
Bezoek natuur- en recreatiegebieden
Bijlage: gebieden Zuid-Holland 2017
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Gebieden

Balij-Bieslandse Bos p. 3

Bentwoud p. 6

Biesbosch p. 9

Brielse en Oostvoornse meer p. 12

Broekpolder p. 15

Brouwersdam en Grevelingenzijde p. 18

Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland p. 21

Duinen tussen Katwijk en Grens Zuid- en Noord- Holland p. 25

Duinen tussen Katwijk en Den Haag p. 28

Duinen van Goeree p. 32

Duinen van Voorne p. 36

Eendragtspolder p. 40

Goudse Hout p. 44

Groene Zoom p. 47

Groengebieden in de Krimpenerwaard p. 50

Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van R’dam p. 53

Groengebieden in de noordrand van Rotterdam p. 57

Groengebieden omgeving Lisse p. 61

Groengebieden rond Leiden p. 65 

Groengebieden tussen Rotterdam en Delft p. 69

Groengebieden Vijfheerenlanden p. 73

Haagse Bos p. 74

Hellegatsplaten en Ventjagersplaten p. 77

Landgoederen ten noorden van Den Haag p. 78

Lingebos p. 82

Nieuwkoopse Plassen p. 85

Recreatiegebieden zuidkant Krimpenerwaard p. 88

Reeuwijkse Hout p. 92

Scheelhoek en Kiekgat p. 95

Slingeland p. 96

Sophiapolder p. 97

Tiendgorzen, Korendijkse slikken, Beningerslikken p. 100

Tiengemeten p. 101

Vlietland p. 104

Zouweboezem p. 107
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33

29

13

25

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Balij-Bieslandse Bos (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

47 53

10

17

14

15

19

14

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

245.000 unieke bezoekers

1,5 - 2 miljoen bezoeken

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,80 per persoon per bezoek*

595 hectare, 411 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0
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0
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0

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    40%
▪ overig provincie ZH:   60%

* Gemeente  Pijnacker / Nootdorp (40%)

leefstijlen

+

-
-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 24%

2 - 3 bezoeken 28%

4 - 9 bezoeken 25%

10 - 24 bezoeken 18%

25+ bezoeken 4%
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Herkomst



Balij-Bieslandse Bos (2/3)

56

38

10

1

0

0

0

10

2

0

2

1

0

13

10

3

3

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

17

32

1

1

41

20

36

45

12

16

1

4

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

17

41
33

0
6

1 0 2
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Balij-Bieslandse Bos (3/3) 

7,5

6,4

7,0

7,1

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Sinds Staatsbosbeheer als 
een malle onderhoud pleegt 
op een heel vreemde manier 
waar ze meer kapot maken 
dan dat ze herstellen. 
Verbeterpunten zijn 
structureel onderhoud 
plegen ipv eens in de 5 jaar, 
geen 'te zware' machines 
gebruiken die o.a. de natuur, 
maar ook de dure paden die 
aangelegd zijn stuk rijden”

“Kinderboerderij viel tegen. Kan 
beter”

“Paden, met name de asfalt 
paden, zijn slecht 
onderhouden.”

“Het voelt steeds meer als 
een bos in plaats van een 
jong bos dat nog niet lang 
geleden is aangeplant. Er 
liggen veel routes.”

“leuk gebied met 
goede mogelijkheden 
voor honden en 
loslopen van honden”

“prachtig bos voor 
lange wandelingen”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

9

90

verblijf dag weet niet
positieve feedback (8,9,10) = 54% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 9% van de bezoekers
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46

24

16

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bentwoud (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

52 48

8

13

9

27

16

12

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

178.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,40 per persoon per bezoek*

724 hectare, 246 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

0

0

1

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    69%
▪ overig provincie ZH:   31%

* Gemeente  Alphen a/d Rijn (14%), Zoetermeer (55%)

leefstijlen

+

-

+

+

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 42%

2 - 3 bezoeken 23%

4 - 9 bezoeken 16%

10 - 24 bezoeken 12%

25+ bezoeken 8%
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Herkomst



Bentwoud (2/3)

62

32

5

1

0

0

0

5

2

0

0

3

0

13

12

0

7

2

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

17

21

1

1

34

7

23

47

7

10

4

22

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

10

31

58

0 1 0 0 0
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5

93

verblijf dag weet niet

Bentwoud (3/3) 

7,6

7,3

7,7

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Groter losloopgebied en de 
parkeerplaats asfalteren. Het 
losloopgebied is erg klein voor 
zoveel mensen.”

“Het is nog niet klaar de 
paden om te wandelen zijn 
nog weg lang en saai. Maar 
dat komt vast goed”

“erg aangelegd”

“Het is een fijn 
natuurgebied, waar je 
goed kunt wandelen. 
Weinig verkeersoverlast, 
en dat zo dichtbij grote 
steden.”

“het is echt nog in 
ontwikkeling, maar er 
zijn hele mooie 
fietspaden en het is 
een mooie omgeving”

“Een heerlijke plek 
om er gauw tussenuit 
te zijn.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

“Het is een weids 
wandelgebied waarin 
de hond vrij mag 
worden uitgelaten.”

positieve feedback (8,9,10) = 57% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 11% van de bezoekers
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34

31

17

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Biesbosch (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

42 58

8

18

10

19

23

9

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.117.000 unieke bezoekers

3 – 3,5 miljoen bezoeken

8,1 gemiddeld rapportcijfer 

€ 11,10 per persoon per bezoek*

3005 hectare, 372 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

4

63

2

0

0

00

2

23

3

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    59%
▪ overig provincie ZH:   41%

* Gemeente  Dordrecht (59%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 49%

2 - 3 bezoeken 34%

4 - 9 bezoeken 13%

10 - 24 bezoeken 2%

25+ bezoeken 1%

-

3

9

Herkomst



Biesbosch (2/3)

61

18

18

6

0

37

4

1

1

0

0

1

0

4

26

4

6

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

21

51

3

1

29

39

11

25

8

7

12

7

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

2
11

73

1 4 2 6 1
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23

75

verblijf dag weet niet

Biesbosch (3/3) 

8,1

6,6

7,5

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er mag niet overal met de hond 
worden gewandeld. Hierdoor 
konden we maar een beperkt 
rondje lopen”

“Meer doorgaande wegen 
aanleggen. De weg loopt 
dood.”

“Fietsroute viel tegen”

“Direct tegen de meest zuidelijke 
verstedelijkingscontour van een 
grote stad met een fantastische 
diversiteit aan flora en fauna. Veel 
reeën, bijzondere vogels en laatst 
zelfs een boommarter, gewoon op 
het fietspad.”

“Een van de mooiste 
natuurgebieden van 
Nederland. Heerlijk om er 
te varen en te verblijven.”

“Het ligt dichtbij mijn huis, 
goed bereikbaar en voldoet 
aan al mijn wensen.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

“Prachtig bezoekerscentrum. 
Heerlijk gefietst en van de 
natuur genoten.

“er is een speelbos voor 
kinderen  erg leuk

positieve feedback (8,9,10) = 78% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 3% van de bezoekers
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37

32

15

16

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Brielse en Oostvoornse meer (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

53 47

9

14

7

1724

18

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

360.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,60 per persoon per bezoek*

986 hectare, 365 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

3

91

2

0

0

0

3

0

0

2

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    43%
▪ overig provincie ZH:   57%

* Gemeente  Brielle (30%), Westvoorne (12%)

leefstijlen

-

+

-
aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 34%

2 - 3 bezoeken 35%

4 - 9 bezoeken 24%

10 - 24 bezoeken 5%

25+ bezoeken 1%

-

12

Herkomst



Brielse en Oostvoornse meer (2/3)

56

25

27

14

1

8

3

1

1

0

2

1

0

16

26

1

8

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

18

37

5

4

38

35

24

28

14

12

1

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

3
18

74

1 0 1 1 2
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Brielse en Oostvoornse meer (3/3) 

7,7

7,0

7,6

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het waterschap laat alles 
verpauperen. steigers worden 
niet onderhouden en of 
weggehaald. inlaat plaats voor 
boten wordt niet opgeknapt 
maar weggehaald. het gaat met 
sprongen achteruit terwijl het  
heerlijk ”

“Betere bereikbaarheid om 
te kunnen surfen, moet nu 
eerst 15 min. slepen me 
tmijn spullen”

“veel voorzieningen zoals 
vuilnisbakken, banken , 
picknickplekken zijn 
afgelopen jaren verwijderd”

“Het is een mooi gebied 
om te varen en lekker 
dichtbij. Over het 
algemeen is het water vrij 
schoon”

“het is dicht bij huis. een mooi 
gebied. je kunt er veel 
zwemmen, fietsen, wandelen, 
skaten, varen, zonnen 
enzovoorts. Voor de kinderen 
is het ook heel leuk op de fiets 
met het pondje naar de 
waterspeeltuin. ”

“Je kunt er lange 
afstanden lopen , 
goed loopwegennet.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

“Altijd schoon ruime 
parkeer gelegenheid

positieve feedback (8,9,10) = 69% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 5% van de bezoekers

14

17

82

verblijf dag weet niet
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32

22

24

21

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Broekpolder (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

54 46

9

14

15

11
27

15

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

254.000 unieke bezoekers

1,5 - 2 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,70 per persoon per bezoek*

167 hectare, 1518 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

2

96

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    61%
▪ overig provincie ZH:   39%

* Gemeente  Vlaardingen (61%)

leefstijlen

-

-

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 28%

2 - 3 bezoeken 27%

4 - 9 bezoeken 25%

10 - 24 bezoeken 13%

25+ bezoeken 6%

15
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Broekpolder (2/3)

56

47

10

1

0

7

1

10

1

0

3

3

1

11

14

2

7

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

16

31

2

1

46

19

28

48

25

13

12

6

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

10

42 46

1 0 0 0 1
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Broekpolder (3/3) 

7,7

6,4

7,2

7,2

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Meer variatie aanbrengen, beter 
onderhoud ! Helaas te vaak toch 
uitzicht op hoogbouw. Te weinig 
échte wandelroutes.”

“Moeilijk/ingewikkeld om er 
te komen. Ik reed beide 
keren verkeerd.”

“Vind het minder 
aantrekkelijk. Op sommige 
plekken te druk. Teveel los 
lopende honden”

“Het gebied is de laatste 
jaren ten goede 
opgeknapt.”

“Het is er rustiger dan in de 
polder noord kethel en het 
abtwoudse park (geen trein 
en opstijgende vliegtuigen). 
Er lijken ook wat minder 
mensen te komen.”

“Landschappelijk 
schitterend gebied. Je 
geniet nog meer als 
je de geijkte paden 
verlaat.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

3

96

verblijf dag weet niet

“Onze kinderen gaan graag 
naar het klauterwoud. zij 
kunnen zich hier goed 
uitleven, het is er netjes en er 
zijn toiletten.

positieve feedback (8,9,10) = 55% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 5% van de bezoekers
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35

31

15

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Brouwersdam en Grevelingenzijde (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

42 58

8

17

11

19

23

11

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

654.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 11,30 per persoon per bezoek*

182 hectare, 3588 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

4

40

9

1

0

0

7

0

2

25

12

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    31%
▪ overig provincie ZH:   69%

* Gemeente Goeree-Overflakkee (31%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 51%

2 - 3 bezoeken 37%

4 - 9 bezoeken 11%

10 - 24 bezoeken 1%

25+ bezoeken 0%

-
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Brouwersdam en Grevelingenzijde (2/3)

65

13

23

7

2

6

4

0

0

0

0

1

4

11

37

6

10

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

5

37

8

1

33

43

9

6

16

17

3

21

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

0
9

78

2 1 1 4 4
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Brouwersdam en Grevelingenzijde (3/3) 

7,7

6,8

7,7

7,5

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“er lag veel rommel in de 
struiken . dus meer 
vuilnisbakken plaatsen of borden 
dat de mens hun blikken en 
zakjes mee nemen naar huis of 
afval bak aan het einde”

“Ik vind het strand aan zee 
leuker. Het ziet er een beetje 
kaal uit”

“Aan de ene kant om de natuur en 
het prachtige uitzicht, de 
zeehondjes, aan de andere kant 
vanwege de leukste evenementen 
van het jaar; concert at sea en back 
at sea”

“Het is er erg schoon, goede 
parkeergelegenheid.”

“Mooi, veel te doen. Voor 
ieder wat wils”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

44

55

verblijf dag weet niet

“Rustig, mooie natuur, 
nette voorzieningen”

“Prachtig Nederlands 
gebied met water, dijken, 
groen en mooie 
vergezichten”

positieve feedback (8,9,10) = 64% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 3% van de bezoekers
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27

31

21

20

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

46 54

12

15

10

13
24

11

15

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.085 unieke bezoekers

4 – 4,5 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,40 per persoon per bezoek*

941 hectare, 1153 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

5

84

0

0

0

0

2

0

0

5

2

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    25%
▪ overig provincie ZH:   75%

* Gemeente  Westland (25%)

leefstijlen

-

-

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 35%

2 - 3 bezoeken 33%

4 - 9 bezoeken 20%

10 - 24 bezoeken 11%

25+ bezoeken 1%
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Duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland (2/4)

73

23

24

9

0

0

1

3

1

0

1

1

0

9

31

3

6

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

12

38

7

2

47

38

20

24

14

13

2

7

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

7
21

64

0 2 2 0 4
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Duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland (3/4) 

7,8

6,5

6,9

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Fietspad te gevaarlijk om 
prettig te kunnen fietsen.”

“Omdat ze strandhuisjes op 
de kustlijn hebben gezet en 
verpesten het aangezicht”

“vooral zwerfvuil vind ik 
vervelend”

“Parkeervoorzieningen zijn 
heel slecht en duur”

“ik hou van dat gebied, de 
zee, duinen, heerlijk”

“het verbaasd me altijd 
hoe mooi het daar is. 
Mooie paden, uitzicht op 
zee vanaf de pieken”

“Prachtig recreatiegebied, 
mooie fietspaden en in de 
'achtertuin'. Gratis 
recreatie.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Ik vind het een fijn gebied 
lm te wielrennen, asfalt 
goed verzorgd, leuke 
omgeving met schapen en 
andere dieren.”

positieve feedback (8,9,10) = 69% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 5% van de bezoekers
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Duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

31

33

20

23

12

19

Solleveld

Zandmotor

Spanjaardsduin

van Dixhoorndriehoek

Kapittelduinen

weet niet

17

83

verblijf dag weet niet

24



28

30

22

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en Noord Holland (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

55 45

9

14

6

21
28

12

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.116.000 unieke bezoekers

3 – 3,5 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 9,90 per persoon per bezoek*

1902 hectare, 586 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

1

22

59

0

0

0

1

6

0

0

5

6

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    39%
▪ overig provincie ZH:   61%

* Gemeente  Noordwijk (23%), Noordwijkerhout (15%)

leefstijlen

-

+

-
aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 43%

2 - 3 bezoeken 32%

4 - 9 bezoeken 21%

10 - 24 bezoeken 4%

25+ bezoeken 1%

-

+

-
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Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en Noord Holland (2/3)

72

22

23

10

0

2

2

3

0

0

2

2

0

9

33

2

3

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

14

40

4

5

44

35

20

18

8

15

4

6

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

8
17

71

0 2 1 0 0
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Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en Noord Holland (3/3) 

7,8

6,4

6,9

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“erg druk”

“Fietspad van Zandvoort 
naar Noordwijk is a) 
gevaarlijk door groepen 
wielrenners b) fietspad is 
aan smalle kant”

“We begonnen een keer in 
het Panbos, de 
rolstoeltoegankelijkheid valt 
daar zo ongelofelijk tegen. ”

“De nabijheid van duinen, 
strand, zee, plassen maken 
dit voor mij tot een zeer 
aantrekkelijk gebied.”

“Je mag van de 
wandelpaden af (in 
gebied AWD). Ongerept. 
Rustig. Zeer 
afwisselende natuur. 
Wild spotten.”

“heerlijk wandelgebied, 
doordeweeks zeker, 
heerlijk rustig, mooie 
route’s”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

“Prachtig gebied, rustig, 
mooie vergezichten”

positieve feedback (8,9,10) = 69% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 4% van de bezoekers

18

80

verblijf dag weet niet
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21

31

26

22

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Duinen tussen Katwijk en Den Haag (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

47 53

11

14

11

16

24

10

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.436.000 unieke bezoekers

5 – 5,5 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 9,80 per persoon per bezoek*

2.876 hectare, 499 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

7

78

0

0

0

1

3

0

2

4

4

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    69%
▪ overig provincie ZH:   31%

• Gemeente  Katwijk (17%), Wassenaar (10%), 
Den Haag (42%)

leefstijlen

+

-

-

+

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 46%

2 - 3 bezoeken 32%

4 - 9 bezoeken 16%

10 - 24 bezoeken 4%

25+ bezoeken 3%

28
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Duinen tussen Katwijk en Den Haag (2/4)

75

20

20

9

0

0

1

3

0

0

1

2

1

10

36

4

4

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

12

35

9

4

41

36

19

17

10

17

3

8

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

7
19

65

0 3 3 0 2
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Duinen tussen Katwijk en Den Haag (3/4) 

7,9

6,6

7,0

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Als ik eerlijk ben vind ik de 
rolstoeltoegankelijkheid niet zo 
goed. je bent echt aangewezen 
op de verharde fietspaden wat 
betekent dat ik qua tijden moet 
opletten dat het niet te druk is 
aangezien fietsers niet echt ”

“Te veel wielrenners en 
opstakels in de weg.”

“er was veel vuil”

“erg leuk landschap om te 
wandelen, veel dieren en 
ander dingen te ontdekken 
in de natuur, je kunt er 
spelen en hutten bouwen”

“Weids en afwisselend 
natuurgebied met fraaie 
uitzichten. Goed 
toegankelijk.”

“Mooi natuurgebied 
met veel 
wandelpaden en 
goede 
fietsmogelijkheden.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Mijn favoriete plek om te 
wandelen in de buurt van Den 
Haag. De duinen zijn prachtig, 
paden goed, duidelijke 
bewegwijzing en een plek om 
koffie te drinken.

positieve feedback (8,9,10) = 68% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 1% van de bezoekers
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Duinen tussen Katwijk en Den Haag (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

38

57

15

Berkheide

Meijendel

weet niet

20

78

verblijf dag weet niet

31



38

35

16

11

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Duinen van Goeree (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

49 51

12

26

6
16

17

10

13

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

325.000 unieke bezoekers

0,5 - 1 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,30 per persoon per bezoek*

1547 hectare, 210 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

1

4

66

6

0

0

1

5

0

0

14

2

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    52%
▪ overig provincie ZH:   48%

* Gemeente Goeree-Overflakkee (52%)

leefstijlen

-

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 54%

2 - 3 bezoeken 29%

4 - 9 bezoeken 15%

10 - 24 bezoeken 1%

25+ bezoeken 2%
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Duinen van Goeree (2/4)

70

26

27

6

0

1

1

1

0

0

1

1

0

6

35

2

11

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

20

49

3

1

36

40

11

14

11

21

1

13

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

2
11

85

1 0 1 0 0
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Duinen van Goeree (3/4) 

7,9

6,1

7,7

7,2

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Niet echt... Het is deels 
persoonlijk, ik ben geen 
strandmens dus kan er niet 
heel erg van genieten. Wat 
ik aan dit specifieke strand 
ook niet mooi vond, was het 
uitzicht op industriële 
gebouwen ”

“Fijne horeca, rustig, 
mooie natuur, dichtbij de 
camping”

“Ik ben zo positief omdat ik 
het een schitterend landschap 
vind. Vanaf de fietsrouten eten 
op een bankje en over de zee 
kijken.”

“geweldig mooi 
gebied met prachtige 
uitzichten en in 
voorjaar veel rust”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Voor onze dochter was 
het heerlijk, strand, 
struiken, bomen e.d. Ze 
kon er heerlijk spelen en 
op onderzoek uit.”

positieve feedback (8,9,10) = 65% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 1% van de bezoekers
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Duinen van Goeree (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

81

15

10

Duinen van Goeree

Westduinen

weet niet

45

50

5

verblijf dag weet niet
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43

32

12

13

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar -

Duinen van Voorne (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

58 42

8

22

6

17
21

17

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

270.000 unieke bezoekers

0,5 - 1 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,10 per persoon per bezoek*

1031 hectare, 262 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

3

89

2

1

0

0

2

0

0

2

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    44%
▪ overig provincie ZH:   56%

* Gemeente Hellevoetsluis (14%), Westvoorne (30%)

leefstijlen

+

-
-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 46%

2 - 3 bezoeken 24%

4 - 9 bezoeken 24%

10 - 24 bezoeken 4%

25+ bezoeken 2%

+
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Duinen van Voorne (2/4)

74

20

15

6

0

1

0

2

0

0

1

0

1

15

30

1

6

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

24

48

2

6

41

30

15

27

14

15

5

5

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

11 16

70

1 0 1 1 2
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Duinen van Voorne (3/4) 

7,9

6,8

7,4

7,6

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“hondenpoep op het strand”

“Grote afwisseling van 
natuur, bos strand duinen 
Ook erg schoon, paden 
goed. Bezoek heeft mij 
bijzonder positief verrast”

“Uniek in Nederland. 50% 
van alle wilde planten in 
Nederland komen hier voor. 
Wordt nu een "echt" 
duingebied van gemaakt..”

“Prachtig gebied, met 
veel afwisseling in het 
landschap.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“goede infrastructuur, bij 
natuurmonumenten een 
gratis fiets kunnen 
gebruiken, goede horeca, 
mooi natuurgebied

positieve feedback (8,9,10) = 73% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 5% van de bezoekers
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Duinen van Voorne (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

89

26

1

Duinen van Voorne

Quackstrand

weet niet

19

80

verblijf dag weet niet

39



38

23

19

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Eendragtspolder* (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

55 45

7

14

9

2413

15

18

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

105.000 unieke bezoekers

0,5 - 1 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,70 per persoon per bezoek**

1057 hectare, 99 bezoekers per ha

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, het gemiddelde is inclusief bezoekers die niets hebben 
uitgegeven.
+/- bij leeftijd en leisure leefstijlen betekent een significant hogere of lagere waarneming ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Zuid-Holland

0

0

94

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    36%
▪ overig provincie ZH:   64%

* Gemeente  Zuidplas (36%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 46%

2 - 3 bezoeken 19%

4 - 9 bezoeken 18%

10 - 24 bezoeken 13%

25+ bezoeken 4%
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Eendragtspolder* (2/4)

54

40

7

4

0

0

0

5

3

0

0

0

1

21

14

4

13

2

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

6

27

0

1

39

35

21

34

9

12

3

15

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

9

41 42

0
6

0 0 1
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Eendragtspolder* (3/4) 

7,7

7,6

7,9

6,8

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“relatief weinig 
wandelpaden”

“Een groot, rustig en mooi 
gebied nabij het drukke 
Rotterdam. Je kunt er ook 
prachtig fietsen”

“heerlijk om zo'n 
rustig groen gebied in 
de buurt te hebben”

“omdat het schoon, 
veilig en goed 
verzorgd is”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

positieve feedback (8,9,10) = 56% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 2% van de bezoekers
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Eendragtspolder* (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

23

32

44

19

40

11

Bleiswijkse Zoom

Eendragtspolder

Hoge Bergse Bos

Lage Bergse Bos

Zevenhuizerplas

weet niet

13

80

6

verblijf dag weet niet
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35

21

19

25

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Goudse Hout* (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

41 59

9

24

12
11

15

18

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

125.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,80 per persoon per bezoek**

114 hectare, 1097 bezoekers per 
ha

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, het gemiddelde is inclusief bezoekers die niets 
hebben uitgegeven.
+/- bij leeftijd en leisure leefstijlen betekent een significant hogere of lagere waarneming ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Zuid-Holland

0

0

97

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    87%
▪ overig provincie ZH:   13%

* Gemeente  Gouda (78%), Bodegraven/Reeuwijk (9%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 34%

2 - 3 bezoeken 27%

4 - 9 bezoeken 15%

10 - 24 bezoeken 12%

25+ bezoeken 13%
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Goudse Hout* (2/3)

61

38

7

1

0

1

2

3

0

0

0

0

0

17

4

0

6

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

13

34

4

1

34

19

17

49

14

20

3

6

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

16

40 38

0 1 1 0 3
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Goudse Hout* (3/3) 

7,6

7,3

7,6

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Fietsers en wandelaars moeten 
vaan samen gebruik maken van 
smalle paden. Soms is het druk 
daardoor”

“Groen ziet er nogal slecht 
onderhouden uit”

“Wanneer je rustig wilt 
wandelen in de buurt is 
Goudse Hout bij uitstek de 
juiste plaats”

“mooi natuurgebied, 
ruim opgezet”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

positieve feedback (8,9,10) = 57% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 5% van de bezoekers

10

90

0

verblijf dag weet niet
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32

25

15

29

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groene Zoom* (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

62 38

8
7

10

35

17

14

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

84.000 unieke bezoekers

< 0,5 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,40 per persoon per bezoek**

113 hectare, 742 bezoekers per ha

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, het gemiddelde is inclusief bezoekers die niets hebben 
uitgegeven.

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

0

0

94

0

0

0

0

0

0

0

2

4

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    37%
▪ overig provincie ZH:   63%

* Gemeente Zuidplas (37%) Krimpenerwaard (0%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 37%

2 - 3 bezoeken 31%

4 - 9 bezoeken 23%

10 - 24 bezoeken 7%

25+ bezoeken 2%

47

Herkomst



Groene Zoom* (2/3)

68

32

12

0

2

1

0

3

0

0

0

0

0

12

25

0

2

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

11

25

2

4

47

39

8

39

9

14

1

7

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

9

32

57

0 0 1 0 0

48



Groene Zoom* (3/3) 

7,9

7,4

7,5

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“ik stoor me aan de 
elektriciteitsmasten die het 
landschap vervuilen. Daar 
kan men niet veel aan 
doen.”

“Fijn om er te 
zijn,ontspannen, goed 
geregeld daar”

“Leuke speeltuin”

“mooi wandelgebied”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

positieve feedback (8,9,10) = 59% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 4% van de bezoekers

24

74

2

verblijf dag weet niet
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40

32

10

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groengebieden in de Krimpenerwaard (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

5

25

17
14

15

14

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

211.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,00 per persoon per bezoek*

1867 hectare, 113 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

3

91

0

1

0

0

5

0

0

0

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    58%
▪ overig provincie ZH:   42%

* Gemeente  Krimpenerwaard (58%)

leefstijlen

-
-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 31%

2 - 3 bezoeken 25%

4 - 9 bezoeken 29%

10 - 24 bezoeken 11%

25+ bezoeken 4%

-

+

50

Herkomst



Groengebieden in de Krimpenerwaard (2/4)

64

57

16

1

0

0

1

2

1

1

0

0

0

14

6

1

6

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

24

35

5

1

37

19

21

36

12

18

1

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

12

42 42

0 0 1 0 3

51



Groengebieden in de Krimpenerwaard(3/4) 

7,9

6,5

7,4

7,6

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Te weinig diversiteit”

“De Krimpenerwaard is het 
echte Groene Hart van Zuid -
Holland. Er is geen mooier 
gebied in Nederland”

“Dichtbij de randstad 
maar daar merk je heel 
weinig van, je zit zo 
midden in de natuur”

“Mooi gevarieerd 
gebied. En restaurant 
waar je iets kan 
drinken zonodig. Ook 
zijn er in het begin van 
het bos openbare 
toiletten”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Het is gewoon een mooi 
en prettig gebied”

positieve feedback (8,9,10) = 74% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 2% van de bezoekers

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

13

85

verblijf dag weet niet
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48

18

12

22

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van R’dam (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

56 44

5

21

11

15
19

13

16

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

206.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,30 per persoon per bezoek*

515 hectare, 400 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

6

92

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    46%
▪ overig provincie ZH:   54%

* Gemeente  Albrandswaard (30%), Nissewaard (9%), Oud-
Beijerland (7%)

leefstijlen

+
-

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 22%

2 - 3 bezoeken 35%

4 - 9 bezoeken 25%

10 - 24 bezoeken 14%

25+ bezoeken 4%

-

53

Herkomst



Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van R’dam (2/4)

69

36

16

7

0

2

0

4

1

0

1

1

0

17

21

1

3

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

18

35

6

2

39

19

15

36

15

16

1

12

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

10

35
42

1
10

0 0 2

54



Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van R’dam (3/4) 

7,7

6,9

7,4

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het fiets en wandelpad is erg 
slecht en hobbelig. Daardoor is 
fietsen en hardlopen niet erg 
prettig. Het fiets en wandelpad 
is erg slecht en hobbelig. 
Daardoor is fietsen en hardlopen 
niet erg prettig.”

“Het is niet een hele 
gemakkelijk bereikbare plek, 
betere bewegwijzering”

“Er wordt te weinig gemaaid 
om de paden begaanbaar te 
houden.”

“We hebben gewandeld bij de 
Rhoonse en Carnische Grienden. 
Dit is een schitterend en uniek 
gebied. Het was heerlijk om hier 
een stevige wandeling te maken.”

“Prima bereikbaar en 
goede parkeer 
mogelijkheden”

“de combinatie van 
water en lichte 
bebossing - de rust 
die er heerst ondanks 
de korte afstand tot 
de vrij drukke dijk”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Heerlijk zwemwater”

positieve feedback (8,9,10) = 65% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 4% van de bezoekers
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Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van R’dam (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

39

78

2

Johannapolder

Oude Maas

weet niet

21

78

0

verblijf dag weet niet

56



32

32

24

13

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groengebieden in de noordrand van Rotterdam (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

10

16

12

17

21

12

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

263.000 unieke bezoekers

2 – 2,5 miljoen bezoeken

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 3,40 per persoon per bezoek*

172 hectare, 1532 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

0

98

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    89%
▪ overig provincie ZH:   11%

* Gemeente  Midden-Delfland (0%), Pijnacker/Nootdorp (2%),
Lansingerland (10%), Rotterdam (78%)

leefstijlen

-

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 20%

2 - 3 bezoeken 33%

4 - 9 bezoeken 24%

10 - 24 bezoeken 13%

25+ bezoeken 10%

57

Herkomst



Groengebieden in de noordrand van Rotterdam (2/4)

51

44

13

2

0

3

0

8

0

0

0

0

0

9

23

3

4

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

16

32

3

2

37

22

26

47

21

14

3

5

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

10

40
47

1 0 0 0 2

58



Groengebieden in de noordrand van Rotterdam (3/4) 

7,6

7,2

7,4

7,5

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Licht dicht aan de doenkade
waardoor je veel verkeer ziet en 
hoort en het vliegveld is in de 
buurt. Zou fijn zijn als het 
gebied uitgebreid wordt en je 
minder last hebt van de 
omgeving.”

“het kan wel iets meer 
activiteiten toegevoegd 
worden”

“Ik ben daar een aantal keer met 
vrienden geweest om te 
recreeeren, er was voldoende 
plaats om te liggen. Tevens was er 
voldoende plaats om te voetballen. 
De velden waren schoon, het 
water idem. Er was ook een goede 
eetgelegenheid op het terrein. Ik 
kom daar graag..”

“gezellige 
ontmoetingsplek met 
vrienden”

“Groen om de hoek”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

positieve feedback (8,9,10) = 56% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 5% van de bezoekers
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Groengebieden in de noordrand van Rotterdam (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

9

17

46

38

Triangelpark

Park de polder

Vlinderstrik

weet niet

6

94

verblijf dag weet niet
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40

31

15

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groengebieden omgeving Lisse (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

44 56

10

19

13

23

19

9

8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

379.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 10,80 per persoon per bezoek*

169 hectare, 2248 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

26

66

0

0

0

2

3

1

0

2

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    54%
▪ overig provincie ZH:   46%

* Gemeente  Lisse (54%)

leefstijlen

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 43%

2 - 3 bezoeken 33%

4 - 9 bezoeken 18%

10 - 24 bezoeken 4%

25+ bezoeken 2%

+

-
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Groengebieden omgeving Lisse (2/4)

73

27

10

3

0

1

0

5

0

0

1

1

0

12

26

19

3

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

13

35

7

7

39

30

18

31

8

14

3

17

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

6

26

64

2 1 0 1 1
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Groengebieden omgeving Lisse (3/4) 

7,8

6,8

7,4

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Het is er vaak te druk”

“Beter onderhouden, meer 
activiteiten.”

“versnipperd”

“compact overzichtelijk en 
er toch helemaal even uit”

“mooie omgeving, 
geschikt voor 
kinderen en 
wandelwagens”

“fijne en schone 
omgeving, rust”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

positieve feedback (8,9,10) = 63% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 4% van de bezoekers
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Groengebieden omgeving Lisse (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

70

32

7

Keukenhof

Wassergeest

weet niet

12

88

0

verblijf dag weet niet
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33

31

24

12

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groengebieden rond Leiden (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

39 61

12

15

12

16

17

10

18

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

301.000 unieke bezoekers

2 – 2,5 miljoen bezoeken

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,00 per persoon per bezoek*

247 hectare, 1220 ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

1

96

0

0

0

1

1

0

0

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    83%
▪ overig provincie ZH:   17%

* Gemeente  Noordwijkerhout (2%), Oegstgeest (5%), Leiden 
(58%), Katwijk (11%), Teylingen (4%), Kaag en Braasem (3%)

leefstijlen

-

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 32%

2 - 3 bezoeken 21%

4 - 9 bezoeken 24%

10 - 24 bezoeken 16%

25+ bezoeken 7%

65

Herkomst



Groengebieden rond Leiden (2/4)

65

39

17

4

0

7

1

3

1

1

1

1

0

8

16

2

4

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

14

29

2

2

36

27

19

44

14

23

3

4

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

13

42 38

0 2 1 1 3
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Groengebieden rond Leiden (3/4) 

7,5

7,1

6,7

7,2

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“redelijk druk steeds meer 
plekken betaald parkeren”

“Wordt steeds kleiner”

“Vind het persoonlijk beetje 
saai”

“Goede fietspaden, mooie 
natuur en ik kan er mooie 
fotos maken. Genoeg plekjes 
om even uit te rusten op een 
bankje. En elk jaargetijde is 
anders.”

“Goede voorzieningen, goed 
voor fietsers en wandelaars, 
goede bewegwijzering”

“Het voelt alsof je echt even 
weg bent uit de stad, terwijl 
het op loopafstand is. 
Genieten van de natuur in je 
achtertuin”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“echt hollandse natuur”

positieve feedback (8,9,10) = 52% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 7% van de bezoekers
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Groengebieden rond Leiden (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

20

10

37

8

29

19

Klinkenbergse plas

Oosterduinse Meer

Valkenburgse meer

Ghoybos

Kagerzoom

weet niet

10

88

verblijf dag weet niet
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33

22

29

16

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Groengebieden tussen Rotterdam en Delft (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

52 48

15

15

12

11

22

10

15

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

481.000 unieke bezoekers

2,5 - 3 miljoen bezoeken

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,10 per persoon per bezoek*

1101 hectare, 437 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

1

95

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    69%
▪ overig provincie ZH:   31%

* Gemeente Midden-Delfland (7%), Delft (26%), Rotterdam 
(36%)

leefstijlen

+

-

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 28%

2 - 3 bezoeken 32%

4 - 9 bezoeken 24%

10 - 24 bezoeken 12%

25+ bezoeken 4%

69

Herkomst



Groengebieden tussen Rotterdam en Delft (2/4)

43

53

11

3

0

3

1

9

2

1

1

1

1

6

13

4

4

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

17

34

2

2

39

26

23

39

17

23

2

6

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

10

51

35

0 0 0 0 2
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Groengebieden tussen Rotterdam en Delft (3/4) 

7,6

6,7

6,9

7,2

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er is veel onderbreking van het 
groengebied, en er is niet veel te 
doen. Je kunt er wel lekker 
doorheen fietsen van Rotterdam 
naar Delft”

“dit gebied ontwikkelen tot 
een minder kunstmatige / in 
elkaar geknutselde omgeving. 
Het landschap dat er voor het 
huidige lag, dus voor de 
herinrichting tot 
recreatiegebied, was mooier 
dan het huidige!”

“Aangrenzende 
losloopgebieden zodat de 
hond niet tussendoor aan de 
riem hoeft. Minder 
wandelpaden direct gelegen 
aan fietspaden.”

“Het is er rustig en het is een 
van de weinige echt groene 
gebieden in de randstad. Verder 
kun je je je er prima vermaken, 
met meerdere doeleinden.”

“Je verwacht niet zo'n 
gebied in dat deel van 
Nederland”

“Het is een nog onontdekt 
gebied met veel rust en een 
schitterende natuur”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Het is dichtbij, net buiten de 
steden. Toch heb je het idee 
alsof je in een andere, rustige 
wereld komt. Hier kan ik 
ontspannen en ziet het er 
compleet anders uit en toch 
ben je er zo.”

positieve feedback (8,9,10) = 56% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 6% van de bezoekers
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Groengebieden tussen Rotterdam en Delft (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

Deelgebieden
(in %)

19

23

16

14

6

16

33

33

21

Ackerdijkse Bos

Ackerdijkse plassen

Ackerdijkse polder

Schiezone

de Tempel

Polder Schieveen

Abswoudse bos

Polder Noord-Kethel

weet niet

11

88

verblijf dag weet niet

72



Groengebieden Vijfheerenlanden (1/4)

kengetallen

74.000 unieke bezoekers

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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31

33

22

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Haagse Bos (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

40 60

13

10

11

18
20

11

16

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

458.000 unieke bezoekers

2,5 - 3 miljoen bezoeken

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,00 per persoon per bezoek*

101 hectare, 4513 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

1

93

0

0

0

1

0

0

1

1

2

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    78%
▪ overig provincie ZH:   22%

* Gemeente Den Haag (78%)

leefstijlen

-

-

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 37%

2 - 3 bezoeken 29%

4 - 9 bezoeken 16%

10 - 24 bezoeken 13%

25+ bezoeken 5%

74

Herkomst



Haagse Bos (2/3)

73

25

13

0

0

0

0

10

3

0

1

1

0

12

5

0

5

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

14

29

1

1

28

22

19

33

13

29

0

7

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

22

34
27

2
10

1 1 4
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Haagse Bos (3/3) 

7,5

7,2

7,0

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Bebossing is wat monotoon, 
relatief druk, niet gevoel in de 
natuur te zijn”

“het is een wandelgebied 
zonder extra's”

“Er wordt teveel rommel 
weggegooid en ze zijn er aan 
het BBQ-en”

“Het is niet echt een bos om 
te spelen”

“Het is er netjes en leuk 
voor de kinderen om te 
spelen ( apenbos)”

“Het is fijn dat het er nog 
steeds na tientallen jaren is en 
dat er niet gebouwd word.”

“Het ligt gunstig en ik vind het 
een fijne mix van bos en park. 
Ik voel me er wel thuis.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

15

85

verblijf dag

“'Prachtig stukje natuur in de 
grote stad; goed 
onderhouden.”

“Onderhoud is goed, weinig last van 
stadsgeluiden, je kan een groene lijn lopen 
naar Clingendael/duinen/Meijendel etc.”

positieve feedback (8,9,10) = 55% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 8% van de bezoekers
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Hellegatsplaten en Ventjagersplaten

kengetallen

42.000 unieke bezoekers

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.

77



38

25

19

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Landgoederen ten noorden van Den Haag (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

46 54

11

15

17

10

19

10

19

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

326.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,40 per persoon per bezoek*

1.489 hectare, 219 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

1

1

91

0

0

0

0

4

0

1

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    25%
▪ overig provincie ZH:   75%

* Gemeente Wassenaar (15%), Voorschoten (10%), 
Noordwijkerhout (0%)

leefstijlen

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 38%

2 - 3 bezoeken 31%

4 - 9 bezoeken 26%

10 - 24 bezoeken 5%

25+ bezoeken 1%

+
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Landgoederen ten noorden van Den Haag (2/4)

68

37

8

3

1

0

0

3

0

0

1

0

0

5

19

5

5

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

19

43

2

1

43

2

33

34

8

16

1

12

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

9

38
46

0 3 3 0 1
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Landgoederen ten noorden van Den Haag (3/4) 

7,8

7,0

7,2

7,4

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De infrastructuur ervan moet 
beter. Zodat ik een prettigere 
wandeling kan maken.”

“Bereikbaarheid per auto”

“Heerlijk rustig en 
makkelijk toegankelijk”

“Ik kom zelf niet uit deze 
omgeving en vond dit de mooiste 
route die ik ooit gelopen heb. 
Afwisselend al lopend door de 
natuur en langs mooie huizen. 
Prachtig”

“Heb me prima vermaakt en 
genoten van de tuin en 
boswandeling”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Prachtig gebied in stedelijk 
gebied. Goed onderhouden.”

positieve feedback (8,9,10) = 63% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 2% van de bezoekers

80

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


Landgoederen ten noorden van Den Haag (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

7

92

verblijf dag weet niet

Deelgebieden
(in %)

2

73

34

11

Nieuw Leeuwenhorst

de Horsten

Duivenvoorde

weet niet
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30

17

20

32

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Lingebos (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

9

24

6

14

29

5

12

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

223.000 unieke bezoekers

0,5 - 1 miljoen bezoeken

7,5 gemiddeld rapportcijfer 

€ 2,60 per persoon per bezoek*

95 hectare, 2341 bezoekers per ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

5

56

0

0

0

0

6

2

0

7

23

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    34%
▪ overig provincie ZH:   66%

* Gemeente Gorinchem (33%)

leefstijlen

+-

-

+

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 45%

2 - 3 bezoeken 39%

4 - 9 bezoeken 13%

10 - 24 bezoeken 3%

25+ bezoeken 0%

+

-
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Lingebos (2/3)

71

18

24

17

0

7

0

2

0

0

0

1

0

17

16

5

8

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

15

42

0

1

29

27

8

34

12

16

2

3

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

1

18

74

0 0 0 6 0
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Lingebos (3/3) 

7,5

7,2

7,6

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Er zijn niet heel veel 
wandelroutes”

“Het is 's-avonds nog wel 
eens een homo 
ontmoetingsplaats. Als je 
dan op de dag komt ligt er 
nog wel eens wat rommel.”

“de waardering komt door het gemis 
aan een echt 'bos'. Een bos waar tussen 
de bomen gescharreld kan worden. Het 
is er vaak vochtig en lastig begaanbaar. 
Verder leuk ingericht inmiddels.”

“Ik vond er eigenlijk weinig 
te doen of te wandelen. Ik 
was er "zo" klaar terwijl je 
wel mag betalen voor 
parkeren.”

“Mooi gebied met voldoende 
voorzieningen. Heerlijk om 
door heen te fietsen inclusief 
de prachtige golfbaan waar je 
langs komt.”

“Prachtig gebied heel dichtbij. Met 
fiets bereikbaar. Afwisselend, 
zwemplas, volleybal, wandelen, 
kabelbaantje, voor kids
waterspeelplek. Vertier voor groot 
en klein.”

“wij gaan er regelmatig zwemmen. 
Ook op dagen dat het warm is, is 
het daar relatief rustig vergeleken 
met het strand. het water is altijd 
lekker en er is gras in plaats van 
zand. het is goed bereikbaar, 
voldoende parkeerplaats en er is 
een schone wc en snacks”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

20

80

verblijf dag

positieve feedback (8,9,10) = 47% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 7% van de bezoekers
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39

26

21

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Nieuwkoopse Plassen (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

54 46

14

23

10
10

30

5
8

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

342.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

8,1 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,60 per persoon per bezoek*

1394 hectare, 245 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

9

79

0

0

0

0

9

1

0

3

1

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    73%
▪ overig provincie ZH:   27%

* Gemeente Nieuwkoop (73%)

leefstijlen

-

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 47%

2 - 3 bezoeken 35%

4 - 9 bezoeken 11%

10 - 24 bezoeken 3%

25+ bezoeken 4%

+

-
-
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Nieuwkoopse Plassen (2/3)

45

33

22

17

1

24

11

1

0

1

0

0

0

6

23

6

13

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

23

43

3

3

20

36

11

28

18

13

10

16

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

6
18

59

0
8

0 5 3
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Nieuwkoopse Plassen (3/3) 

8,1

5,8

6,9

7,6

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Betere parkeermogelijkheden”

“Het is een prachtig rustig 
natuurgebied in het groene hart van 
Holland. De fiets en 
wandelmogelijkheden zijn zeer goed. 
Varen door het natuurgebied met o.a
fluisterboten is zeer rustgevend en 
mooi.”

“Ik vind het een erg fijn en 
afwisselend gebied. Ik ken 
het goed en kan het 
daarom optimaal benutten”

“'Rustig, mooie omgeving, 
nieuw opgeknapt wandelpad 
tussen de plassen door. Leuke 
wandeling naar de Meije”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

20

79

verblijf dag weet niet

“Het is een prachtig gebied dat in alle 
jaargetijden een bezoek waard is door 
zijn veelzijdigheid”

positieve feedback (8,9,10) = 76% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 1% van de bezoekers
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44

30

17

9

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Recreatiegebieden zuidkant Krimpenerwaard* (1/4)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

59 41

5

16

17

15
11

22

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

106.000 unieke bezoekers

0,5 - 1 miljoen bezoeken

7,6 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,60 per persoon per bezoek**

394 hectare, 269 bezoekers per ha

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, het gemiddelde is inclusief bezoekers die niets hebben 
uitgegeven.

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

1

1

96

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    63%
▪ overig provincie ZH:   37%

* Gemeente Krimpen a/d IJssel (32%), Krimpenerwaard (31%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 40%

2 - 3 bezoeken 24%

4 - 9 bezoeken 19%

10 - 24 bezoeken 13%

25+ bezoeken 3%
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Recreatiegebieden zuidkant Krimpenerwaard* (2/4)

56

41

13

1

0

1

0

3

5

0

1

0

1

10

17

0

8

3

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

15

32

1

0

30

17

21

31

6

14

1

16

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

10

32

47

0 0
7

1 2

89



Recreatiegebieden zuidkant Krimpenerwaard* (3/4) 

7,6

6,6

7,1

7,1

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Omdat ik hier woon vind ik het 
'gewoon'. Elders in Nederland 
vind ik het dan veel mooier”

“Op het stukje waar wij 
waren geen speeltuintje. Wel 
restaurant en natuurplas 
maar geen speeltoestellen”

“Het is er druk en dat vind ik 
jammer”

“Ik woon in de Krimpenerwaard en 
ik houd van de Krimpenerwaard. 
Ik voel me er thuis en geniet van 
de prachtige natuur hier.”

“Het is er lekker 
landelijk en er liggen 
veel geocaches.”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

positieve feedback (8,9,10) = 57% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 4% van de bezoekers
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Recreatiegebieden zuidkant Krimpenerwaard* (4/4) 

Basis: unieke bezoekers

.

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

4

95

verblijf dag weet niet

Deelgebieden
(in %)

50

62

9

Loetbos

Krimpenerhout

weet niet

91



33

28

20

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Reeuwijkse Hout (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

9

18

12

16

22

14

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

315.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 5,40 per persoon per bezoek*

149 hectare, 2110 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

2

90

0

0

0

0

7

0

0

1

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:   44%
▪ overig provincie ZH:  56%

* Gemeente  Bodegraven / Reeuwwijk (44%)

leefstijlen

-

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 29%

2 - 3 bezoeken 40%

4 - 9 bezoeken 20%

10 - 24 bezoeken 9%

25+ bezoeken 2%
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Reeuwijkse Hout (2/3)

60

28

20

10

0

2

0

1

1

0

0

1

0

15

20

0

4

0

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

9

32

4

2

34

29

15

39

12

14

2

9

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

2

27

69

1 1 0 0 0
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Reeuwijkse Hout (3/3) 

7,7

7,4

8,2

7,5

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“De wandelpaden zijn niet altijd 
even goed en zeker als het 
geregend heeft is het slecht 
begaanbaar”

“te veel autoverkeer op de 
smalle paden”

“Druk slechte paden drassig”

“Rommelig geheel, beter 
structureren”

“De natuur: vogels, kikkers, het groen. Het 
is er heel mooi om te fietsen! Leuk terras 
bij het Reeuwijkse hout, maar ook het ijsje 
van Antonio is altijd lekker, en intussen 
kijken naar de bootjes en de mensen bij de 
brug die met de hand bediend wordt. Daar 
vandaan fietsen naar andere plassen, of 
naar Gouda, of de mooie route naar 
Waarder door de polder”

“Schoon, goede horeca, 
relatief rustig”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

13

87

verblijf dag

“Rustig, afwisseling water en 
boerenland, goed ontsloten per 
fiets, nog oorspronkelijke 
landschap aanwezig met mooie 
vergezichten.”

“Rustig, prettig, goed parkeren, 
ruimte.”

positieve feedback (8,9,10) = 62% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 8% van de bezoekers
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Scheelhoek en Kiekgat

kengetallen

71.000 unieke bezoekers

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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Slingeland

kengetallen

51.000 unieke bezoekers

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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40

22

15

22

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Sophiapolder*(1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

44 56

9

9

8

30

24

13

6

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

50.000 unieke bezoekers

< 0,5 miljoen bezoeken

7,2 gemiddeld rapportcijfer 

€ 1,80 per persoon per bezoek**

79 hectare, 630 bezoekers per ha

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, het gemiddelde is inclusief bezoekers die niets 
hebben uitgegeven.
+/- bij leeftijd en leisure leefstijlen betekent een significant hogere of lagere waarneming ten 
opzichte van alle onderzochte gebieden in Zuid-Holland

0

0

88

0

0

0

0

4

0

0

6

2

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    46%
▪ overig provincie ZH:   54%

* Gemeente  Hendrik Ido Ambacht (46%)

leefstijlen

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 41%

2 - 3 bezoeken 35%

4 - 9 bezoeken 16%

10 - 24 bezoeken 6%

25+ bezoeken 1%
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Sophiapolder*(2/3)

51

35

4

3

0

6

0

1

0

0

0

0

0

11

11

1

10

2

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

19

29

0

2

29

20

17

35

7

35

1

10

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

2

52

26

3 0 0 4
14
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Sophiapolder*(3/3) 

7,2

6,4

6,9

7,3

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Mooi getijden gebied en 
lekker dichtbij”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

12

85

verblijf dag weet niet

positieve feedback (8,9,10) = 40% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 13% van de bezoekers

Geen 
suggesties/verbeterpunten 
gegeven
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Tiendgorzen, Korendijkse slikken, Beningerslikken

kengetallen

31.000 unieke bezoekers

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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28

25

19

29

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Tiengemeten (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

40 60

5

18

16

14

21

10

16

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

222.000 unieke bezoekers

< 0,5 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer 

€ 11,80 per persoon per bezoek*

1050 hectare, 212 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

0

68

8

0

0

0

5

0

0

20

1

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    18%
▪ overig provincie ZH:   82%

* Gemeente Korendijk (18%)

leefstijlen

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 80%

2 - 3 bezoeken 14%

4 - 9 bezoeken 6%

10 - 24 bezoeken 0%

25+ bezoeken 0%
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Tiengemeten (2/3)

69

12

18

4

0

26

1

0

1

0

0

2

1

8

32

5

12

1

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

16

37

4

1

27

41

11

14

3

9

7

15

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

1 5

75

0 0 2
15

1
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Tiengemeten (3/3) 

7,9

7,3

7,6

7,8

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Bereikbaarheid is matig,... feitelijk 
rekening houden met vaartijden pont. 
Anders is (relatief) lang wachten 
noodzakelijk. In het gebied aldaar niet 
altijd prettig, zeker niet als het weer 
een stuk minder is.”

“Tiengemeten heeft te weinig 
fiets gebied”

“Nadat destijds de boeren 
verdreven waren, zou het 
eiland worden terug gegeven 
aan de natuur.  In 
werkelijkheid is het vooral 
een commercieel 
recreatiegebied geworden.”

“Heeft alles in zich voor een 
ideaal dagje uit met familie en 
kinderen; mooie natuur, 
speelnatuur, boottocht, niet al te 
lange reistijd vanaf huis.”

“Het is een eiland, afgelegen 
en geen verkeer, geen strak 
aangelegd wandelpark maar 
vrije natuur.”

“Ik vond het een prachtig 
eiland met mooie natuur en 
een typische eilandbeleving. Ik 
heb er erg van genoten”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

78

21 1

dag verblijf weet niet

“Mooi wandelgebied, 
voldoende horeca, mooie 
natuur, leuke omgeving voor 
de kinderen om te spelen”

positieve feedback (8,9,10) = 67% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 6% van de bezoekers
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33

29

19

20

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Vlietland (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

47 53

10

16

15

12

20

11

17

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

349.000 unieke bezoekers

1 – 1,5 miljoen bezoeken

7,4 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,10 per persoon per bezoek*

297 hectare, 1175 bezoekers per 
ha

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: unieke bezoekers

* Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

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

0

1

98

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Herkomst binnen provincie Zuid-Holland: 
▪ directe omgeving*:    42%
▪ overig provincie ZH:   58%

* Gemeente Leidschendam/Voorburg (24%), Voorschoten (18%)

leefstijlen

-

+

-

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2017

1 bezoek 33%

2 - 3 bezoeken 34%

4 - 9 bezoeken 23%

10 - 24 bezoeken 9%

25+ bezoeken 1%
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Vlietland (2/3)

39

42

22

13

0

11

3

1

1

0

1

1

1

9

14

2

6

2

wandelen

fietsen/wielrennen

recreëren*

zwemmen

duiken

varen met boot

kanoën/roeien/surfen/zeilen

hardlopen/joggen/trimmen

skaten/skeeleren

schaatsen

mountainbiken/ATB

balsport*

paardensport/ paardrijden

hond uitlaten

horeca bezocht*

evenement bezocht

anders

weet niet

ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken
(in %)

Basis alle figuren: unieke bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

- recreëren (zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.)
- balsport (voetbal, volleybal etc.)
- horeca (terras, restaurant, snacktent etc.)

10

26

4

0

30

19

23

43

14

20

1

9

het is er rustig

genieten van landschap/natuur

levendig, altijd wel iets te beleven

mensen kijken/ontmoeten

buiten zijn, frisse neus halen

gezellig met familie/vrienden op stap

bewegen/fysieke uitdaging

dichtbij

uit gewoonte/ik kom hier vaker

lag op de route/kwam er langs

ontmoeting met wild/dieren

anders

motief om de activiteiten hier te ondernemen 
(in %)

vervoermiddel naar het gebied
(in %)

Anders

8

46
36

0 2 1 5 2
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Vlietland (3/3) 

7,4

6,8

7,5

7,1

algemene waardering 2017*

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

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 elf voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage.

“Druk, smalle fietspaden, 
hinderlijke werkzaamheden”

“Meer horeca en de 
strandjes schoner houden.”

“Vooral oostzijde (aan de kant van 
de A4) is nogal verlaten, geeft 
onprettig/onveilig gevoel.”

“Niet erg dynamisch, 
ingeslapen indruk”

“Fijne omgeving met allerlei 
recreatief aanbod, maar ook 
sportieve mogelijkheden en 
steden in de buurt”

“Met sloep zeer mooi gebied 
om te varen, en een goede 
horeca gelegenheid”

“'prettige 
wandelmogelijkheden”

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

11

87

verblijf dag weet niet

“Ben gewoon tevreden. 
Bied aan wat ik wil en is 
lekker dichtbij”

“Het is een goede camping 
je kan er veel doen” “Een meer vriendelijke, toegankelijkere 

en schonere uitstraling creëren.”

positieve feedback (8,9,10) = 44% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 10% van de bezoekers
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Zouweboezem

kengetallen

80.000 unieke bezoekers

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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