prullenbakken willen om het 
strand schoon te houden. 
Ook zou ik graag meer 
politie willen zien die 
overlast van muziek, drank 
en wiet beperken”

“Het is een mooi gebied 
en gezellig”

“Betere bewegwijzering/route 
aanduiding en zeker betere 
parkeergelegenheid”

“Nee het blijft strand. 
mensen laten er snel troep 
achter. Parkeerplekken staan 
zomers vol en vooral 
zandvoort ook vreselijk 
druk.”

“Gezellige sfeer, schoon, 
weinig tramalant”

“Zeer goed bereikbaar 
door de duinen. 
Goede fietspaden en 
veel horeca.”

“In de buurt, 
makkelijk te bereiken. 
Strand is schoon. 
Genoeg 
horecagelegenheden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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53

17

13

17

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Streekbos (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

67 33

14

5
3

24

27

19

8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

167.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

79 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,59 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed, inclusief 
personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

91

2

0

0

0

2

0

0

0

5

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    68%
 overig provincie N-H: 32%

* Gemeentes Stede Broec (32%), Enkhuizen (36%)

Herkomst MRA regio: 4%

leefstijlen

+

-

-

+

-

+

-
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Streekbos (2/3)

84

10

2

0

0

8

4

15

10

10

0

0

0

0

0

4

0

1

0

9

28

2

2

1

4

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

18

0

13

65

0 3 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

7

18

6

21

2

30

21

9

33

26

5

21

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Streekbos (3/3) 

8,0

7,9

7,9

7,5

7,5

7,8

7,8

7,4

7,5

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Veel loslopende honden en 
druk”

“De wandelpaden waren erg 
modderig. route aanwijzing 
was onduidelijk”

“Mooi qua natuur, goede 
voorzieningen en goed 
bereikbaar” “Parkeerterrein is vrij klein”

“Relatief weinig bankjes bij 
speelweide. Niet echt rustig. 
Geen gladde fietspaden en 
fietspaden lopen gelijk aan 
wandelpaden, niet veilig 
voor wandelaars.  
Uiteindelijk is het een 
aangepland bos, niet te 
vergelijken met een bos 
zoals schoorl of veluwe.”

“Fijne plek, kinderen kunnen 
veilig spelen, zwemmen, 
gezellig en schoon”

“Goed onderhouden, 
verzorgd en 
afwisselend gebied. 
Horeca en toiletten 
dichtbij. Dichtbij 
huis.”

“Het is er netjes, leuk 
voor jong en oud en 
de natuur is mooi. 
Ook is er voldoende 
parkeerplek”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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38

28

18

15

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Tafelberg- en Blaricumerheide (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

48 52

10

20

6

1224

14

15

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

240.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

222 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,26 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

1

79

3

0

0

0

2

12

4

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    18%
 overig provincie N-H: 82%

* Gemeente Blaricum

Herkomst MRA regio: 80%

leefstijlen

+

-

+

-
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Tafelberg- en Blaricumerheide (2/3)

72

18

14

1

1

0

2

6

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

10

15

2

3

0

6

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
6

1

23

68

1 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

18

43

3

24

4

35

38

28

36

13

18

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Tafelberg- en Blaricumerheide (3/3) 

7,8

7,5

7,8

7,6

7,3

7,5

8,1

7,7

7,6

7,8

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De wandelpaden zijn soms 
slecht te belopen, waardoor 
mensen op de fietspaden gaan 
wandelen.”

“Meubilair is groen, vies, 
stuk, aan vervanging toe. Er 
lopen erg veel mensen en 
nog meer loslopende 
honden”

“Het is een prachtig, 
wijds, rustig gebied. Met 
als extra's mooie horeca 
gelegenheid en de 
schaapskooi”

“Er zijn geen bordjes of 
wandelroutes uitgezet. Als ze 
dat wel zijn, dan heb ik nog 
geen bordje kunnen vinden. Het 
zou fijn zijn als je er een kaart 
kan krijgen van het gebied waar 
de wandel- en fietspaden op zijn 
aangegeven”

“Weinig bankjes, 
parkeerruimte auto's aan de 
krappe kant”

“Heerlijk gebied met 
uitstekende horeca”

“Ik geniet echt van de 
natuur een prachtig 
gebied heerlijk om tot 
rust te komen niet 
over bevolkt lekker 
rustig.”

“Mooi gebied, goed 
bereikbaar, goede 
parkeergelegenheden, 
uitgezette 
wandelroutes”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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45

24

10

21

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Texel bos en duin (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

47 53

9

12

6

16
35

14

8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

846.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

4.309 hectare

8,3 gemiddeld rapportcijfer 

€ 18,12 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

2

47

22

1

7

3

5

3

1

1

2

5

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    53%
 overig provincie N-H: 47%

* Gemeente Texel

Herkomst MRA regio: 17%

leefstijlen

+

-

+

-
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Texel bos en duin (2/3)

81

27

21

1

3

7

3

9

10

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

6

33

8

10

0

5

6

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

14

0

27

49

7
2 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

26

55

5

21

1

31

36

14

3

7

25

11

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Texel bos en duin (3/3) 

8,3

8,0

8,0

8,0

7,6

7,9

8,4

8,1

8,0

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Fietspaden soms onduidelijk”

“Het was op de dag dat wij 
er waren heel erg druk op de 
fietspaden, waardoor er 
soms wat filevorming 
ontstond en de rustplaatsen 
overbevolkt waren”

“Er heerst rust, gevarieerd 
en elk seizoen weer 
anders”

“Veel toeristen, daardoor erg 
druk. Het is wel leuk, maar niet 
echt aantrekkelijk.”

“Gering aantal rustplaatsen 
,fietspaden moeten ruimer 
worden ,gezien het groot 
aantal fietser, met 
verschillende snelheden”

“De rust, verzorgde 
omgeving, goede 
fiets/wandelpaden, geen 
zwerfvuil, diversiteit van 
begroeiing”

“Rustig, mooi stuk 
natuur, heerlijk om te 
wandelen en vogels 
te kijken.”

“Afwisselend 
landschap. Je loopt zo 
van het bos door de 
duinen naar het 
strand. Heerlijk 
rustig.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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31

29

24

16

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

't Twiske (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

10

12

12

19

23

15

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

510.000 unieke NL bezoekers

2 – 3 miljoen NL bezoeken

655 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,22 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

91

2

0

0

1

1

2

1

0

0

1

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    29%
 overig provincie N-H: 71%

* Gemeentes Oostzaan (19%), Landsmeer (10%)

Herkomst MRA regio: 89%

leefstijlen
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't Twiske (2/3)

51

18

8

1

3

23

8

15

19

2

0

0

0

3

0

4

1

2

0

5

12

3

1

0

12

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
8

0

32

52

6
1 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

18

25

8

9

2

31

36

18

43

11

11

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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't Twiske (3/3) 

7,6

7,5

7,7

7,4

7,2

7,3

7,6

7,3

7,4

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer bankjes om te genieten van 
de natuur, betalen om te parkeren 
om in de natuur te wandelen is 
echt belachelijk daarom kom ik 
hier niet zo vaak”

“Veel mensen, 
geluidsoverlast, klein gebied, 
beperkt aantrekkelijke 
horeca, weinig 
zwemplekken”

“Lekker dichtbij, parkeren 
prima, netjes en de 
kinderen + hond kunnen 
ze zich we lekker 
vermaken”

“De bewegwijzering. Ik ben 
hierdoor een keer verdwaald en 
hebben lang moeten zoeken”

“Ik vind het belachelijk dat 
er betaald moet worden om 
dit natuurgebied binnen te 
komen. De natuur is van 
iedereen!”

“Mooi gebied, goede 
gelegenheid voor alle 
soorten recreatie”

“Goede fietspaden, 
bewegwijzering en 
netjes schoon en 
toegankelijk”

“Het is een fijn, ruim 
en rustig gebied met 
goede 
fietsmogelijkheden en 
mooie visstekken”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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60

20

14

6

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Veenweidenpolders Zaanstreek (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

64 36

4

18

11

11

11

18

27

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

138.000 unieke NL bezoekers

0,75 – 1 miljoen NL bezoeken

3.813 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,22 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

93

2

0

0

0

2

1

0

0

3

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    87%
 overig provincie N-H: 13%

* Gemeentes Zaanstad (72%), Wormerland (15%)

Herkomst MRA regio: 89%

leefstijlen

+

-

-

+

-

-

-

-
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Veenweidenpolders Zaanstreek (2/3)

46

20

25

4

2

2

4

1

3

9

0

0

0

1

0

3

0

0

0

3

5

4

1

0

2

7

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
7

2

23

60

1
6

0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

4

37

3

9

3

38

23

27

29

11

25

34

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Veenweidenpolders Zaanstreek (3/3) 

7,6

7,6

7,4

7,9

7,5

7,3

7,5

7,2

7,8

7,4

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er zijn weinig fiets- en 
wandelpaden, maar veel smalle 
binnenwegen”

“Zwerfvuil, veel verkeer/auto 
en ook vliegtuigen, dus je 
komt niet helemaal los van de 
dagelijkse "wereld"”

“Rust, natuur, dichtbij, 
water, dieren”

“Vliegtuigen te veel geluid”

“Ik vind het een prachtig 
gebied in ieder seizoen 
anders”

“Uniek gebied met 
veel water”

“Het is dicht bij huis 
en erg goed 
toegankelijk voor 
iedereen. Je kan hier 
lekker lopen in de 
wintermaanden en in 
de zomer is het 
gezellig druk met vele 
dagjes mensen die 
komen zwemmen en 
spelen . Gewoon echt 
gezellig.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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56

20

15

9

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Veerplas (PTT toren)* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

60 40

3
8

12

33

27

7

9 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

106.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

45 hectare

6,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,89 per persoon per bezoek**

0

89

0

0

0

0

0

4

0

0

7

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    71%
 overig provincie N-H: 29%

* Gemeente Haarlem

Herkomst MRA regio: 87%

leefstijlen

+

-

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd 
en daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-
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Veerplas (PTT toren)* (2/3)

15

51

6

3

0

9

3

4

6

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

10

5

4

0

0

4

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet 0 1

35

64

0 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

5

9

1

3

1

20

13

43

22

8

8

54

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Veerplas (PTT toren)* (3/3) 

6,7

7,1

7,2

7,1

7,0

5,6

7,0

7,0

6,9

7,0

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het landschap is niet 
aantrekkelijk. landelijk, grasland 
en riet”

“Weinig bankjes, heb ik ook 
niet nodig als je met de 
hond gaat lopen. 
hondenpoep is er in 
overvloed. Mensen ruimen 
het niet op!”

“Veel rotzooi op de paden”

“Bankjes plaatsen en meer 
gras maaien en onkruid 
snoeien.”

“Het is er rustig en 
leuk. Fijne natuur en 
precies wat ik prettig 
vind. Niet te ver weg 
van Amsterdam.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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37

25

19

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Venneperhout* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

41 59

13

17

11

17

23

12

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

55.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

101 hectare

7,3 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,93 per persoon per bezoek**

0

90

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    97%
 overig provincie N-H:   3%

* Gemeente Haarlemmermeer

Herkomst MRA regio: 90%

leefstijlen
Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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Venneperhout* (2/3)

61

22

5

0

2

3

6

4

2

0

0

2

0

0

0

6

0

0

3

28

23

0

3

0

3

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
4 3

39

49

4
0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

12

13

0

11

2

32

12

17

55

25

9

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Venneperhout* (3/3) 

7,3

7,2

7,4

7,0

6,9

7,4

6,9

7,3

7,3

7,2

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Paden zijn smal en er hangt 
veel groen overheen Weinig 
bankjes”

“Veel hondenpoep, rotzooi 
van hangjongeren, geen 
prullenbakken”

“Saai gebied met naar het lijkt weinig 
serieuze invulling. Wandelpaden zijn 
niet bijzonder, soms erg smal en 
oneffen.”

“Jong gebied, (nog) niet 
aantrekkelijk maar wel veel 
groen”

“Heerlijk rust en weinig 
mensen”

“Het is een heel fijn 
wandelgebied.. veel 
te doen voor 
kinderen. Mooie 
plekken”

“Is met zorg 
aangelegd en 
onderhouden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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25

26

38

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Vondelpark (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

53 47

12

16

11

14

26

8

11 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

1.208.000 unieke NL bezoekers

8 – 9 miljoen NL bezoeken

47 hectare

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,80 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

92

2

0

0

0

0

2

1

1

1

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    91%
 overig provincie N-H:   9%

* Gemeente Amsterdam

Herkomst MRA regio: 90%

leefstijlen

+

-

-

+

-

-
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Vondelpark (2/3)

69

22

2

1

0

20

19

9

1

0

0

0

0

0

0

8

3

1

0

2

21

14

0

1

18

4

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

27

2

28

13

28

0
2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

2

5

37

2

28

30

37

13

24

18

16

15

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

177



Vondelpark (3/3) 

7,6

7,7

7,7

7,1

7,3

4,8

7,5

5,9

7,1

6,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Zwerfvuil teveel toeristen”

“Geen vrije parkeerplekken 
beschikbaar in de omgeving. 
Het kan er op een zomerse 
avond zeer druk zijn, zodat 
je er niet voor de rust kan 
komen.”

“Het is een heerlijk levendig 
park, iedereen lijkt hier te 
genieten veel vrolijke honden 
en kinderen gezellig!”

“Het is er veel te druk. 
Wietrokende toeristen en 
andere lui die denken dat het 
park van hen is. Ik kom er niet 
graag”

“Wij konden het punt waar 
we moesten zijn in het 
Vondelpark niet vinden, dus 
meer overzichtsborden of 
aanduiding waar in het park 
je bent en waar andere 
dingen zijn zou goed zijn”

“Het is ruim, goed 
onderhouden, veel mensen 
en toch rustig, heel mooie 
omgeving.”

“Midden in de stad is 
het vondelpark een 
mooi stukje natuur 
waar veel te beleven 
valt. Barbecueën, 
voetballen en zonnen 
(bij mooi weer).”

“Mooie plek midden in 
stad. Fijne 
ontspannen sfeer. 
Goed bereikbaar door 
vele in en uitgangen.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

178

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqmpcWZqcgCFUJWFAodwIQGOw&url=http://scm.ulster.ac.uk/~B00638098/des107/des107blog.html&bvm=bv.104317490,d.d24&psig=AFQjCNHAh07zvF9BAGjU37bpP0eZxE42tQ&ust=1444061231943155


40

31

14

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Vooroever* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

52 48

4
12

15

30

26

4
7 2

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

60.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

192 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 12,30 per persoon per bezoek**

0

99

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    78%
 overig provincie N-H: 22%

* Gemeente Medemblik

Herkomst MRA regio: 1%

leefstijlen

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-
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Vooroever* (2/3)

58

16

3

1

0

21

11

12

29

11

2

3

1

0

0

4

1

4

0

23

14

13

2

0

5

7

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

24

0

17

46

2

11

0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

11

23

4

6

6

32

18

13

59

25

9

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Vooroever* (3/3) 

7,4

7,2

6,9

7,2

7,1

7,6

7,4

7,2

7,2

6,7

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het is er wel rommelig , volle 
vuilnisbakken en zwerfvuil”

“Veel hangjeugd en veel 
hondenpoep en niet echt 
aantrekkelijk als recreatie 
gebied”

“Hondenpoep. Ik vertrouw het 
zwemwater zomers niet ivm
blauwalg.”

“Parkeerterrein en 
wandelpaden staan 
regelmatig onder water, 
weinig banken waar je 
beschut kunt zitten slechts 
een route mogelijk.”

“Mooi strand gezellig 
met vrienden en 
vriendinnen 
kampvuurtje dicht bij 
huis”

“Fijn gebied met veel 
parkeerruimte”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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Waarderhout 

30.000 unieke bezoekers

59 hectare

kengetallen

Dit gebied is relatief weinig bezocht, waardoor het 

aantal bezoekers in de steekproef laag is. Voor dit 

gebied is het daarom naast het bezoekersaantal 

niet mogelijk om extra informatie op te nemen 

over het profiel van de bezoekers en de 

bezoekfrequentie.
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46

27

9

17

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Waddendijk en Polder van Texel (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

50 50

9

13

7

20
32

9

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

647.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

5.854 hectare

8,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 13,57 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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4

7
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1

1

2

4

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    62%
 overig provincie N-H: 38%

* Gemeente Texel 

Herkomst MRA regio: 14%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Waddendijk en Polder van Texel (2/3)

70

26

26

1

4

9

3

6

1

1

0

3

0

0

0

1

0

0

0

6

19

2

11

0

4

9

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
3 0

38

47

6 5
1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

18

47

14

22

1

42

28

19

3

15

45

12

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Waddendijk en Polder van Texel (3/3) 

8,2

7,7

7,9

7,8

7,5

7,8

7,9

7,8

8,0

7,8

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig plaatsen. Het wordt 
steeds drukker dus te weinig 
capaciteit”

“Meer bankjes op de 
waddendijk en meer 
fietspaden in de polder.”

“Vergezichten over de 
wadden, prachtige natuur, 
vogels en andere dieren 
spotten”

“Slecht parkeren v/d auto in 
Den Burg, weinig bos 
waddendijk en polder, druk 
in Den Burg”

“Texel is veel drukker 
geworden de afgelopen jaren 
en nu ook dat het in de 
Lonely Planet is genomen. 
Het zou zonde zijn als het 
ten onder gaat aan haar 
eigen succes”

“Het is er lekker ruim en 
er zijn veel vogels te zien”

“Het is een heerlijk 
gebied waar je echt 
kan uitwaaien, 
relatief rustig is en je 
bent er echt even 
tussenuit”

“Prachtig gebied, 
mooie fietspaden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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54

25

13

7

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Waterland (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

57 43

8

14

12

1420

15

17

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

296.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

5.008 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,26 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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1
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1

1
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0

1

1

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    35%
 overig provincie N-H: 65%

* Gemeente Waterland (35%)

Herkomst MRA regio: 92%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Waterland (2/3)

56

26

11

2

2

5

2

5

4

7

4

3

1

0

0

4

1

1

0

4

14

2

3

1

7

7

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
8

1

31

52

2
6

1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

17

50

1

11

3

33

14

18

33

17

16

17

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Waterland (3/3) 

7,8

7,7

7,9

7,9

7,5

7,5

7,8

7,5

7,6

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Zwerfvuil”

“Er zijn weinig aantrekkelijke 
plekken om te zitten (nisjes 
bijvoorbeeld), het is nogal 
winderig en oud versleten 
meubilair.”

“Dichtbij, mooi 
cultuurlandschap, prima 
gevist en lekker rustig om 
er te hardlopen. En's
zomers kan je er heerlijk 
fietsen.”

“Meer bankjes overlast van 
langsrijdende of hardrijdende 
auto's”

“Het is erg stil in dit gebied. 
weinig plekken waar je als je 
met je auto bent kunt 
parkeren”

“Gezellig, rust en ruimte”

“Rustig, weinig 
veranderd in de oude 
kern, weinig lawaai op 
een vliegtuig na, 
diverse landschappen”

“Rust, groen, veel 
koeien, paarden en 
schapen in de wei. 
Goede fietsroute 
bewijzering, mooie 
landschapsuitzichten”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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51

20

17

13

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Westbroekplas* (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

66 34

3
12

5

34
27

12

7 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

119.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

45 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,37 per persoon per bezoek**

0

90

3

0

0

0

0

3

0

0

4

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    76%
 overig provincie N-H: 24%

* Gemeente Velsen

Herkomst MRA regio: 90%

leefstijlen

+

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal 
waarnemingen. De bezoekersaantallen zijn op de volledige steekproef gebaseerd 
en daarmee wel voldoende betrouwbaar.
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en vervoerskosten, 
inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere score ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-
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Westbroekplas* (2/3)

42

10

8

10

0

16

3

10

20

0

0

0

1

9

0

1

0

0

0

3

26

0

0

1

10

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
6

0

42

52

0 0 0

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

4

14

5

11

3

30

22

2

45

9

3

20

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen.
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Westbroekplas* (3/3) 

7,4

7,0

7,4

7,3

7,4

7,5

7,1

7,3

7,4

7,4

algemene waardering**

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* Resultaten op deze pagina zijn indicatief wegens een relatief laag aantal waarnemingen. 
** De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
*** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Vies en weinig toezicht”

“De plas zou wat beter 
onderhouden mogen 
worden, worden gedregd 
bijvoorbeeld”

“Er is overal afval. Er is geen 
parkeerplaats. Klein strandje 
dus overal zijn kinderen om 
je heen”

“Lekker heel dicht bij 
gezellig omdat ik veel 
bekende tegenkom”

“Het is er mooi stil 
rustig schoon”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten***
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27

36

16

21

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Westeinderplassen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

49 51

5

22

3

1826

14

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

245.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

1.377 hectare

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,19 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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79

17

0

1

0

0

2

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    67%
 overig provincie N-H: 33%

* Gemeente Aalsmeer

Herkomst MRA regio: 79%

leefstijlen

-

+

-

+
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Westeinderplassen (2/3)
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0
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1
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1

0

0

0

0

12

1

0

1

10

9

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
4

12

23

34

1

26

1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

3

17

4

2

5

33

35

9

22

14

8

29

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Westeinderplassen (3/3) 

7,7

7,3

6,9

7,0

7,0

6,9

7,4

7,2

7,3

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Op de plaatsen met horeca en 
zitgelegenheid is het altijd 
behoorlijk druk”

“Het fietspad is slecht en 
parkeergelegenheid is soms 
ook een probleem”

“Omdat je er lekker kan 
lopen en omdat er veel 
water is en je er dan 
lekker kan zwemmen met 
vrienden”

“Drukte, veel mensen bij 
paviljoens. Fietsroutes niet erg 
duidelijk”

“Veel oudere jeugd laten 
hier heel veel rommel achter 
en er zijn heel weinig 
vuilnisbakken. Er zijn ook 
heel weinig bankjes bij het 
strand. Het is een klein 
strand, dus bij mooi weer is 
het heel druk.”

“Niet te groot, was ook 
niet druk”

“Heel leuk gebied met 
heel veel 
mogelijkheden en een 
leuk strand”

“Omdat het er heerlijk 
is om te fietsen. 
Goede fietspaden en 
prachtig uitzicht!”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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34

24

24

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Wester- en Bussumerheide (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

54 46

9

17

8

23

25

10

8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

252.000 unieke NL bezoekers

1,5 – 2 miljoen NL bezoeken

581 hectare

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,50 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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0

1

6

2

0

0

0

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    89%
 overig provincie N-H: 11%

* Gemeentes Gooise Meren (44%), Hilversum (40%), 
Laren (5%)

Herkomst MRA regio: 91%

leefstijlen

-

+
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Wester- en Bussumerheide (2/3)
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3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
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35

45

6
0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

22

52

5

16

4

43

25

32

40

21

19

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Wester- en Bussumerheide (3/3) 

7,9

7,9

8,0

8,0

7,4

7,7

8,2

7,8

7,8

8,0

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Bankjes waren stuk en 
fietspaden niet heel goed”

“Lastig om dicht bij gebied 
te parkeren. Beschikbare 
parkeerruimte snel erg vol.”

“Mooi afwisselend 
landschap met goede 
fietspaden. Theehuis 't 
Bluk heeft een fijn terras.”

“Ja de bankjes zijn slecht 
onderhouden of hebben ineens 
grote kuilen er omheen. En er 
zijn te weinig prullenbakken”

“Loslopende honden, 
wandelaars op fietspaden”

“Prachtige omgeving met 
mooi uitgezette routes”

“Je kunt daar relatief 
rustig wandelen in 
een mooie natuurlijke 
omgeving die toch 
erg dicht bij de 
bebouwde kom ligt”

“Ik vind het een mooi 
gevarieerd bos-, 
heidegebied”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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58

29

9

4

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Westfriese omringdijk (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

57 43

3
16

7

36

19

11

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

184.000 unieke NL bezoekers

0,5 - 0,75 miljoen NL bezoeken

aantal hectare onbekend, 
lengte = 126 kilometer

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,31 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

92

0

0

1

1

2

1

0

0

4

0

Herkomst MRA regio: 9%

leefstijlen

+

-

-

+

-

-

-
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Westfriese omringdijk (2/3)

39

27

11

3

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

1

14

23

0

2

1

3

15

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

23

0

34
40

0 0 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

12

25

1

4

0

22

9

15

30

13

19

39

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Westfriese omringdijk (3/3) 

7,6

7,2

7,5

7,4

6,6

6,6

7,7

7,3

7,6

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Erg druk door veel autoverkeer 
in de zomer en je loopt langs de 
weg”

“Parkeergelegenheden 
aanbrengen, uitkijkpunten 
maken waar men even stopt, 
bankje, prullenbak, 
toeristische informatie”

“Afwisselende natuur en 
landschap”

“Er zijn geen wandelpaden en er 
is bijna geen 
parkeergelegenheid en er zijn 
geen aparte fiets paden”

“Wandelen op de weg is niet 
ideaal als er veel 
autoverkeer is, meer 
wandelpanden zouden 
welkom zijn”

“Mooi historisch 
landschap”

“Geeft een gevoel van 
rust ontspanning en 
prachtig uitzicht over 
noord Holland”

“Prachtig open 
landschap. Mooie 
dorpjes, boerderijen, 
natuur. 
Vergezichten.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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40

21

27

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Wieringen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

69 31

7

11

12

15

10

18

26

1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

200.000 unieke NL bezoekers

0,5 – 0,75 miljoen NL bezoeken

2.522 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 10,65 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

3

77

3

1

4

1

2

5

0

0

0

5

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    79%
 overig provincie N-H: 21%

* Gemeente Hollands Kroon

Herkomst MRA regio: 5%

leefstijlen

+

-

-

+
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Wieringen (2/3)

41

13

3

2

3

3

8

9

6

3

1

6

0

1

0

1

0

2

1

2

29

2

9

5

9

19

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet 1 0
8

81

2 6 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

9

36

2

14

4

24

18

15

12

11

7

49

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Wieringen (3/3) 

7,8

7,8

7,8

7,8

7,5

8,1

7,7

7,8

8,0

7,8

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer bankjes om te rusten”

“Er zou meer gratis 
parkeergelegenheid moeten 
zijn, op mooie weekend 
dagen is het erg druk”

“Ik vind het een 
bijzonder landschap, 
en er zijn heel veel 
vogels te zien”

“Meer fietspaden door de 
natuur”

“Nieuw asfalt of onderhoud”

“Ik vind het daar 
heerlijk rustig en 
mooi. Lekker over de 
Waddenzee kijken en 
een visje eten.”

“Het is een mooi, 
afwisselend gebied 
met cultuurland en 
kust. Je kan er rustig 
wandelen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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41

27

24

8

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Zwanenwater (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

61 39

2
14

9

15

28

8

25

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

181.000 unieke NL bezoekers

0,25 – 0,5 miljoen NL bezoeken

611 hectare

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,74 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

0

58

1

0

12

7

5

3

0

0

0

14

Herkomst binnen provincie NH: 
 directe omgeving*:    19%
 overig provincie N-H: 81%

* Gemeente Schagen

Herkomst MRA regio: 18%

leefstijlen

+

-

-

+

-
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Zwanenwater (2/3)

78

7

0

0

2

5

5

9

7

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

5

6

1

17

26

1

1

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

13

0
9

52

0 2

24

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

22

23

0

20

1

18

15

41

10

7

27

9

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Zwanenwater (3/3) 

7,5

7,8

7,7

7,6

7,7

7,7

8,3

8,1

7,7

8,0

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het is er erg druk op het 
strand, waardoor ook de 
parkeergelegenheid matig is”

“Er is te weinig parkeer 
gelegenheid en er is maar 1 
pad om rond te wandelen, 
dat is jammer”

“Goed parkeren en goede 
wandelpaden”

“Parkeerplaats is wel erg 
klein, als je wat later op de 
dag bent, kun je in de berm 
gaan parkeren wat weer 
schade aan de auto tot 
gevolg heeft gehad. Er 
mogen wat mij betreft meer 
bankjes of plekken om even 
uit te rusten, vooral met 
kleine kinderen”

“Schoon, netjes, wordt 
goed omgegaan me de 
natuur”

“Het is een prachtig 
gevarieerd natuurgebied 
met een enorme 
variëteit aan begroeiing 
waarvan enkele planten 
vrij zeldzaam zijn. Ook 
de stilte daar is erg 
prettig”

“Het is een prachtig 
natuurgebied waar je 
(nog) ongestoord kunt 
wandelen en 
fotograferen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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Texel 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Texel bos en duin (NP)

 Waddendijk en Polder van Texel

 Strand Texel
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45

24

9

22

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Texel (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

47 53

9

12

7

1934

12

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.139.000 unieke NL bezoekers

4 – 5 miljoen NL bezoeken*

10.163 hectare (excl. Strand Texel)

8,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 16,78 per persoon per bezoek**

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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leefstijlen

+
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+

-

+

-
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Texel (2/3)

80

20

16

1

4

14

4

11

10

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

8

29

4

8

0

5

8

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

10
1

29

49

7
3 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

26

49

13

22

3

38

35

16

3

10

29

9

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Texel (3/3) 

8,2

7,8

7,9

7,9

7,5

7,9

8,2

7,9

8,0

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Was daar in de zomervakantie 
dus erg druk en de stranden in 
Nederland vind ik over het 
algemeen niet echt schoon. 
Zeker in de zomervakantie beter 
of meer opruimen de stranden.”

“Gering aantal rustplaatsen 
,fietspaden moeten ruimer 
worden ,gezien het groot 
aantal fietser, met 
verschillende snelheden”

“Vergezichten over de 
wadden, prachtige 
natuur, vogels en 
andere dieren spotten”

“Te weinig plaatsen. Het 
wordt steeds drukker dus 
te weinig capaciteit”

“Heel breed strand 
schoon niet druk 
gezellige strandtenten 
en met een beetje 
geluk zie je 
zeehonden”

“Afwisselend 
landschap. Je loopt zo 
van het bos door de 
duinen naar het 
strand. Heerlijk 
rustig.”

waardering
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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Duinen Noord 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Noordduinen / Grafelijkheidsduinen

 Zwanenwater

 Pettemerduinen
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34

35

22

10

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Duinen Noord (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

56 44

8

14

8

1923

10

18

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

558.000 unieke NL bezoekers

2 – 3 miljoen NL bezoeken*

1.508 hectare

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,93 per persoon per bezoek**

1

75

3

0

7

3

2

2

1

1

0

5

leefstijlen

-

+

-

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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Duinen Noord (2/3)

66

11

4

0

2

11

2

8

9

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

10

11

1

7

18

2

9

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
8

0

14

56

2 1

19

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

13

28

1

11

1

25

20

26

19

9

16

17

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Duinen Noord (3/3) 

7,4

7,4

7,3

7,2

7,0

7,3

7,6

7,3

7,2

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De plek waar fietsers en 
wandelaars in de duinen elkaar 
kruizen wordt niet goed 
aangegeven waardoor je in de 
zomermaanden soms gevaarlijke 
situaties krijgt”

“Soms is bewegwijzering 
niet geheel duidelijk. 
Bankjes vaak smoezelig.”

“Het is een prachtig 
natuurgebied waar je 
(nog) ongestoord 
kunt wandelen en 
fotograferen”

“Er is te weinig parkeer 
gelegenheid en er is 
maar 1 pad om rond te 
wandelen, dat is 
jammer”

“Lekker dichtbij, goed 
op de fiets te 
bereiken, schoon 
strand, in de zomer 
veel plekken waar je 
je vuil kwijt kunt”

“Er is zoveel verandert 
de laatste jaren, mooi 
groot strand en nieuwe 
duinen. Een mooi 
strandpaviljoen en een 
informatiecentrum”

waardering
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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Westfriesland

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Westfriese omringdijk (lengte = 126 kilometer)

 De Weelen

 Streekbos

 Vooroever

 Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen

 Enkhuizerzand
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39

31

17

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Westfriesland (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

50 50

7
8

14

21
29

15

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

582.000 unieke NL bezoekers

3 – 4 miljoen NL bezoeken*

aantal hectare onbekend

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,76 per persoon per bezoek**

0

86

2

0

0

0

3

5

1

0

2

1

leefstijlen

-

+

-

+

+
+

-
-

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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Westfriesland (2/3)

67

14

4

2

0

9

4

10

12

4

1

11

0

0

0

2

0

1

0

10

21

3

1

0

7

7

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

14

0

18

54

2
11

1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

10

20

3

8

2

22

28

14

27

13

9

26

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Westfriesland (3/3) 

7,7

7,4

7,5

7,3

7,1

7,3

7,7

7,3

7,5

7,5

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Parkeerterrein en wandelpaden 
staan regelmatig onder water, 
weinig banken waar je beschut 
kunt zitten slechts een route 
mogelijk.”

“Veel jeugd die overlast 
veroorzaakt en veel poep 
van honden meubilair vaak 
stuk gemaakt en zeker geen 
rustig plekje”

“Prachtig open 
landschap. Mooie 
dorpjes, boerderijen, 
natuur. Vergezichten”

“Er was geen beveiliging en 
de parkeergelegenheid was 
zeer slecht. De wandel en 
fietspaden zijn ook niet in 
orde”

“Goed onderhouden, 
verzorgd en 
afwisselend gebied. 
Horeca en toiletten 
dichtbij. Dichtbij huis”

“Heerlijk aan het 
water en mooie 
natuur. Elke dag weer 
anders”

waardering
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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Laag Holland 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Eilandspolder en omgeving

 Alkmaardermeer; plas en oevers

 Veenweidenpolders Zaanstreek

 't Twiske

 Ilperveld

 Waterland

 Purmerbos

 Hemmeland
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36

27

20

17

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Laag Holland (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

55 45

8

13

11

20
21

16

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

993.000 unieke NL bezoekers

6 – 7 miljoen NL bezoeken*

14.555 hectare

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,48 per persoon per bezoek**

1

90

3

0

1

0

1

1

1

1

1

2

leefstijlen

+

-
+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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Laag Holland (2/3)

57

18

9

2

2

11

5

8

10

6

1

1

0

2

0

3

1

1

0

7

9

2

1

0

7

5

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet

10
1

27

54

3 4 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor
bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

15

31

5

10

4

31

27

19

34

11

15

12

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Laag Holland (3/3) 

7,7

7,6

7,6

7,6

7,3

7,3

7,7

7,5

7,6

7,6

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig bankjes om uit te 
rusten vooral voor ouderen”

“Hangplekken voor jeugd op 
parkeerplaatsen, hier ook 
veel zwerfvuil. Heel veel 
vliegtuiglawaai. 
Bewegwijzering is redelijk, 
maar niet heel uitgebreid”

“Rust, natuur, 
dichtbij, water, 
dieren”

“Het is erg stil in dit 
gebied. Weinig plekken 
waar je als je met de 
auto bent kunt parkeren”

“Veel te veel honden, ook 
daar waar aangegeven is dat 
geen honden mogen komen”

“Goede fietspaden, 
bewegwijzering en 
netjes schoon en 
toegankelijk”

“Uniek gebied. Erg 
stil. Heerlijk omj te 
vissen of om een 
bootje te huren”

waardering
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Prachtig, redelijk 
ongerept gebied met 
weinig bezoekers”
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NP Zuid Kennemerland 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg

 Elswout / Middenduin / Koningshof
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35

30

23

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

NP Zuid Kennemerland (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

54 46

11

12

8

20
23

14

11 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

1.006.000 unieke NL bezoekers

4 – 5 miljoen NL bezoeken*

3.585 hectare

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,86 per persoon per bezoek**

0

86

5

0

0

0

0

4

1

1

1

1

leefstijlen

+

-

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-
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NP Zuid Kennemerland (2/3)

83

22

8

4

1

7

4

5

4

0

0

0

1

0

0

6

0

1

0

3

14

3

3

1

6

2

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5

0

28

52

12

0 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

24

47

2

17

1

37

27

28

30

13

25

11

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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NP Zuid Kennemerland (3/3) 

8,0

7,8

7,6

7,7

7,4

7,3

8,2

7,6

7,8

7,9

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te druk en er ontbrak een 
bordje bij de route waardoor we 
de weg moesten vragen”

“In de weekenden met mooi 
weer is het zeer druk op de 
paden. Een paar extra 
bankjes zijn dan wel nodig. 
Ik mis informatie over flora 
en fauna.”

“Mooi landschap, 
groot dus je hoort de 
verkeerswegen 
nauwelijks, een goed 
restaurant aan Zee, 
variatie in het 
landschap”

“Relatief weinig 
parkeergelegenheid”

“Prachtige natuur, 
gevarieerd, 
betrekkelijk rustig, 
veel vogels”

“Prachtig en mooi 
onderhouden gebied. 
De hond mag mee in 
het park”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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Spaarnwoude 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Oostbroek/Buitenhuizen (Spaarnwoude)

 De Houtrak

 Westbroekplas

 Veerplas (PTT toren)

 Dijkland
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38

25

23

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Spaarnwoude (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

58 42

6

12

9

18
28

13

12
3

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

344.000 unieke NL bezoekers

2 – 3 miljoen NL bezoeken*

2.584 hectare

7,3 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,13 per persoon per bezoek**

0

89

1

0

0

1

0

4

0

0

5

0

leefstijlen

+

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland
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Spaarnwoude (2/3)

34

27

8

6

2

9

5

7

7

1

0

0

0

1

0

2

1

1

0

7

12

8

1

0

6

8

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
5

0

37

56

1 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

10

23

6

10

2

32

20

22

32

13

12

21

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Spaarnwoude (3/3) 

7,3

7,4

7,5

7,4

7,2

7,1

7,4

7,2

7,3

7,3

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er is geen meubilair, veel 
zwerfafval, veel geluid van 
vliegtuigen. Fietspad erg smal.”

“Vliegtuiglawaai en last van 
honden en hun bezitters. 
Afwisseling in het landschap 
valt wat tegen”

“Bankjes plaatsen en 
meer gras maaien en 
onkruid snoeien”

“Je kunt er moeilijk parkeren 
en er is langs het Spaarne 
veel zwerfvuil”

“Het is een heerlijke 
omgeving, veel fiets 
opties, goed 
aangegeven. Heerlijke 
dagjes weg gehad!”

“Het is er mooi stil 
rustig schoon”

waardering
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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GNR terreinen 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande gebieden 
samengevoegd:

 Naarder Eng

 Wester- en Bussumerheide

 Spanderswoud en Fransche Kampheide

 Hoorneboegse Heide

 Tafelberg- en Blaricumerheide
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36

28

22

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

GNR terreinen (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

57 43

14

21

7

15

22

13

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

608.000 unieke NL bezoekers

5 – 6 miljoen NL bezoeken*

1.618 hectare

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,20 per persoon per bezoek**

0

85

3

0

0

0

1

8

2

0

0

1

leefstijlen

+

-

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Indien men twee of meer deelgebieden tijdens één bezoek heeft 
bezocht, telt het bezoek twee maal mee in de bezoekaantallen
** Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

+/- bij leeftijd en leefstijlen betekent een significant hogere of lagere 
score ten opzichte van alle onderzochte gebieden in Noord-Holland

-

+

+
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GNR terreinen (2/3)

63

23

13

3

1

1

7

6

0

0

0

0

0

0

0

8

0

1

0

10

9

1

2

0

5

3

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

anders/weet niet
9

1

28

59

2 0 1

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

21

44

3

19

2

37

25

22

34

14

19

13

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

anders

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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GNR terreinen (3/3) 

7,8

7,6

7,8

7,6

7,2

7,4

8,0

7,6

7,6

7,7

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De wandelpaden zijn soms 
slecht te belopen, waardoor 
mensen op de fietspaden gaan 
wandelen”

“Te weinig (rust)bankjes 
ouderen. Het is er nogal 
druk; ook zeer veel 
(loslopende)honden. 
Bewegwijzering ontbreekt 
vrijwel geheel”

“Mooi afwisselend 
landschap met goede 
fietspaden. Theehuis 
‘t Bluk heeft een fijn 
terras.”

“Smerige paddenstoelen die 
kennelijk nooit 
schoongemaakt worden 
waardoor de afstanden en 
bestemmingen niet meer te 
lezen zijn”

“Prachtige heide, je 
kunt ver kijken het is 
relatief rustig en je 
kunt fietsen via 
landgoed 
Zonnestraal”

“Goede 
parkeergelegenheid, 
verharde paden voor 
rolstoelgebruik, 
honden kunnen lekker 
rennen, mooie 
natuur”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**
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Gemiddelde onderzochte gebieden in Noord-Holland

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van alle 65 onderzochte gebieden 
samengevoegd en gemiddeld. In de gemiddelde scores wegen gebieden mee 
naar rato van het aantal bezoekers dat zij ontvangen. 
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36

28

21

15

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Gemiddelde onderzochte gebieden in Noord-Holland (1/3)

kengetallen profielkenmerken
(in %)

52 48

9

13

10

19
25

13

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

339.000 unieke NL bezoekers

1 – 1,5 miljoen NL bezoeken

2.014 hectare 

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,66 per persoon per bezoek*

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, exclusief verblijf- en 
vervoerskosten, inclusief personen die niets hebben besteed

0

82

5

0

1

0

1

4

1

1

2

1

leefstijlen
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Gemiddelde onderzochte gebieden in Noord-Holland (2/3)

67

17

8

3

2

13

6

10

9

3

1

2

0

0

0

4

0

1

0

7

21

4

4

2

8

wandelen

(toer)fietsen met gewone fiets

(toer)fietsen met elektrische fiets

wielrennen

mountainbiken/ATB

zonnen/luieren/dagkamperen

picknicken, barbecueën

spelen

zwemmen

varen met motorboot

kanoën/roeien/suppen

surfen/zeilen

kitesurfen/flyboarden/waterskiën

sportvissen

duiken

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

balsport

paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht

evenement bezocht

natuurstudie, dieren/planten kijken

studeren/werken

ontmoeten/afspreken met vrienden

9
1

22

56

7
2 2

te voet hardlopend fiets auto

scooter

motor

bromfiets

openbaar

vervoer

boot

kano

roeiboot

overig

15

32

9

14

5

34

30

18

24

12

17

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

opgaan in de natuur

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

interessant gebied

Basis alle figuren: unieke bezoekers

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken 
(in %)

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)
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Gemiddelde onderzochte gebieden in Noord-Holland (3/3) 

7,8

7,6

7,7

7,5

7,3

7,2

7,8

7,3

7,6

7,6

algemene waardering*

kwaliteit wandelpaden

kwaliteit fietspaden

bewegwijzering/routeaanduiding

meubilair

parkeergelegenheid

aantrekkelijkheid landschap

rust

sociale veiligheid

schoon

Basis: unieke bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de negen voorgelegde deelaspecten

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)
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3
Bestemmingen en profiel 
bezoekers grote steden

© Staatsbosbeheer



Alkmaar

63

61

53

48

33

24

16

16

16

15

Strand Bergen / Egmond / Schoorl

Geestmerambacht

Alkmaarderhout

Schoorlse duinen

Noord Hollands Duinreservaat

Park van Luna

Hondsbosche duinen

Westfriese omringdijk

Landgoed Nijenburg

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Alkmaar

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Alkmaar
(in %)

52 48

11

13

10

23

16

15

11 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend

28

32

21

20

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar
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Amstelveen

72

49

34

29

29

19

17

11

9

8

Amsterdamse bos

Amstel, oever, dijk en polders (incl
Bovenkerker-, Middelpolder, Ronde

Hoep)

Vondelpark

Ouderkerkerplas

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Westeinderplassen

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Amsterdamse Waterleiding Duinen

Noord Hollands Duinreservaat

Loosdrechtse plassen / Wijde blick

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Amstelveen

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Amstelveen
(in %)

31

29

23

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

49 51

6

14

11

1922

18

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

241



Amsterdam

51

49

37

23

19

19

17

15

13

13

Vondelpark

Amsterdamse bos

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Amstel, oever, dijk en polders (incl
Bovenkerker-, Middelpolder, Ronde

Hoep)

Twiske

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Gaasperplas

Amsterdamse Waterleiding Duinen

Noord Hollands Duinreservaat

Strand Bergen / Egmond / Schoorl

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Amsterdam

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Amsterdam
(in %)

20

31

32

17

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

49 51

12

13

17

13

22

10

13
1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend
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Haarlem

70

68

45

42

35

24

19

19

19

18

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Haarlemmerhout

Elswout / Middenduin / Koningshof

Amsterdamse Waterleiding Duinen

Veerplas (PTT toren)

Oostbroek / Buitenhuizen
(Spaarnwoude)

Westbroekplas

Haarlemmermeerse bos

Noord Hollands Duinreservaat

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Haarlem

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Haarlem
(in %)

27

31

23

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

51 49

6

13

12

14
22

18

13
1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend
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Haarlemmermeer

70

40

35

30

29

27

20

14

12

11

Haarlemmermeerse bos

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Amsterdamse Waterleiding Duinen

Groene Weelde

Amsterdamse bos

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Venneperhout

Elswout / Middenduin / Koningshof

Westeinderplassen

Noord Hollands Duinreservaat

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Haarlemmermeer

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Haarlemmermeer
(in %)

27

31

19

23

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

46 54

11

14

5

1725

17

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend
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Hilversum

49

47

46

43

41

30

29

24

19

13

Loosdrechtse plassen / Wijde blick

Spanderswoud en Fransche Kampheide

Wester- en Bussumerheide

's-Gravelandse buitenplaatsen

Hoorneboegse Heide

Spiegelplas, Ankeveense /
Kortenhoefse Plassen

Tafelberg- en Blaricumerheide

Naardermeer

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Vondelpark

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Hilversum

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Hilversum
(in %)

30

27

23

20

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

48 52

11

16

10

17

20

11

13

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend
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Hoorn

44

35

26

23

18

17

15

14

13

10

Markermeerdijk / kust Hoorn /
Enkhuizen (incl Uiterdijk, De Hulk,

Wijdenes)

Streekbos

Strand Bergen / Egmond / Schoorl

Schoorlse duinen

Westfriese omringdijk

Vondelpark

Ijmeer / Markermeer

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Noord Hollands Duinreservaat

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Hoorn

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Hoorn
(in %)

29

29

25

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

52 48

13

13

7

16
26

18

7

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend
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Purmerend

64

46

35

26

25

25

19

17

16

15

Purmerbos

Twiske

Hemmeland

Strand Bergen / Egmond / Schoorl

Amsterdamse bos

Waterland

Vondelpark

Ilperveld

Schoorlse duinen

Strand Texel

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Purmerend

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Purmerend
(in %)

28

33

18

22

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

46 54

7

11

8

22
25

16

12 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend
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Zaanstad

42

31

31

26

24

21

20

19

16

16

Twiske

Strand Bergen / Egmond / Schoorl

Noord Hollands Duinreservaat

Strand Wijk aan Zee / Velsen
(Noordpier)

Amsterdamse bos

Veenweidenpolders Zaanstreek

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin
en Kruidberg

Vondelpark

Strand Zandvoort / Bloemendaal

Schoorlse duinen

Basis alle figuren: unieke bezoekers uit Zaanstad

tien meest bezochte gebieden in Noord-Holland 
(in %)

profiel bezoeker uit Zaanstad
(in %)

26

32

21

21

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

49 51

9

17

11

16

23

13

10 1

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend onbekend
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4
Onderzoeksmethode

© Staatsbosbeheer



Onderzoeksopzet (1/2)

Element Beschrijving

Methode:
Respondenten zijn online benaderd met een vragenlijst. Men heeft anderhalve week de tijd 
gekregen om de vragenlijst in te vullen.

Doelgroep:

Nederlanders van 0 jaar en ouder. Voor kinderen onder de 12 jaar is de ouder/verzorger van 
het kind benaderd met de vraag om de vragenlijst voor het kind in te vullen (de stellingen die 
zijn voorgelegd om de respondent toe te wijzen aan een van de Leisure Leefstijlprofielen kon 
de ouder voor zichzelf invullen). Randvoorwaarde voor deelname aan het onderzoek was het 
beheersen van de Nederlandse taal.

Steekproefbron:

De basis voor het trekken van een representatieve steekproef is de TNS Nipobase. Dit is een 
kwalitatief goed panel, onder meer door de manier van werven. Kantar TNS werft zelf actief 
en ontmoedigt het zelf aanmelden van panelleden omdat dit tot selectiviteit van het panel zou 
leiden. Daarnaast kent de TNS NIPObase een responspercentage van gemiddeld 70% door de 
wijze waarop het panel wordt benaderd en beheerd. Een hoge respons draagt ook bij aan een 
verhoogde representativiteit. Tot slot wordt de kwaliteit van de antwoorden gecontroleerd (op 
basis van invultijd, maar ook de inhoudelijke antwoorden, tegenstrijdigheden etc.). Meer 
informatie over de wijze waarop de kwaliteit in het panel wordt beheerd, is terug te vinden in 
de bijlage. 

Steekproefgrootte:

Het onderzoek bestond uit 65 gebieden. Om overbelasting bij de respondent te voorkomen, is 
het onderzoek gesplitst. In een onderzoek is ingezoomd op de gebieden in het noordelijk deel 
van Noord-Holland en het andere onderzoek op gebieden in het zuidelijke deel van Noord-
Holland. Het netto aantal respondenten per onderzoek was als volgt: 

 5.261 voor het noordelijke deel van Noord-Holland

 5.180 voor het zuidelijke deel van Noord-Holland

Online 
onderzoeksperiode:

Het online onderzoek is uitgevoerd in week 44 en 45 (2016)

Hieronder vindt u een overzicht van de specificaties die gelden voor het onderzoek. 
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Onderzoeksopzet (2/2)

Element Beschrijving

Steekproefopbouw:

De steekproeven voor de onderzoeken zijn op maat gemaakt voor beide onderzoeken. Daarbij 
is de onderstaande opbouw gehanteerd:

Inwoners Noord-Holland zijn oververtegenwoordigd in de steekproef
Omdat de kans groter is dat gebieden worden bezocht door inwoners uit de (directe) 
omgeving, zijn gemeentes in Noord-Holland sterk oververtegenwoordigd in de steekproef. 
Omliggende COROP gebieden en provincies zijn licht oververtegenwoordigd
Omliggende COROP gebieden en omliggende provincies zijn licht oververtegenwoordigd, 
omdat bezoek aan Noord-Hollandse recreatiegebieden naar verwachting hoger zal liggen door 
een kortere reisafstand dan vanuit niet aangrenzende provincies.
Niet aangrenzende provincies zijn in beperkte mate meegenomen
Om een totaalbeeld te schetsen voor het bezoek van alle Nederlanders aan recreatiegebieden
in Noord-Holland, zijn ook niet aangrenzende provincies meegenomen in de steekproef. 
Gemeenten met meer dan 70.000 inwoners zijn oververtegenwoordigd
Binnen Noord-Holland zijn de gemeentes met meer dan 70.000 inwoners 
oververtegenwoordigd, zodat uitspraken konden worden gedaan over het bezoekgedrag van 
deze inwoners (Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Haarlemmermeer, Alkmaar, Amstelveen, 
Hilversum, Purmerend en Hoorn).

Weging:

De gemeentes in Noord-Holland, de COROP gebieden en overige provinciedelen van 
omliggende provincies en de niet-aangrenzende provincies zijn herwogen naar de ideaalcijfers 
op deze betreffende niveaus (werkelijke verdeling van leeftijd en geslacht binnen de 
betreffende gemeente/COROP gebied/provincie). De bron die hiervoor gebruikt wordt is het 
Centraal Bureau voor de Statistiek.
De onderliggende verhoudingen zijn teruggebracht naar het aandeel dat de betreffende regio’s 
binnen Nederland in werkelijkheid innemen. Op deze manier is een representatief beeld 
geschetst van het bezoek aan recreatiegebieden in Noord-Holland vanuit Nederland als totaal, 
alsmede vanuit de afzonderlijke provincies en vanuit de gemeentes in Noord-Holland.

Hieronder vindt u het vervolg van het overzicht van de specificaties die gelden voor het onderzoek. 
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Kwaliteitscontrole – omgaan met uitschieters

In de vragenlijst kon men aangeven of men de betreffende gebieden in de afgelopen 12 maanden dagelijks/meerdere keren per dag
had bezocht, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Vervolgens kon men aangeven hoe vaak per dag, week, maand of jaar men de 
betreffende gebieden had bezocht. 

1. Onrealistische uitschieters zijn als waarde ‘onbekend’ beschouwd en daarmee niet meegenomen in het berekenen van de 
frequentie. 

2. De aantallen per dag en per week zijn afgetopt. Deze correctie is doorgevoerd, omdat frequente bezoekers het aantal bezoeken 
waarschijnlijk hebben overschat. De vraag is namelijk in hoeverre men rekening heeft gehouden met vakanties, slechte 
weersomstandigheden, ziekte etc..

In onderstaande schema’s wordt per niveau aangegeven welke uitschieters niet zijn meegenomen en welke bezoekaantallen zijn 
afgetopt (indien van toepassing).

Bezoeken per week
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden is afgetopt op 7 
bezoeken per week als men 8 t/m 10 bezoeken aangaf
2. meer dan 10 bezoeken per week zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening (onrealistische uitschieter)
3. wekelijks bezoek vanuit andere provincies dan Noord-Holland is niet 
meegenomen in de frequentieberekening, tenzij het betreffende gebied op 
een grensgebied met een andere provincie is gelegen

Het aantal bezoeken per week is met een factor van 52 vermenigvuldigd om 
tot het aantal bezoeken te komen.

Bezoeken per maand
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden is afgetopt op 1 
bezoek per maand als men woonachtig is in een niet-aangrenzende provincie 
van Noord-Holland 
2. meer dan 10 bezoeken per maand zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening

Het aantal bezoeken per maand is met een factor van 12 vermenigvuldigd 
om tot het aantal bezoeken te komen.

Bezoeken per jaar
1. meer dan 20 bezoeken per jaar zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening

Bezoeken per dag
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden is afgetopt op 2 
bezoeken per dag als men 3 t/m 5 bezoeken aangaf
2. meer dan 5 bezoeken per dag zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening (onrealistische uitschieter)
3. dagelijks bezoek vanuit andere regio’s dan de gemeente waarin het 
betreffende gebied is gelegen of aangrenzende gemeentes is niet 
meegenomen in de frequentieberekening

Het aantal bezoeken per dag is met een factor van 365 vermenigvuldigd om 
tot het aantal bezoeken te komen
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (1/5)

Ervaring leert dat de meeste respondenten in de steekproef een gebied veelal maar een of enkele keren per jaar bezoeken. Een 
beperkte groep geeft aan een gebied heel frequent te bezoeken (soms dagelijks meerdere keren). Het wel of niet voorkomen van een
dergelijke respondent in de steekproef kan veel impact hebben op de resultaten. Met name als resultaten op bezoekniveau worden 
doorgerekend. Ditzelfde geldt voor respondenten uit omliggende of overige provincies, die een relatief zware ophoogfactor krijgen. 
Hoe verder weg van de provincie waarin de gebieden liggen, hoe lager de steekproefaantallen namelijk zijn. Een uitschieter kan 
daardoor veel impact hebben op de resultaten op bezoekniveau. 

Op verzoek van Staatsbosbeheer heeft NBTC-NIPO Research gekeken naar de mogelijkheden om een doorrekening te maken naar 
bezoekaantallen. Om effecten van uitschieters te minimaliseren is het volgende schema tot stand gekomen:

Op de volgende pagina’s wordt o.a. per gebied aangegeven wat als eigen gemeente is gekenmerkt en wat de aangrenzende 
gemeentes zijn.

Herkomst bezoeker Maximale bezoekfrequentie

Eigen gemeente 52 keer per jaar

Aangrenzende gemeenten 12 keer per jaar

Elders uit provincie, aangrenzende COROP-gebieden 4 keer per jaar

Aangrenzende provincies 2 keer per jaar

Overige provincies 1 keer per jaar
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Recreatiegebied Eigen gemeente Aangrenzende gemeentes

Alkmaarderhout Alkmaar Heiloo, Bergen

Alkmaardermeer; plas en oevers 
*

Castricum, Uitgeest, Alkmaar, Heemskerk, Heiloo, 
Wormerland, Zaanstad

Amstel, oever, dijk en polders Ouder-Amstel Amstelveen, Amsterdam

Amstelmeer Hollands Kroon geen aangrenzende gemeente i.v.m. afstand

Amsterdamse Bos Amstelveen, Amsterdam-Zuid overig Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer

Amsterdamse Waterleidingduinen
Zandvoort Bloemendaal, Heemstede

Beeckestijn Velsen Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem

De Houtrak
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Amsterdam-West overig Amsterdam, Haarlemmermeer

De Weelen Medemblik, Drechterland, Stede Broec Hoorn, Enkhuizen

Diemerbos / Overdiemerpolder Diemen, Amsterdam-Zuidoost Gooise Meren, Weesp, overig Amsterdam

Dijkland
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Velsen, Zaanstad,  Amsterdam, Haarlemmermeer, 
Haarlem

Eilandspolder en omgeving 
**

Alkmaar, Castricum, Wormerland, Beemster, Heiloo, 
Heerhugowaard, Koggenland

Elswout / Middenduin / Koningshof Bloemendaal, Zandvoort Haarlem

Enkhuizerzand Enkhuizen  Medemblik, Stede Broec

Gaasperplas Amsterdam Diemen, Weesp, Ouder-Amstel, de Ronde Venen

Geestmerambacht Langedijk, Alkmaar Bergen, Schagen, Heerhugowaard

Groene Weelde Haarlemmermeer Haarlem, Heemstede

Haarlemmerhout 
Haarlem 

Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmermeerse Bos Haarlemmermeer*** Haarlem, Heemstede

Hemmeland Waterland Edam-Volendam, Purmerend

Hondsbosche duinen Schagen, Bergen Langedijk, Alkmaar

Hoorneboegse Heide Hilversum Wijdemeren, Laren

Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (2/5)

* De afstand tot de kern van Castricum is relatief groot, daarom Castricum als aangrenzende gemeente beschouwd. 
** De afstand tot de kern van Alkmaar is relatief groot, daarom Alkmaar als aangrenzende gemeente beschouwd. 
*** Vanuit gemeente Haarlemmermeer worden maximaal 25 bezoeken per jaar toegestaan i.p.v. 52. 
Dit vanwege de omvang van deze gemeente en het gegeven dat we niet kunnen differentiëren naar 
plaatsen binnen de gemeente.
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Recreatiegebied Eigen gemeente Aangrenzende gemeentes

IJmeer-Markermeer*
Gooise Meren, Diemen,  Amsterdam, Waterland, 
Edam-Volendam, Koggenland, Hoorn, Drechterland, 
Stede Broec, Enkhuizen, Provincie Flevoland

Ilperveld
Landsmeer

Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Waterland, 
Amsterdam

Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en 
Kruidberg Velsen, Bloemendaal, Zandvoort Haarlem

Landgoed Nijenburg Heiloo Alkmaar, Bergen

Leyduin Bloemendaal Zandvoort, Haarlem, Heemstede

Loosdrechtse plassen / Wijde blik
Wijdemeren Hilversum

Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen
Koggenland, Hoorn, Drechterland, Stede 
Broec, Enkhuizen Medemblik, Edam-Volendam

Naarder Eng  Gooise Meren Huizen, Blaricum

Naardermeer Gooise Meren Weesp, Huizen

Noordhollands Duinreservaat Bergen, Castricum, Heemskerk Alkmaar, Heiloo, Uitgeest, Beverwijk, Zaanstad

Noordduinen / Grafelijkheidsduinen Den Helder, Schagen Hollands Kroon

Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) 
Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beverwijk, Zaanstad, Haarlem

Ouderkerkerplas Ouder-Amstel Amsterdam, Amstelveen

Park van Luna Heerhugowaard Langedijk, Alkmaar

Pettemerduinen Schagen Bergen

Purmerbos Purmerend Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam

Robbenoord en Dijkgatsbos Hollands Kroon geen aangrenzende gemeente i.v.m. afstand

Schoorlse Duinen Bergen Schagen, Langedijk, Alkmaar

‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen Hilversum, Wijdemeren Gooise Meren

Spanderswoud en Fransche Kampheide Hilversum, Gooise Meren Laren, Wijdemeren

Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse
Plassen Wijdemeren Hilversum, Gooise Meren, Weesp

Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (3/5)

* Vanwege de grote randlengte van het gebied is de keuze gemaakt om alle eigen gemeentes te 
beschouwen als aangrenzende gemeentes.

255



Recreatiegebied Eigen gemeente Aangrenzende gemeentes

Strand Bergen / Egmond Bergen Alkmaar, Heiloo, Castricum, Langedijk

Strand Texel Texel geen direct aangrenzende gemeente

Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier) Velsen, Beverwijk Heemskerk, Uitgeest, Zaanstad

Strand Zandvoort / Bloemendaal Zandvoort, Bloemendaal Haarlem, Heemstede

Streekbos Stede Broec, Enkhuizen Medemblik, Drechterland

Tafelberg- en Blaricumerheide Blaricum Huizen, Laren, Gooise Meren

Texel bos en duin Texel geen direct aangrenzende gemeente

't Twiske Oostzaan, Landsmeer Zaanstad, Wormerland, Purmerend, Amsterdam

Veenweidenpolders Zaanstreek Zaanstad, Wormerland Alkmaar, Beemster

Veerplas (PTT toren)
Haarlem

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer

Venneperhout Haarlemmermeer geen aangrenzende gemeente i.v.m. afstand

Vondelpark Amsterdam Amstelveen, Haarlemmermeer

Vooroever 
Medemblik

Hollands Kroon, Hoorn, Drechterland, Stede Broec, 
Enkhuizen

Waarderhout Heerhugowaard Langedijk, Koggenland, Alkmaar

Waddendijk en Polder van Texel Texel geen direct aangrenzende gemeente

Waterland
Waterland, Amsterdam-Noord

overig Amsterdam, Landsmeer, Edam-Volendam, 
Purmerend

Westbroekplas Velsen Bloemendaal, Haarlem

Westeinderplassen Aalsmeer Haarlemmermeer, Uithoorn

Wester- en Bussumerheide Hilversum, Laren, Gooise Meren Huizen, Blaricum

Westfriese omringdijk*
Hollands Kroon, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, 
Drechterland, Hoorn, Koggenland

Wieringen Hollands Kroon geen aangrenzende gemeente i.v.m. afstand

Zwanenwater Schagen Den Helder, Hollands Kroon

Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (4/5)

* Vanwege de grote randlengte van het gebied is de keuze gemaakt om alle eigen gemeentes te 
beschouwen als aangrenzende gemeentes.
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (5/5)

Indeling noordelijk deel van Noord-Holland

 De aangrenzende gebieden van Noord-Holland-Noord zijn COROP gebied Noord-Friesland, COROP gebied Zuidwest-Friesland, 
Provincie Utrecht*, Provincie Flevoland*, COROP gebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, COROP gebied Oost-Zuid-Holland

 De aangrenzende provinciedelen zijn overig Friesland, overig Zuid-Holland

 De niet aangrenzende provincies zijn Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.

Indeling zuidelijk deel van Noord-Holland

 De aangrenzende gebieden van Noord-Holland-Zuid zijn COROP Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, COROP Oost-Zuid-Holland, 
gemeente De Ronde Venen/Stichtse Vecht, De Bilt, Baarn, Eemnes, Almere

 De aangrenzende provinciedelen zijn overig Zuid-Holland, overig Utrecht, overig Flevoland**.

 De niet aangrenzende provincies zijn Groningen, Friesland***, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.

* De provincies Utrecht en Flevoland zijn tevens COROP gebieden

** Bij het IJmeer-Markermeer is Provincie Flevoland als aangrenzend gebied beschouwd (maximaal 12 bezoeken per jaar mogelijk) 
vanwege de ligging van het gebied 

*** I.v.m. de ligging/grotere afstand door de scheiding door het water t.o.v. zuidelijk gelegen gebieden in Noord-Holland, is provincie 
Friesland als niet aangrenzende provincie meegenomen
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Aantal waarnemingen (n) in het onderzoek (1/2)

Recreatiegebied n

Alkmaarderhout 219

Alkmaardermeer; plas en oevers 163

Amstel, oever, dijk en polders 384

Amstelmeer 70*

Amsterdamse Bos 925

Amsterdamse Waterleidingduinen 618

Beeckestijn 172

De Houtrak 86*

De Weelen 37**

Diemerbos / Overdiemerpolder 126

Dijkland 59*

Eilandspolder en omgeving 108

Elswout / Middenduin/ 
Koningshof 

258

Enkhuizerzand 135

Gaasperplas 236

Geestmerambacht 292

Groene Weelde 110

Haarlemmerhout 228

Haarlemmermeerse Bos 320

Hemmeland 134

Hondsbosche duinen 193

Recreatiegebied n

Hoorneboegse Heide 134

IJmeer-Markermeer 269

Ilperveld 171

Kennemerduinen / Heeren-
duinen / Duin en Kruidberg

817

Landgoed Nijenburg 78*

Leyduin 95*

Loosdrechtse plassen / Wijde 
blik

376

Markermeerdijk / kust Hoorn-
Enkhuizen

265

Naarder Eng 105

Naardermeer 220

Noordhollands Duinreservaat 752

Noordduinen / 
Grafelijkheidsduinen

182

Oostbroek / Buitenhuizen 202

Ouderkerkerplas 166

Park van Luna 140

Pettemerduinen 205

Purmerbos 230

Robbenoord en Dijkgatsbos 126

Schoorlse Duinen 658

‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen 245

* Deze gebieden zijn relatief weinig bezocht, 
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef 
relatief laag is. De resultaten voor deze gebieden 
zijn daarom indicatief en dienen met 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. (het 
betreft hier alleen de uitwerking van het profiel 
van de bezoekers en de bezoekfrequentie en 
niet de bezoekersaantallen. Deze zijn namelijk 
op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee voldoende betrouwbaar).

** Deze gebieden zijn het minst vaak bezocht, 
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef 
laag is. Voor deze gebieden is daarom naast het 
bezoekersaantal geen extra informatie 
opgenomen over het profiel van de bezoekers en 
de bezoekfrequentie aan de afzonderlijke 
gebieden. 

In totaal hebben 5.261 respondenten in 
Nederland aangegeven of en welke 
recreatiegebieden zij in Noord-Holland-Noord 
hebben bezocht in de afgelopen 12 maanden. 
5.180 hebben dit gedaan voor Noord-Holland-
Zuid. Het aantal bezoekers is dus gebaseerd op 
de totale steekproef en is daarmee groot genoeg 
om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor 
het aantal unieke bezoekers voor alle gebieden. 

Per bezocht gebied is daarna doorgevraagd naar 
het aantal bezoeken dat men heeft afgelegd. In 
de tabel hiernaast is aangegeven hoe groot de 
steekproef van de bezoekers aan het betreffende 
gebied is.
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Aantal waarnemingen (n) in het onderzoek (2/2)

Recreatiegebied n

Spanderswoud en Fransche 
Kampheide 

224

Spiegelplas, Ankeveense / 
Kortenhoefse Plassen 

163

Strand Bergen / Egmond / 
Schoorl

814

Strand Texel 404

Strand Wijk aan Zee - Velsen 
(Noordpier)

476

Strand Zandvoort / 
Bloemendaal 

1.028

Streekbos 215

Tafelberg- en Blaricumerheide 227

Texel bos en duin 418

't Twiske 569

Veenweidenpolders Zaanstreek 140

Veerplas (PTT toren) 91*

Venneperhout 65*

Vondelpark 797

Vooroever 87*

Waarderhout 40**

Waddendijk en Polder van 
Texel

308

Waterland 344

Westbroekplas 79*

Recreatiegebied n

Westeinderplassen 187

Wester- en Bussumerheide 234

Westfriese omringdijk 244

Wieringen 127

Zwanenwater 133

* Deze gebieden zijn relatief weinig bezocht, 
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef 
relatief laag is. De resultaten voor deze gebieden 
zijn daarom indicatief en dienen met 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. (het 
betreft hier alleen de uitwerking van het profiel 
van de bezoekers en de bezoekfrequentie en 
niet de bezoekersaantallen. Deze zijn namelijk 
op de volledige steekproef gebaseerd en 
daarmee voldoende betrouwbaar).

** Deze gebieden zijn het minst vaak bezocht, 
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef 
laag is. Voor deze gebieden is daarom naast het 
bezoekersaantal geen extra informatie 
opgenomen over het profiel van de bezoekers en 
de bezoekfrequentie aan de afzonderlijke 
gebieden. 

In totaal hebben 5.261 respondenten in 
Nederland aangegeven of en welke 
recreatiegebieden zij in Noord-Holland-Noord 
hebben bezocht in de afgelopen 12 maanden. 
5.180 hebben dit gedaan voor Noord-Holland-
Zuid. Het aantal bezoekers is dus gebaseerd op 
de totale steekproef en is daarmee groot genoeg 
om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor 
het aantal unieke bezoekers voor alle gebieden. 

Per bezocht gebied is daarna doorgevraagd naar 
het aantal bezoeken dat men heeft afgelegd. In 
de tabel hiernaast is aangegeven hoe groot de 
steekproef van de bezoekers aan het betreffende 
gebied is.
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Voorgelegde kaart Noord-Holland-Noord

1. Texel bos en duin 
2. Waddendijk en Polder van Texel
3. Strand Texel 
4. Noordduinen / Grafelijkheidsduinen
5. Amstelmeer
6. Wieringen
7. Robbenoord en Dijkgatsbos
8. Zwanenwater 
9. Pettemerduinen
10. Hondsbosche duinen
11. Westfriese omringdijk
12. Vooroever 
13. De Weelen
14. Streekbos 
15. Enkhuizerzand
16. Markermeerdijk / kust Hoorn-Enkhuizen (incl Uiterdijk, De Hulk, Wijdenes)
17. Strand Bergen / Egmond / Schoorl
18. Schoorlse Duinen 
19. Noordhollands Duinreservaat
20. Strand Wijk aan Zee - Velsen (Noordpier)
21. Landgoed Nijenburg
22. Alkmaarderhout
23. Geestmerambacht
24. Park van Luna 
25. Waarderhout
26. Eilandspolder en omgeving 
27. Alkmaardermeer; plas en oevers 
28. Veenweidenpolders Zaanstreek
29. 't Twiske
30. Ilperveld
31. Waterland
32. Purmerbos 
33. Hemmeland

Het onderzoek bestond uit 65 
gebieden. Om overbelasting bij de 
respondent te voorkomen, is het 
onderzoek gesplitst. In een 
onderzoek is ingezoomd op de 
gebieden in het noordelijk deel 
van Noord-Holland en het andere 
onderzoek op gebieden in het 
zuidelijke deel van Noord-Holland 
(zie volgende pagina).
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Voorgelegde kaart Noord-Holland-Zuid

1. Kennemerduinen / Heerenduinen / Duin en Kruidberg
2. Elswout / Middenduin / Koningshof 
3. Strand Zandvoort / Bloemendaal 
4. Amsterdamse Waterleidingduinen
5. Leyduin
6. Haarlemmerhout 
7. Beeckestijn
8. Oostbroek / Buitenhuizen (Spaarnwoude) 
9. Westbroekplas
10. Dijkland
11. Veerplas (PTT toren)
12. De Houtrak
13. Groene Weelde
14. Haarlemmermeerse Bos 
15. Venneperhout
16. Westeinderplassen
17. Amsterdamse Bos 
18. Vondelpark 
19. Amstel, oever, dijk en polders (incl Bovenkerker-, 
Middelpolder, Ronde Hoep)
20. Ouderkerkerplas 
21. Gaasperplas
22. Diemerbos / Overdiemerpolder
23. IJmeer-Markermeer
24. Naardermeer
25. Spiegelplas, Ankeveense / Kortenhoefse Plassen 
26. Loosdrechtse plassen / Wijde blik
27. ‘s-Gravenlandse Buitenplaatsen 
28. Spanderswoud en Fransche Kampheide 
29. Wester- en Bussumerheide
30. Hoorneboegse Heide
31. Tafelberg- en Blaricumerheide
32. Naarder Eng 

Het onderzoek bestond uit 65 gebieden. Om 
overbelasting bij de respondent te voorkomen, is het 
onderzoek gesplitst. In een onderzoek is ingezoomd op 
de gebieden in het noordelijk deel van Noord-Holland 
en het andere onderzoek op gebieden in het zuidelijke 
deel van Noord-Holland (zie vorige pagina).
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Vragenlijst (1/6)
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Vragenlijst (2/6)
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Vragenlijst (3/6)
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Vragenlijst (4/6)
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Vragenlijst (5/6)
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Vragenlijst (6/6)
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Bijlage 1 - over NBTC-NIPO Research

Locatie Amsterdam
Helena Klok
helena.klok@tns-nipo.com
020 522 57 89

Locatie Den Haag
Kees van der Most
kvandermost@holland.com
070 370 52 94

online onderzoek
onder uw eigen klanten of via 

ons grote access panel

bezoekersonderzoeken

op locatie

wij kunnen

wereldwijd
onderzoek doen

onze onderzoeken zijn 
geschikt om in te vullen op

mobiele devices

groepsdiscussies
of single interviews om het echte ‘waarom’ en de 

emoties te achterhalen, zowel online als offline mogelijk

Kantar TNS & 
NBTC Holland 
Marketing 
bundelen de 
krachten

NBTC-NIPO Research 
presenteert haar visie 
op de toekomst van 
de vakantiemarkt

ContinuVrijeTijds-
Onderzoek (CVTO)

ContinuZaken-
reisOnderzoek
(CZO)

NBTC-NIPO Research 
voert 250e project op 
maat uit

NBTC-NIPO 
Research wordt 
kennispartner van 
de vakantiebeurs

2x per jaar inzicht in 
innovatie in reizen

NBTC-NIPO Research 
breidt haar portfolio uit 
met internationaal en 
kwalitatief onderzoek

Presentatie rapport 
‘Trends & mythes 
op de Nederlandse 
vakantiemarkt’

ContinuVakantie-
Onderzoek 
nieuwe stijl 
(CVO)

NBTC-NIPO Research 
gaat verder met de 
MuseumMonitor
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (1/5)

Wervingsmethodiek

TNS NIPObase is een van de meest representatieve respondentenpanels in Nederland. De aandacht voor representativiteit begint al 
bij de werving van de leden. Het NOPVO-onderzoek (2006) ondersteunt de representatieve samenstelling van TNS NIPObase. Zonder 
vooraf te quoteren, benaderde de ongewogen nettosteekproef vanuit TNS NIPObase de werkelijkheid bijna perfect op de vier in het 
onderzoek meegenomen criteria (geslacht, leeftijd, voltooide opleiding en regio).

Wervingseffecten kunnen leiden tot een selectiebias. We doen daarom ons uiterste best om wervingseffecten te minimaliseren. 
Werving

vindt actief plaats door middel van de onderstaande drie methoden:

1. traditionele datacollectiemethoden. We vragen de bereidheid tot deelname tijdens face-to-face- en telefonische onderzoeken, 
waarbij steeds sprake is van random sampling: iedere persoon uit de samenleving heeft in principe een even grote kans om in de 
steekproef te komen (70% van de database).

2. via aangekochte databestanden. Hiervoor hebben we gekozen om ook de zogenaamde ‘moeilijke doelgroepen’, zoals allochtonen of

personen met een relatief lage pc-penetratie (ouderen, lager opgeleiden), te kunnen benaderen (20% van de database).

3. door gebruik te maken van de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’. Hierbij wordt bestaande panelleden gevraagd anderen aan te 
melden.

Deze methode wordt met name toegepast voor het bereiken van personen uit moeilijke doelgroepen (10% van de database).

Reden voor werving kan het aanvullen tot een kritische grens van TNS NIPObase als geheel zijn (doorgaans via de eerstgenoemde
methode) of de behoefte tot het aanvullen van specifieke doelgroepen (doorgaans via de laatste twee methoden).

Zoals vermeld maken we voor de werving van specifieke groepen gebruik van externe bronnen. Voor de meeste wervingsacties zijn
dit de bestanden van Experian of Cendris.

Allochtone respondenten werven we deels met de sneeuwbalmethodiek en deels met de hulp van ons zusterbureau Veldkamp. 
Bureau Veldkamp verricht veel onderzoek onder allochtonen, zij hebben dan ook de kennis in huis in het benaderen van deze 
specifieke doelgroep en in het stimuleren van de respons. Via hun onderzoeken vragen we de respondenten of ze bereid zijn deel te 
nemen aan TNS NIPObase.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (2/5)

Wervingsmethodiek (vervolg)

Voor TNS NIPObase wordt niet via internet geworven. Bovendien wordt het zelf aanmelden van panelleden ontmoedigd; zelfselectie 
verhoogt immers de kans op non-representativiteit. Daarnaast wordt op internet vaak gebruikgemaakt van banners om deelnemers 
te werven voor onderzoek. Op bepaalde internetsites wordt dan geadverteerd, terwijl een groot deel van de pc-bezitters deze sites 
nooit bezoekt of de banners negeert. Niet iedere persoon heeft dan dezelfde kans om bij het panel betrokken te raken, met een
selectief panel tot gevolg.

Ten slotte leidt werving via internet tot oververtegenwoordiging van zware internetgebruikers. Dit kan weer leiden tot onbetrouwbare 
uitkomsten. De uitkomsten van het NOPVO onderbouwen deze theorie: de internetfrequentie van TNS NIPObase-leden was destijds 
gemiddeld 8,4 uur per week, terwijl het gemiddelde van alle panels op 11,5 uur per week lag.

Respons op de vragenlijsten

Een belangrijke voorwaarde voor goed surveyonderzoek is een hoge respons, want over het algemeen komt een hoge respons de 
representativiteit van de onderzoeksuitkomsten ten goede. De gedachte hierachter is dat er een samenhang is tussen relevante 
persoonskenmerken en responsgeneigdheid. Als deze samenhang ontbreekt, zal non-respons geen systematische vertekening (bias) 
veroorzaken; zelfs met een lage respons zal de samenstelling van de responsgroep overeenkomen met de ideaalcijfers. De praktijk 
wijst echter uit dat responsgeneigdheid meestal samenhangt met sociodemografische kenmerken. De respons is daarmee selectief 
met als gevolg dat de samenstelling van de responsgroep systematisch afwijkt van de ideaalcijfers. Naarmate het responspercentage 
lager wordt, krijgt deze samenhang meer ‘ruimte’ om zo’n bias te veroorzaken. Selectieve non-respons tast de representativiteit van 
een netto steekproef aan. TNS NIPO doet daarom haar uiterste best om de respons zo veel mogelijk te bevorderen en de 
representativiteit van het onderzoek te waarborgen.

Met behulp van TNS NIPObase kunnen we niet alleen een representatieve bruto steekproef trekken, door de hoge respons 
waarborgen we ook een representatieve netto steekproef. De gemiddelde respons in TNS NIPObase bedraagt circa 70%. De exacte 
respons is echter afhankelijk van de lengte van de doorlooptijd en de vragenlijst, maar bijvoorbeeld ook van de online 
veldwerkperiode. Bij tien dagen online veldwerk bedraagt de respons gemiddeld 76%, ook bij een vragenlijst die langer is dan 
gemiddeld.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (3/5)

Panelbeheer, controles en kwaliteitsbewaking

TNS NIPObase wordt actief beheerd. Respondenten worden nauwgezet gevolgd om zowel de belasting te beperken als de kwaliteit 
van de

antwoorden te bewaken. Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze en procedures:

 Wij maken gebruik van een databasebeheerprogramma dat aangeeft wie wanneer aan welke onderwerpen heeft meegewerkt. Zo 
wordt gezorgd voor een evenwichtige belasting van de leden van TNS NIPObase. Eventuele beïnvloeding van het ene onderzoek 
door deelname aan het andere wordt voorkomen. 

 Wij streven ernaar onze respondenten één keer per maand in te zetten voor onderzoek.

 Van alle respondenten is bekend hoe en wanneer ze zijn geworven, hoe vaak ze deelnemen aan enquêtes, wanneer ze dat doen en 
hoelang ze over het invullen van vragenlijsten doen.

 Wij geven de respondenten een vergoeding (incentive) voor de door hen bestede tijd en moeite.

 Als onderdeel van het panelbeheer wordt de respons van individuele respondenten gecontroleerd. Ook wordt gecontroleerd hoe 
lang men over het invullen van vragenlijsten doet in relatie tot de lengte van de vragenlijst. Wanneer er twijfel bestaat over de 
betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden kunnen respondenten op een aantal criteria worden uitgesloten van deelname aan 
onze onderzoeken.

 We maken gebruik van respondentvriendelijke instrumenten voor datacollectie.

 We hebben een goed bereikbare helpdesk ingericht.

 We besteden veel aandacht aan de communicatie met respondenten. De contacten verlopen telefonisch, per e-mail of schriftelijk. 
Tijdens kantooruren staat er een telefonische helpdesk paraat en daarnaast hebben TNS NIPObase’ers 24 uur per dag toegang tot 
een website met daarop onder andere de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) en informatie over de onderzoeken. 

 We leven uiteraard de privacywetgeving nauwgezet na. 

De kwaliteitsbewaking en -controle van het panel kent vele facetten en wordt op verschillende plekken in de organisatie uitgevoerd. 
We beschrijven ze hieronder.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (4/5)

Controles door de panelbeheerder

Om te beginnen, valideert de panelbeheerder de identiteit van nieuwe panelleden. Dit gebeurt door maandelijks de adresgegevens 
van panelleden te controleren met behulp van het programma AdresCorrect. Respondenten van wie het adres niet klopt, worden 
uitgeschreven met de uitschrijfreden ‘foutief adres’. Inschrijven geschiedt op huishoudniveau. Huishoudens mogen slechts één keer 
zijn ingeschreven in TNS NIPObase. Maandelijks controleert de panelbeheerder op basis van postcode en huisnummer of er geen 
dubbele inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Ieder huishouden moet bovendien een uniek e-mailadres hebben. Ook dit wordt 
maandelijks gecontroleerd. Tijdens de werving wordt gecontroleerd of het e-mailadres waarmee het aspirant-panellid zich aanmeldt
nog niet tot een actief panellid behoort. Jaarlijks moet een panellid zijn achtergrondgegevens controleren en aangeven of de 
gegevens correct zijn.

Om te stimuleren dat de vragenlijst wordt ingevuld door de juiste persoon, wordt in het begin van de vragenlijst expliciet vermeld 
voor welke persoon binnen het huishouden de vragenlijst is bedoeld. Ook wordt dan gevraagd of die persoon aanwezig is en wil 
deelnemen aan het onderzoek. Pas na expliciete bevestiging wordt de eigenlijke vragenlijst gestart.

Controles door de afdeling Fieldwork

TNS NIPO voert een aantal controles uit op het invulgedrag. Deze controles worden uitgevoerd door de afdeling Fieldwork, de 
dataprocessor en de vragenlijstsoftware. Voor ieder onderzoek waaraan een huishouden deelneemt, wordt een record in een tabel
weggeschreven met daarin onder

meer de volgende velden:

 respondentnummer: uniek volgnummer van de respondent;

 onderzoeksnummer: uniek onderzoeksnummer met eventuele versieaanduiding;

 contactdate en contacttime: startdatum en -tijd;

 aantal NIPOints: aantal NIPOints dat is verdiend (NIPOints betreft het vergoedingensysteem dat TNS NIPO voor respondenten 
hanteert); 

 NumberOfScreens: aantal schermen getoond aan de respondent;

 NumberOfSeconds: aantal seconden dat is gebruikt voor het invullen;

 TrustIndex Respondent: dit wordt berekend door NumberOfSeconds te delen door NumberOfScreens;

 Suspect: snelle invullers worden aangemerkt als ‘Suspect’.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (5/5)

Controles door de afdeling Fieldwork (vervolg)

De TrustIndex wordt wekelijks berekend om respondenten die een vragenlijst uitzonderlijk snel invullen te identificeren. 
Respondenten die structureel te snel door een vragenlijst gaan, worden zo opgespoord en het ‘hele bijbehorende huishouden’ wordt
uit de database verwijderd. Als een respondent gemiddeld over zeven onderzoeken de vragenlijsten binnen 30% van de gemiddelde
tijd invult, dan wordt het huishouden uitgeschreven.

Ook respondenten die op andere manieren ‘punten jagen’, worden gekenmerkt. Doordat we bijhouden hoeveel NIPOints een 
huishouden ontvangt, kunnen we uitschieters identificeren. We houden bij of respondenten telkens weer de langste routing in de 
vragenlijst doorlopen en zo aan een hogere beloning willen komen. Een andere mogelijkheid is dat respondenten screeningsvragen 
ten onrechte zo beantwoorden dat ze altijd tot de doelgroep van het onderzoek lijken te behoren en daardoor een vervolgvragenlijst 
in kunnen vullen om zo NIPOints te ontvangen. We volgen nauwgezet het gemiddelde aantal NIPOints dat huishoudens ontvangen. 
aantal keren bezocht op jaarbasis worden ongeveer 50 tot 100 huishoudens uitgeschreven omdat ze aanzienlijk meer NIPOints
ontvangen dan andere huishoudens en het vermoeden zeer groot is dat het om ‘puntenjagers’ gaat.

Huishoudens die worden uitgeschreven omdat we het vermoeden hebben dat ze frauderen, krijgen daarvan geen bericht, omdat wij 
over uitschrijving niet met deze respondenten in discussie gaan.

Panelleden die over een periode van zes maanden gemiddeld op minder dan 10% van de vragenlijsten responderen, worden op 
inactief gezet. Deze panelleden proberen we vanuit het oogpunt van representativiteit in eerste instantie weer actief te krijgen. Zij 
ontvangen schriftelijk bericht van hun uitschrijving uit TNS NIPObase. Desgewenst kunnen zij via de respondentensite hun account
weer activeren. Respondenten die niet binnen vier weken reageren, worden definitief uitgeschreven. In 2011 bedroeg de uitval in TNS 
NIPObase ongeveer 9%. In dat jaar bestond voor het eerst de verplichting voor panelleden om (jaarlijks) hun gegevens te updaten.
Voor 2012 en komende jaren verwachten we een jaarlijkse uitval tussen 4% en 5%. Drie kwart van de uitval ontstaat doordat wij
panelleden uitschrijven, in een kwart van de gevallen schrijft de respondent zichzelf uit.
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Bijlage 3 – Leisure Leefstijlensegmentatie (1/3)

Toelichting op de zeven belevingskleuren

Uitbundig geel
Recreanten in de gele belevingswereld zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. 
Recreatie is voor deze groep genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de 
vormen van recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan ook regelmatig 
met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een 
activiteit op dat iedereen het ook naar de zin kan hebben. Recreatief winkelen behoort zeker ook tot hun favoriete bezigheden. En ze 
beschikken over iets meer budget dan gemiddeld.

Gezellig lime
Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen.
Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime 
recreant stelt daarbij niet van die bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen! 
Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. Daarbij 
wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven.

Rustig groen
Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd 
hebben voor je hobby’s. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. In eigen omgeving is genoeg moois te 
zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. Lekker tijd hebben voor je hobby en omgaan met bekenden die dezelfde 
hobby hebben. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, nuchter, bedachtzaam en kalm. Zij gaan graag 
hun eigen gang en vinden dat de maatschappij van vandaag toch wel erg hard aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het “vroeger
vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en tweepersoonshuishoudens
in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep relatief oververtegenwoordigd.

Bron: SAMR
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Bijlage 3 – Leisure Leefstijlensegmentatie (2/3)

Toelichting op de zeven belevingskleuren (vervolg)

Ingetogen aqua
Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam en geïnteresseerd in cultuur en wat zij kunnen betekenen voor de 
maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden we relatief 
vaker empty nesters, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende maar ook vaak rustige activiteiten horen daar bij. 
Zij verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle veranderingen die
zij daarin zien. Deze recreanten houden ook wel van sportieve activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic walking: dat houdt je fit!

Ondernemend paars
Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien,
ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg voor de ondernemend paars ingestelde recreant. Zij zijn op zoek naar 
een bijzondere ervaring. Met name cultuur, maar ook activiteit en sportiviteit staan daarbij vaak centraal. Toch zien we na een drukke 
(werk)periode dat deze recreanten ook erg kunnen genieten van een sauna of wellness arrangement. Het zijn relatief veel jonge één-
of tweepersoonshuishoudens.

Creatief en inspirerend rood
Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen erg creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze 
gaan graag buiten de gebaande paden. Karakterkenmerken als onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend passen 
goed bij deze recreanten. Het onbekende is juist spannend en prikkelend. Recreatie betekent naast sportiviteit en ontspanning ook 
het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.

Stijlvol en luxe blauw
Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvol ontspannen 
verdienen. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en klasse, zijn wat meer gericht op de exclusievere vormen van 
recreatie. Recreëren betekent voor hen zich even ontspannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Dit doen zij door actief 
te sporten maar ook door aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken zij graag “ons soort mensen”. Meer 
exclusieve vrijetijdsbestedingen als wellness en ook bijeenkomsten met VIP arrangementen, zijn populair bij deze belevingswereld.

Bron: SAMR
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Bijlage 3 – Leisure Leefstijlensegmentatie (3/3)

6% 18%

24%9% 17%

9% 16%

uitbundig 

ingetogen 

rustig ondernemend

stijlvol luxe 

creatief en 
inspirerend

gezellig

Bron: SAMR, 2016 Bron: Bezoekersonderzoek Noord-Holland 2016

Profiel bezoekers aan 65 
natuur-/ recreatiegebieden
in Noord-Holland

lime 17%

geel 24%

aqua 14%

groen 14%

paars 11%

blauw 9%

rood 11%

Profiel Nederlandse bevolking De toewijzing van de leefstijlen aan de 
bezoekers gebeurt door SAMR aan de 

hand van de antwoorden die de bezoekers 
op vraag 14 t/m 19 hebben gegeven (zie 

de vragenlijst in het hoofdstuk 
‘Onderzoeksmethode).

In deze rapportage worden de leefstijlen 
van de bezoekers van een recreatiegebied 

vergeleken met het profiel van de 
bezoekers aan alle 65 onderzochte 

recreatiegebieden in Noord-Holland.
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Bijlage 4 – economische waarde (1/2) 

Recreatiegebied*

Bestedingen p.p. 
per bezoek** (€)

Bandbreedte
economische

waarde
(x mln €)

Alkmaarderhout 4,01 5 - 10

Alkmaardermeer; plas en 
oevers 

5,21 <2

Amstel, oever, dijk en polders 3,98 5 - 10

Amstelmeer*** 2,91 <2

Amsterdamse Bos 6,63 25 - 50

Amsterdamse 
Waterleidingduinen

4,52 5 - 10

Beeckestijn 3,93 2 - 5

De Houtrak*** 6,66 2 - 5

Diemerbos / 
Overdiemerpolder

1,48 <2

Dijkland*** 0,73 <2

Eilandspolder en omgeving 3,30 <2

Elswout / Middenduin / 
Koningshof 

1,17 <2

Enkhuizerzand 8,83 2 - 5

Gaasperplas 4,47 5 - 10

Geestmerambacht 2,62 2 - 5

Groene Weelde 8,22 5 - 10

Haarlemmerhout 6,16 5 - 10

Haarlemmermeerse Bos 3,81 5 - 10

Recreatiegebied*

Bestedingen p.p. 
per bezoek** (€)

Bandbreedte
economische

waarde
(x mln €)

Hemmeland 5,04 2 - 5

Hondsbosche duinen 6,36 5 - 10

Hoorneboegse Heide 2,67 2 - 5

IJmeer-Markermeer 7,13 5 - 10

Ilperveld 4,70 <2

Kennemerduinen / Heeren-
duinen / Duin en Kruidberg

5,93 10 - 25

Landgoed Nijenburg*** 1,04 <2

Leyduin*** 0,46 <2

Loosdrechtse plassen / Wijde 
blik

13,01 10 - 25

Markermeerdijk / kust Hoorn-
Enkhuizen

7,12 5 - 10

Naarder Eng 10,42 2 - 5

Naardermeer 11,97 5 - 10

Noordhollands Duinreservaat 7,27 10 - 25

Noordduinen / 
Grafelijkheidsduinen

5,08 5 - 10

Oostbroek / Buitenhuizen 9,80 5 - 10

Ouderkerkerplas 2,14 <2

Park van Luna 7,78 2 - 5

Pettemerduinen 3,48 2 - 5

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen in 
het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Gemeten op basis van het meest recente bezoek 
*** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 4 – economische waarde (2/2) 

Recreatiegebied*

Bestedingen p.p. 
per bezoek** (€)

Bandbreedte
economische

waarde
(x mln €)

Purmerbos 1,79 <2

Robbenoord en Dijkgatsbos 3,95 2 - 5

Schoorlse Duinen 13,33 25 - 50

‘s-Gravenlandse
Buitenplaatsen 

5,72 5 - 10

Spanderswoud en Fransche
Kampheide 

5,74 5 - 10

Spiegelplas, Ankeveense / 
Kortenhoefse Plassen 

5,49 2 - 5

Strand Bergen / Egmond / 
Schoorl

19,51 50 - 75

Strand Texel 17,73 25 - 50

Strand Wijk aan Zee - Velsen 
(Noordpier)

11,75 10 - 25

Strand Zandvoort / 
Bloemendaal 

14,09 50 - 75

Streekbos 6,59 5 - 10

Tafelberg- en Blaricumerheide 6,26 5 - 10

Texel bos en duin 18,12 25 - 50

't Twiske 4,22 5 - 10

Veenweidenpolders 
Zaanstreek

2,22 <2

Veerplas (PTT toren)*** 8,89 2 - 5

Recreatiegebied*

Bestedingen p.p. 
per bezoek** (€)

Bandbreedte
economische

waarde
(x mln €)

Venneperhout*** 3,93 <2

Vondelpark 4,80 25 - 50

Vooroever*** 12,30 5 - 10

Waddendijk en Polder van 
Texel

13,57 10 - 25

Waterland 7,26 10 - 25

Westbroekplas*** 8,37 5 - 10

Westeinderplassen 5,19 5 - 10

Wester- en Bussumerheide 2,50 2 - 5

Westfriese omringdijk 3,31 2 - 5

Wieringen 10,65 5 - 10

Zwanenwater 2,74 <2

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen in 
het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Gemeten op basis van het meest recente bezoek 
*** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 5 – bezoekfrequentie* (1/6) 

Alkmaarderhout Alkmaardermeer; 
plas en oevers

Amstel, oever, 
dijk en polders

Amstelmeer** Amsterdamse
Bos 

Amsterdamse
Waterleiding-

duinen

1 bezoek 41% 33% 36% 55% 37% 45%

2 – 3  bezoeken 26% 29% 24% 32% 29% 35%

4 – 9 bezoeken 19% 32% 22% 7% 21% 19%

10 – 24 bezoeken 8% 6% 16% 4% 10% 2%

25 – 49 bezoeken 3% 0% 1% 0% 1% 0%

50+ bezoeken 3% 0% 0% 2% 2% 0%

Beeckestijn De Houtrak** Diemerbos/Over-
diemerpolder

Dijkland** Eilandspolder en
omgeving

Elswout/ 
Middenduin/ 
Koningshof

1 bezoek 48% 53% 39% 61% 41% 47%

2 – 3  bezoeken 19% 24% 29% 21% 36% 28%

4 – 9 bezoeken 21% 17% 16% 13% 11% 18%

10 – 24 bezoeken 6% 5% 14% 5% 11% 7%

25 – 49 bezoeken 1% 0% 1% 0% 0% 0%

50+ bezoeken 6% 1% 1% 1% 0% 0%

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen 
in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 5 – bezoekfrequentie* (2/6) 

Enkhuizerzand Gaasperplas Geestmer-
ambacht

Groene Weelde Haarlemmerhout Haarlemmer-
meerse Bos

1 bezoek 65% 47% 30% 47% 42% 35%

2 – 3  bezoeken 15% 26% 31% 21% 24% 32%

4 – 9 bezoeken 15% 14% 21% 19% 20% 17%

10 – 24 bezoeken 3% 8% 12% 6% 10% 10%

25 – 49 bezoeken 0% 0% 1% 1% 0% 6%

50+ bezoeken 1% 6% 3% 6% 4% 0%

Hemmeland Hondsbosche
duinen

Hoorneboegse
Heide

IJmeer-
Markermeer

Ilperveld Kennemerduinen
/Heerenduinen/

Duin en 
Kruidberg

1 bezoek 47% 53% 32% 56% 66% 43%

2 – 3  bezoeken 23% 24% 41% 23% 19% 31%

4 – 9 bezoeken 18% 16% 14% 12% 10% 18%

10 – 24 bezoeken 10% 3% 9% 9% 5% 7%

25 – 49 bezoeken 0% 1% 1% 0% 0% 1%

50+ bezoeken 3% 4% 4% 0% 0% 1%

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen 
in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 5 – bezoekfrequentie* (3/6) 

Landgoed
Nijenburg**

Leyduin** Loosdrechtse 
plassen/Wijde 

blik

Markermeerdijk/
kust Hoorn-
Enkhuizen

Naarder Eng Naardermeer

1 bezoek 27% 59% 49% 48% 62% 49%

2 – 3  bezoeken 28% 24% 40% 23% 22% 33%

4 – 9 bezoeken 30% 11% 9% 21% 10% 14%

10 – 24 bezoeken 6% 5% 2% 9% 5% 4%

25 – 49 bezoeken 0% 0% 0% 0% 0% 0%

50+ bezoeken 10% 0% 0% 0% 1% 1%

Noordhollands
Duinreservaat

Noordduinen/ 
Grafelijkheids-

duinen

Oostbroek/ 
Buitenhuizen

Ouderkerkerplas Park van Luna Pettemerduinen

1 bezoek 53% 65% 46% 43% 52% 65%

2 – 3  bezoeken 20% 17% 26% 35% 16% 16%

4 – 9 bezoeken 19% 9% 20% 14% 17% 14%

10 – 24 bezoeken 6% 6% 5% 7% 14% 3%

25 – 49 bezoeken 0% 1% 2% 0% 0% 1%

50+ bezoeken 2% 2% 2% 1% 1% 1%

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen 
in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 5 – bezoekfrequentie* (4/6) 

Purmerbos Robbenoord en
Dijkgatsbos

Schoorlse Duinen ‘s-Gravenlandse
Buitenplaatsen

Spanderswoud
en Fransche
Kampheide

Spiegelplas, 
Ankeveense / 
Kortenhoefse

Plassen

1 bezoek 56% 68% 59% 36% 44% 43%

2 – 3  bezoeken 15% 20% 26% 36% 27% 36%

4 – 9 bezoeken 18% 7% 11% 20% 16% 13%

10 – 24 bezoeken 8% 3% 3% 5% 8% 6%

25 – 49 bezoeken 2% 0% 0% 1% 2% 0%

50+ bezoeken 2% 2% 0% 2% 3% 2%

Strand Bergen/ 
Egmond/Schoorl

Strand Texel Strand Wijk aan 
Zee - Velsen

Strand 
Zandvoort/ 

Bloemendaal

Streekbos Tafelberg- en
Blaricumerheide

1 bezoek 46% 67% 52% 43% 49% 35%

2 – 3  bezoeken 29% 26% 26% 31% 20% 36%

4 – 9 bezoeken 19% 7% 15% 21% 17% 18%

10 – 24 bezoeken 4% 0% 5% 3% 10% 10%

25 – 49 bezoeken 0% 0% 1% 0% 1% 0%

50+ bezoeken 1% 0% 1% 1% 3% 0%

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen 
in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 5 – bezoekfrequentie* (5/6) 

Texel bos en duin 't Twiske Veenweiden-
polders 

Zaanstreek

Veerplas (PTT 
toren)**

Venneperhout** Vondelpark

1 bezoek 65% 47% 53% 45% 30% 44%

2 – 3  bezoeken 29% 27% 19% 33% 30% 23%

4 – 9 bezoeken 5% 13% 12% 14% 20% 15%

10 – 24 bezoeken 0% 11% 9% 7% 12% 11%

25 – 49 bezoeken 0% 0% 2% 1% 4% 2%

50+ bezoeken 1% 1% 5% 1% 4% 6%

Vooroever** Waddendijk en 
Polder van Texel

Waterland Westbroekplas** Westeinder-
plassen

Wester- en
Bussumerheide

1 bezoek 26% 75% 50% 43% 44% 29%

2 – 3  bezoeken 32% 19% 22% 26% 33% 37%

4 – 9 bezoeken 21% 5% 13% 19% 16% 16%

10 – 24 bezoeken 12% 0% 10% 7% 4% 10%

25 – 49 bezoeken 1% 0% 0% 1% 0% 3%

50+ bezoeken 7% 1% 5% 4% 3% 6%

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen 
in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 5 – bezoekfrequentie* (6/6) 

Westfriese
omringdijk

Wieringen Zwanenwater

1 bezoek 41% 66% 79%

2 – 3  bezoeken 24% 17% 15%

4 – 9 bezoeken 22% 11% 5%

10 – 24 bezoeken 12% 3% 0%

25 – 49 bezoeken 0% 2% 0%

50+ bezoeken 0% 2% 0%

* De gebieden ‘De Weelen’ en ‘Waarderhout’ zijn niet opgenomen 
in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen 
** Resultaten indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Bijlage 6 – definitie MRA (Metropoolregio Amsterdam) 

De Metropoolregio Amsterdam is het 
samenwerkingsverband van de provincies Noord-
Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de 
Vervoerregio Amsterdam. Deze partijen werken 
nauw samen op het gebied van Economie, Ruimte 
en Mobiliteit. De MRA regio beslaat de volgende 
gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen,  
Amsterdam,  Beemster,  Beverwijk,  Blaricum,  
Bloemendaal, Diemen,  Edam-Volendam, Gooise 
Meren*, Haarlem,  Haarlemmerliede-Spaarnwoude,  
Haarlemmermeer,  Heemskerk,  Heemstede,  
Hilversum,  Huizen,  Landsmeer,  Laren,  Lelystad, 
Oostzaan,  Ouder-Amstel,  Purmerend, Uithoorn,  
Velsen,  Waterland,  Weesp,  Wijdemeren,  
Wormerland,  Zaanstad,  Zandvoort.

Bron kaart: decentrale.regelgeving.overheid.nl

* Bussum, Naarden en Muiden, zijn in 2016 gefuseerd tot de gemeente Gooise Meren.
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