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Voorwoord

Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden, Zuid-Holland 2017

Voor u ligt het rapport ‘Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden Zuid-Holland 2017’. In dit rapport wordt 
inzicht gegeven in de omvang en de kenmerken van het bezoek aan 35 natuur- en recreatiegebieden in de provincie 
Zuid-Holland. 

Het onderzoek is uitgevoerd door NBTC-NIPO Research in opdracht van Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met Zuid-
Hollands Landschap, Dunea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

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

Met vriendelijke groet,

Evelien Jonker

Projectleider NBTC-NIPO Research

e: ejonker@holland.com

t: 070 370 52 56
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▪ In hoofdstuk 1 wordt het aantal 
bezoekers en bezoeken van de 35 
onderzochte gebieden weergegeven, 
evenals de bestedingen en de 
waardering van het gebied.

▪ In hoofdstuk 2 wordt het profiel en de 
kenmerken van het bezoek aan 
gebieden Zuid-Holland weergegeven.

▪ Hoofdstuk 3 laat de resultaten zien van 
de gebieden volgens de indeling van 
de regiegroepen voor de 
landschapstafels.

▪ In hoofdstuk 4 wordt van de grote 
steden het profiel van de bezoekers 
aan de natuur- en recreatiegebieden 
weergegeven.

▪ Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de 
redenen van Zuid-Hollanders die geen 
natuur- of recreatiegebied hebben 
bezocht.

▪ De manier waarop het onderzoek is 
uitgevoerd is beschreven in hoofdstuk 
6. 

▪ In de bijlage is meer informatie 
opgenomen over NBTC-NIPO Research, 
de steekproefbron TNS Nipobase en de 
Leisure Leefstijlen. 

Leeswijzer (1/2)

Vergelijkbaarheid Inhoud rapportage

Van alle onderzochte natuur- en 
recreatiegebieden in Zuid-Holland is het 
bezoek op dezelfde wijze in kaart 
gebracht. De gebieden zijn daardoor 
onderling een op een vergelijkbaar. 

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

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

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

Er is teruggevraagd naar het bezoek in 
de 12 maanden voorafgaand aan de 
onderzoeksperiode (online onderzoek 
vond plaats eind september/begin 
oktober 2017). 

Definitie bezoek

De respondenten zijn online benaderd. 
De resultaten zijn herwogen zodat ze een 
representatief beeld weergeven van de 
Nederlandse bevolking. Nederlanders die 
de Nederlandse taal niet beheersen zijn 
geen onderdeel geweest van het 
onderzoek. 

Meer informatie over de 
onderzoeksmethode is opgenomen in de 
hoofdstuk 3 ‘Onderzoeksmethode’. 

Onderzoeksmethode
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Het aantal bezoeken in dit rapport is 
gebaseerd op de gemeten participatie 
(heeft men een gebied bezocht) en de 
gemeten frequentie (het aantal keer 
dan men het betreffende gebied heeft 
bezocht). Doordat de steekproef 
waarop de resultaten zijn gebaseerd is 
herwogen en opgehoogd naar de 
Nederlandse bevolking, kunnen 
uitspraken worden gedaan over het 
totaal aantal bezoeken. 

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

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

Aantal bezoeken

Leeswijzer (2/2)

Alleen Nederlands bezoek

In deze rapportage wordt gesproken 
over unieke bezoekers en bezoeken. 

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

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

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

Unieke bezoekers vs. bezoeken

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

Specifieke doelgroepen
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Bezoekersaantallen natuur-
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Bezoekaantallen natuur- en recreatiegebieden Zuid-Holland

Natuur- en recreatiegebied

Aantal
Nederlandse
bezoekers*
(x. 1.000) 

Categorie aantal
Nederlandse bezoeken

(x miljoen)

Balij-Bieslandse Bos 245 1,5 - 2

Bentwoud 178 1 - 1,5

Biesbosch 1.117 3 – 3,5

Brielse en Oostvoornse meer 360 1 – 1,5

Broekpolder 254 1,5 - 2

Brouwersdam en 
Grevelingenzijde

654 1 – 1,5

Duinen tussen Den Haag en 
Hoek v. Holland

1.085 4 – 4,5

Duinen tussen Katwijk en grens 
Zuid- en Noord-Holland

1.116 3 - 3,5

Duinen tussen Katwijk en Den 
Haag

1.436 5 - 5,5

Duinen van Goeree 325 0,5 - 1

Duinen van Voorne 270 0,5 - 1

Eendragtspolder*** 105 0,5 - 1

Goudse Hout*** 125 1 – 1,5

Groene Zoom*** 84 < 0,5

Groengebieden in de 
Krimpenerwaard

211 1 – 1,5

Groengebieden a.d. Oude Maas 
ten zuiden van R’dam

206 1 – 1,5

Groengebieden in de noordrand 
van R’dam

263 2 – 2,5

Groengebieden omgeving Lisse 379 1 - 1,5

Groengebieden rond Leiden 301 2 - 2,5

Groengebieden tussen R’dam 
en Delft

481 2,5 - 3

Basis: totale Nederlandse bevolking (de bezoekersaantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke bezoekers per gebied in de periode medio 
september 2016 tot medio september 2017). De aantallen zijn gebaseerd op dit online uitgevoerde onderzoek en niet op tellingen in de betreffende 
gebieden.

* Een persoon die een bepaald gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde unieke bezoekersaantallen slechts één keer meegeteld.
** Niet beschikbaar door onvoldoende waarnemingen (zie toelichting pagina 57).
*** Het aantal bezoeken is indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen (zie toelichting pagina 57).

Natuur- en recreatiegebied

Aantal
Nederlandse
bezoekers*
(x. 1.000) 

Categorie aantal
Nederlandse bezoeken

(x miljoen)

Groengebieden 
Vijfheerenlanden**

74 **

Haagse Bos 458 2,5 - 3

Hellegatsplaten en 
Ventjagersplaten**

42 **

Landgoederen ten noorden van 
Den Haag

326 1 - 1,5

Lingebos 223 0,5 - 1

Nieuwkoopse Plassen 342 1 - 1,5

Recreatiegebieden Zuidkant 
Krimpenerwaard***

106 0,5 - 1

Reeuwijkse Hout 315 1 – 1,5

Scheelhoek en Kiekgat** 71 **

Slingeland** 51 **

Sophiapolder*** 50 < 0,5

Tiendgorzen, Korendijkse
slikken, Beningerslikken**

31 **

Tiengemeten 222 < 0,5

Vlietland 349 1 - 1,5

Zouweboezem** 80 **
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8

>1.000.000

<100.000

500.000 - 1.000.000

200.000 - 300.000

100.000 - 200.000

Aantal Nederlandse unieke 
bezoekers

300.000 - 500.000

Aantal bezoekers naar recreatiegebied 

1. Balij-Bieslandse Bos
2. Bentwoud
3. Biesbosch
4. Brielse en Oostvoornse meer
5. Broekpolder
6. Brouwersdam en Grevelingenzijde
7. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland
8. Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en
Noord-Holland
9. Duinen tussen Katwijk en Den Haag
10. Duinen van Goeree
11. Duinen van Voorne
12. Eendragtspolder
13. Goudse Hout
14. Groene Zoom
15. Groengebieden in de Krimpenerwaard
16. Groengebieden a.d. Oude Maas ten zuiden 
van R’dam
17. Groengebieden in de noordrand van R’dam
18. Groengebieden omgeving Lisse
19. Groengebieden rond Leiden

20. Groengebieden tussen R’dam en 
Delft
21. Groengebieden Vijfheerenlanden
22. Haagse Bos
23. Hellegatsplaten en Ventjagersplaten
24. Landgoederen ten noorden van 
Den Haag
25. Lingebos
26. Nieuwkoopse Plassen
27. Recreatiegebieden Zuidkant 
Krimpenerwaard
28. Reeuwijkse Hout
29. Scheelhoek en Kiekgat
30. Slingeland
31. Sophiapolder
32. Tiendgorzen, Korendijkse slikken, 
Beningerslikken
33. Tiengemeten
34. Vlietland
35. Zouweboezem
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Bezoekdichtheid naar recreatiegebied

9

>10.000

<500

5.000 - 10.000

1.000 – 3.000

500 – 1.000

Aantal Nederlandse  
bezoeken per hectare

3.000 – 5.000

* Niet op de plattegrond weergegeven i.v.m. onvoldoende waarnemingen
** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen

1. Balij-Bieslandse Bos
2. Bentwoud
3. Biesbosch
4. Brielse en Oostvoornse meer
5. Broekpolder
6. Brouwersdam en Grevelingenzijde
7. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. 
Holland
8. Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en 
Noord-Holland
9. Duinen tussen Katwijk en Den Haag
10. Duinen van Goeree
11. Duinen van Voorne
12. Eendragtspolder**
13. Goudse Hout**
14. Groene Zoom**
15. Groengebieden in de Krimpenerwaard
16. Groengebieden a.d. Oude Maas ten 
zuiden van R’dam
17. Groengebieden in de noordrand van 
R’dam
18. Groengebieden omgeving Lisse
19. Groengebieden rond Leiden
20. Groengebieden tussen R’dam en Delft

21. Groengebieden Vijfheerenlanden*
22. Haagse Bos
23. Hellegatsplaten en Ventjagersplaten*
24. Landgoederen ten noorden van Den Haag
25. Lingebos
26. Nieuwkoopse Plassen
27. Recreatiegebieden Zuidkant Krimpenerwaard**
28. Reeuwijkse Hout
29. Scheelhoek en Kiekgat*
30. Slingeland*
31. Sophiapolder**
32. Tiendgorzen, Korendijkse slikken, 
Beningerslikken*
33. Tiengemeten
34. Vlietland
35. Zouweboezem*
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Totaaloverzicht bezoeken en bestedingen (1/2)

83

14
3

inwoners Zuid-Holland

inwoners omliggende provincies

inwoners rest Nederland

Totaal aantal Nederlandse 
bezoeken: 

48,8 miljoen

Gemiddelde bestedingen p.p. in 
het natuur- en recreatiegebied 
tijdens het meest recente bezoek:

€ 7,40

Gemiddelde waardering 
natuurgebied in de vorm van een 
rapportcijfer: 

7,8

Top-5 ondernomen activiteiten

wandelen 65%

fietsen, wielrennen     27%

horeca bezocht 25%

recreëren** 18%

hond uitlaten 10%

** zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.

* zie volgende pagina voor de gebiedsnamen.

<500.000

500.000 – 750.000

750.000 – 1.000.000

1.000.000 – 2.000.000

2.000.000 – 3.000.000

3.000.000 – 4.000.000

Bezoeken

> 4.000.000
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Totaaloverzicht bezoeken en bestedingen (2/2)

Natuur- en recreatiegebied

1 Balij-Bieslandse Bos

2 Bentwoud

3 Biesbosch

4 Brielse en Oostvoornse meer

5 Broekpolder

6 Brouwersdam en Grevelingenzijde

7 Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland

8 Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en Noord-Holland

9 Duinen tussen Katwijk en Den Haag

10 Duinen van Goeree

11 Duinen van Voorne

12 Eendragtspolder**

13 Goudse Hout**

14 Groene Zoom**

15 Groengebieden in de Krimpenerwaard

16 Groengebieden a.d. Oude Maas ten zuiden van Rotterdam

17 Groengebieden in de noordrand van Rotterdam

18 Groengebieden omgeving Lisse

19 Groengebieden rond Leiden

20 Groengebieden tussen Rotterdam en Delft

Natuur- en recreatiegebied

21 Groengebieden Vijfheerenlanden*

22 Haagse Bos

23 Hellegatsplaten en Ventjagersplaten*

24 Landgoederen ten noorden van Den Haag

25 Lingebos

26 Nieuwkoopse Plassen

27 Recreatiegebieden Zuidkant Krimpenerwaard**

28 Reeuwijkse Hout

29 Scheelhoek en Kiekgat*

30 Slingeland*

31 Sophiapolder**

32 Tiendgorzen, Korendijkse slikken, Beningerslikken*

33 Tiengemeten

34 Vlietland

35 Zouweboezem*

* Niet op de plattegrond weergegeven i.v.m. onvoldoende waarnemingen
** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen
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Waardering natuur- en recreatiegebieden Zuid-Holland*

Natuur- en recreatiegebied Gemiddeld rapportcijfer

Balij-Bieslandse Bos 7,5

Bentwoud 7,6

Biesbosch 8,1

Brielse en Oostvoornse meer 7,7

Broekpolder 7,7

Brouwersdam en Grevelingenzijde 7,7

Duinen tussen Den Haag en Hoek v. 
Holland

7,8

Duinen tussen Katwijk en grens Zuid-
en Noord-Holland

7,8

Duinen tussen Katwijk en Den Haag 7,9

Duinen van Goeree 7,9

Duinen van Voorne 7,9

Eendragtspolder** 7,7

Goudse Hout** 7,6

Groene Zoom** 7,9

Groengebieden in de Krimpenerwaard 7,9

Groengebieden a.d. Oude Maas ten 
zuiden van R’dam

7,7

Groengebieden in de noordrand van 
R’dam

7,6

Groengebieden omgeving Lisse 7,8

Groengebieden rond Leiden 7,5

Groengebieden tussen R’dam en Delft 7,6

* De gebieden Slingeland, Zouweboezem, Groengebieden Vijfheerenlanden, Tiendgorzen, 
Korendijkse slikken, Beningerslikken, Hellegatsplaten en Ventjagersplaten, Scheelhoek 
en Kiekgat zijn niet opgenomen in het overzicht i.v.m. onvoldoende waarnemingen. 
** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen

Natuur- en recreatiegebied Gemiddeld rapportcijfer

Haagse Bos 7,5

Landgoederen ten noorden van Den Haag 7,8

Lingebos 7,5

Nieuwkoopse Plassen 8,1

Recreatiegebieden Zuidkant 
Krimpenerwaard**

7,6

Reeuwijkse Hout 7,7

Sophiapolder** 7,2

Tiengemeten 7,9

Vlietland 7,4

Gemiddelde waardering gebieden in 
Zuid-Holland

7,8
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Bestedingen natuur- en recreatiegebieden Zuid-Holland*

Natuur- en recreatiegebied
Gemiddelde bestedingen
per persoon tijdens het 
meest recente bezoek

Balij-Bieslandse Bos € 1,80

Bentwoud € 3,40

Biesbosch € 11,10

Brielse en Oostvoornse meer € 6,60

Broekpolder € 2,70

Brouwersdam en Grevelingenzijde € 11,30

Duinen tussen Den Haag en Hoek v. 
Holland

€ 8,40

Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en 
Noord-Holland

€ 9,90

Duinen tussen Katwijk en Den Haag € 9,80

Duinen van Goeree € 8,30

Duinen van Voorne € 6,10 

Eendragtspolder*** € 7,70

Goudse Hout*** € 1,80 

Groene Zoom*** € 5,40

Groengebieden in de Krimpenerwaard € 5,00

Groengebieden a.d. Oude Maas ten zuiden 
van R’dam

€ 4,30

Groengebieden in de noordrand van R’dam € 3,40

Groengebieden omgeving Lisse € 10,80

Groengebieden rond Leiden € 4,00

Groengebieden tussen R’dam en Delft € 4,10

Natuur- en recreatiegebied
Gemiddelde bestedingen
per persoon tijdens het 
meest recente bezoek

Haagse Bos € 2,00

Landgoederen ten noorden van Den Haag € 4,40

Lingebos € 2,60

Nieuwkoopse Plassen € 8,60

Recreatiegebieden Zuidkant 
Krimpenerwaard***

€ 4,60

Reeuwijkse Hout € 5,40

Sophiapolder*** € 1,80

Tiengemeten € 11,80

Vlietland € 4,10

Gemiddelde gebieden in Zuid-Holland € 7,40

* De meegegeven toelichting aan de respondent is geweest: ‘Noteer alstublieft alleen de uitgaven die u in het 
recreatiegebied heeft gedaan, zoals uitgaven aan entree, in horecagelegenheden, aan materiaalhuur, parkeren 
etc.. Het gaat hier niet om eventuele overnachtingskosten en reiskosten.
** Slingeland, Zouweboezem, Groengebieden Vijfheerenlanden, Tiendgorzen, Korendijkse slikken, Beningerslikken, 
Hellegatsplaten en Ventjagersplaten, Scheelhoek en Kiekgat zijn niet opgenomen in het overzicht i.v.m. 
onvoldoende waarnemingen.
*** Resultaten zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen.
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2
Profiel en kenmerken
bezoek natuur- en 
recreatiegebieden Zuid-
Holland

© Zuid-Holland

Zie bijlage resultaten per 
natuur-/recreatiegebied



33

29

20

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Zuid-Holland (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

10

17

11

17

22

11

13

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

11,9 miljoen bezoekers*

48,8 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 7,40 per persoon per bezoek**

27.075 hectare (totaal onderzochte      
gebieden)

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: bezoekers

* Indien alle gebieden worden samengenomen kan het zo zijn dat een bezoeker 
meerdere gebieden heeft bezocht. Daarom spreken we hier niet over unieke 
bezoekers maar over bezoekers.
** Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers 
die niets hebben uitgegeven.

0

5

83

1

0

0

0

3

0

1

5

2

leefstijlen

-

Zie bijlage resultaten per 
natuur-/recreatiegebied

15
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Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Zuid-Holland (2/3)

65

27

18

7

0

7

2

3

1

0

1

1

0

10

25

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: bezoekers
* Meegegeven omschrijvingen:

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

15

38

4

2

37

31

18

27

12

16

4

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

7

24

60

1 2 1 2 2
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Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Zuid-Holland (3/3)

7,8

6,7

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: bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de elf voorgelegde deelaspecten

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

81%

18%

1%

dag verblijf weet niet
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3
Profiel en kenmerken
bezoek conform indeling
regiegroepen van de 
landschapstafels

- Holland-Rijnland
- Stadsgewest Haaglanden/ Stadsregio Rotterdam
- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
- Alblasserwaard Vijfheerenlanden/ Drechtsteden
- Goeree-Overflakkee/Hoekse Waard



Holland-Rijnland 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande natuur- en 
recreatiegebieden samengevoegd:

• Duinen tussen Katwijk en grens Zuid-Holland en Noord-Holland

• Groengebieden omgeving Lisse

• Groengebieden rond Leiden

• Bentwoud

• Nieuwkoopse Plassen
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34

29

21

16

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Gemiddelde uitkomsten van gebieden Holland-Rijnland (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

51 49

10

16

9

20

24

10

11

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

2.315.000 unieke bezoekers

9,6 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 8,60 per persoon per bezoek*

4.436 hectare

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

13

77

0

0

0

1

4

0

0

3

2

leefstijlen

-

+
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Gemiddelde gebieden in Holland-Rijnland(2/3)

66 

27 

19 

8 

0 

6 

3 

3 

0 

0 

1 

1 

-

9 

27 

5 

5 

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.)

15

37

4

4

38

31

18

27

10

15

5

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

8

23

63

0 3 1 1 1
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Gemiddelde gebieden in Holland-Rijnland (3/3) 

7,8

7,8

algemene waardering 2017*

totaal alle gebieden in Zuid-Holland

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de elf voorgelegde deelaspecten

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer) Dag- of verblijfsbezoek

(in %)

83%

15%

dag verblijf weet niet

6,5

7,0

7,3

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

Waardering bereikbaarheid 
(in de vorm van een rapportcijfer)
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Metropoolregio Rotterdam – Den Haag  

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande natuur- en 
recreatiegebieden samengevoegd:

• Duinen tussen Katwijk en Den Haag

• Landgoederen ten noorden van Den Haag

• Vlietland

• Haagse Bos

• Balij-Bieslandse Bos

• Duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland

• Broekpolder

• Groengebieden tussen Rotterdam en Delft

• Groengebieden in de noordrand van Rotterdam

• Eendragtspolder

• Groene Zoom

• Brielse en Oostvoornse meer

• Duinen van Voorne

• Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam

• Sophiapolder 
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30

29

21

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

11

15

11

15

22

12

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

-

-

5.974.000 unieke bezoekers

27,7 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 6,20 per persoon per bezoek*

11.521 hectare

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

90

0

0

0

0

1

0

1

2

1

leefstijlen

-

-

24

Herkomst



Metropoolregio Rotterdam – Den Haag(2/3)

65 

30 

17 

7 

0 

2 

1 

5 

1 

0 

1 

1 

0 

10 

24 

3 

5 

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

35

5

2

40

29

22

30

13

17

2

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

9

30

53

0 3 2 1 2
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Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (3/3) 

7,7

7,8

algemene waardering 2017*

totaal alle gebieden in Zuid-Holland

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de elf voorgelegde deelaspecten

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer) Dag- of verblijfsbezoek

(in %)

84%

15%

dag verblijf weet niet

6,7

7,1

7,3

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

Waardering bereikbaarheid 
(in de vorm van een rapportcijfer)
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Midden Holland

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande natuur- en 
recreatiegebieden samengevoegd:

• Reeuwijkse hout

• Goudse hout

• Groengebieden in de Krimpenerwaard

• Recreatiegebieden Zuidkant Krimpenerwaard
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37

28

17

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Midden Holland (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

48 52

7

21

14

14

17

16

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

756.000 unieke bezoekers

4,3 miljoen bezoeken

7,7 gemiddeld rapportcijfer 

€ 4,60 per persoon per bezoek*

2.525 hectare

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

93

0

0

0

0

4

0

0

0

0

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

* Gemeente  xx (x%)

leefstijlen

+

-

+

-

-

-

+
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Midden Holland (2/3)

61 

40 

16 

5 

-

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

14 

13 

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.)

15

33

4

1

34

23

18

39

11

16

2

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

8

34

53

0 1 1 0 2
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Midden Holland (3/3) 

7,7

7,8

algemene waardering 2017*

totaal alle gebieden in Zuid-Holland

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de elf voorgelegde deelaspecten

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer) Dag- of verblijfsbezoek

(in %)

7,0

7,7

7,4

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

Waardering bereikbaarheid 
(in de vorm van een rapportcijfer)

88%

11%

dag verblijf weet niet
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Alblasserwaard/Vijfheerenlanden & Drechtsteden

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande natuur- en 
recreatiegebieden samengevoegd:

• Slingeland

• Zouweboezem

• Lingebos

• Biesbosch

• Groengebieden Vijfheerenlanden (noordzijde Leerdam)
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35

28

18

19

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden & Drechtsteden (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

44 56

9

20

9

18

24

8

13

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.544.000 unieke bezoekers

4,2 miljoen bezoeken

8,0 gemiddeld rapportcijfer 

€ 9,20 per persoon per bezoek*

3.545 hectare

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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1

0
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0
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1

18

6

leefstijlen

-

+

-
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Alblasserwaard/Vijfheerenlanden & Drechtsteden (2/3)

63 

19 

17 

7 

-

28 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

6 

23 

4 

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.)

19

49

3

1

28

34

11

26

9

10

11

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
13

73

1 3 1 5 1
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Alblasserwaard/Vijfheerenlanden & Drechtsteden (3/3) 

8,0

7,8

algemene waardering 2017*

totaal alle gebieden in Zuid-Holland

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de elf voorgelegde deelaspecten

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer) Dag- of verblijfsbezoek

(in %)

77%

22%

dag verblijf weet niet

6,7

7,4

7,3

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

Waardering bereikbaarheid 
(in de vorm van een rapportcijfer)
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Hoeksewaard/Goeree-Overflakkee

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de onderstaande natuur- en 
recreatiegebieden samengevoegd:

• Duinen van Goeree

• Brouwersdam en Grevelingenzijde

• Tiendgorzen, Korendijkse slikken, Beningerslikken

• Tiengemeten

• Hellegatsplaten en Ventjagersplaten

• Scheelhoek en Kiekgat
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35

31

16

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Hoeksewaard/Goeree-Overflakkee (1/3)

kengetallen
profielkenmerken

(in %)

43 57

9

19

10

18

21

10

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

1.345.000 unieke bezoekers

2,9 miljoen bezoeken

7,8 gemiddeld rapportcijfer 

€ 9,90 per persoon per bezoek*

5048 hectare

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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20
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leefstijlen

-
-
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Hoeksewaard/Goeree-Overflakkee (2/3)

66 

16 

21 

6 

1 

8 

3 

0 

0 

-

0 

1 

2 

10 

32 

4 

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.)

12

41

6

1

33

40

10

10

11

17

4

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

2 10

78

1 0 1 5 2
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Hoeksewaard/Goeree-Overflakkee (3/3) 

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de elf voorgelegde deelaspecten

Dag- of verblijfsbezoek
(in %)

dag

60%

verblijf

39%

weet 

niet
1%

7,8

7,8

algemene waardering 2017*

totaal alle gebieden in Zuid-Holland

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

6,7

7,7

7,5

Toegankelijkheid voor minder validen

Parkeergelegenheid

Bewegwijzering/routeaanduiding in het
gebied

Waardering bereikbaarheid 
(in de vorm van een rapportcijfer)
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4
Bestemming en profiel
bezoekers aan natuur- en
recreatiegebieden uit grote
steden

Delft, Dordrecht, Leiden, Den Haag, 
Rotterdam en Gouda

© Zuid-Holland



Delft

Basis bezoek aan natuur- en/of recreatiegebieden: inwoners uit Delft (n = 193)
Basis overige figuren: bezoekers aan natuur- en recreatiegebied(en) woonachtig in Delft (n = 132)

Zes meest bezochte gebieden vanuit Delft 

profiel bezoeker uit Delft
(in %)

57 43

12

20

14
8

17

15

14

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

26

28

33

14

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bezoek aan natuur- en/of 
recreatie gebieden

(in %)

Ja

67%

Nee

33%

Natuur- en recreatiegebied

1. Groengebieden tussen Rotterdam en Delft 64%

2. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland 47%

3. Balij-Bieslandse bos 39%

4. Duinen tussen Katwijk en Den Haag 29%

5. Landgoederen ten noorden van Den Haag 17%

Vlietland 17%

Circa 67.000 natuur-
en/of recreatiebezoekers
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Dordrecht

Basis bezoek aan natuur- en/of recreatiegebieden: inwoners uit Dordrecht (n = 256)
Basis overige figuren: bezoekers aan natuur- en recreatiegebied(en) woonachtig in Dordrecht (n =193)

Vijf meest bezochte gebieden vanuit Dordrecht 

profiel bezoeker uit Dordrecht
(in %)

51 49

11

22

11

18

15

15

9

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

31

27

22

21

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bezoek aan natuur- en/of 
recreatie gebieden

(in %)

Ja

75%

Nee

25%

Natuur- en recreatiegebied

1. Biesbosch 91%

2. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland 15%

3. Brouwersdam zee- en Grevelingenzijde 13%

4. Duinen van Goeree 13%

5. Tiengemeten 11%

Circa 88.000 natuur-
en/of recreatiebezoekers
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Leiden

Basis bezoek aan natuur- en/of recreatiegebieden: inwoners uit Leiden (n=159)
Basis overige figuren: bezoekers aan natuur- en recreatiegebied(en) woonachtig in Leiden.(n = 131)

Vijf meest bezochte gebieden vanuit Leiden

profiel bezoeker uit Leiden
(in %)

42 58

8

15

17

18

16

11

16

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

22

25

35

18

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bezoek aan natuur- en/of 
recreatie gebieden

(in %)

Ja

84%

Nee

16%

Natuur- en recreatiegebied

1. Groengebieden regio Leiden 65%

2. Duinen tussen Katwijk en Den Haag 53%

3. Vlietland 44%

4. Duinen tussen Katwijk en provinciegrens Noord- en 
Zuid-Holland

43%

5. Landgoederen ten noorden van Den Haag 20%

Circa 101.000 natuur-
en/of recreatiebezoekers
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Den Haag

Basis bezoek aan natuur- en/of recreatiegebieden: inwoners uit Den Haag (n=401)
Basis overige figuren: bezoekers aan natuur- en recreatiegebied(en) woonachtig in Den Haag (n = 284)

Vijf meest bezochte gebieden vanuit Den Haag 

profiel bezoeker uit Den Haag
(in %)

51 49

13

9

11

1524

10

18

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

23

29

26

23

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bezoek aan natuur- en/of 
recreatie gebieden

(in %)

Ja

72%

Nee

28%

Natuur- en recreatiegebied

1. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland 57%

2. Duinen tussen Katwijk en Den Haag 47%

3. Haagse bos 43%

4. Landgoederen ten noorden van Den Haag 25%

5. Vlietland 17%

Circa 364.000 natuur-
en/of recreatiebezoekers
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Rotterdam

Basis bezoek aan natuur- en/of recreatiegebieden: inwoners uit Rotterdam (n = 581)
Basis overige figuren: bezoekers aan natuur- en recreatiegebied(en) woonachtig in Rotterdam (n =351)

Vijf meest bezochte gebieden vanuit Rotterdam 

profiel bezoeker uit Rotterdam
(in %)

47 53

13

13

11

15

23

15

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

26

27

27

20

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bezoek aan natuur- en/of 
recreatie gebieden

(in %)

Ja

60%

Nee

40%

Natuur- en recreatiegebied

1. Groengebieden in de noordrand van Rotterdam 35%

2. Groengebieden tussen Rotterdam en Delft 31%

3. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland 27%

4. Brielse en Oostvoornse meer 22%

5. Biesbosch 20%

Circa 371.000 natuur-
en/of recreatiebezoekers
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Gouda*

*resultaten zijn indicatief door laag aantal waarnemingen
Basis bezoek aan natuur- en/of recreatiegebieden: inwoners uit Gouda (n = 57)
Basis overige figuren: bezoekers aan natuur- en recreatiegebied(en) woonachtig in Gouda. (n=48)

Vijf meest bezochte gebieden vanuit Gouda 

profiel bezoeker uit Gouda
(in %)

47 53

7

23

4

20
17

21

10

stijlvol luxe ingetogen

creatief & inspirerend gezellig

uitbundig rustig

ondernemend

28

26

23

24

≥55 jaar

35 - 54 jaar

18 - 34 jaar

0 - 17 jaar

Bezoek aan natuur- en/of 
recreatie gebieden

(in %)

Ja

84%

Nee

16%

Natuur- en recreatiegebied

1. Reeuwijkse hout 80%

2. Goudse Hout 70%

3. Groengebieden in de Krimpenerwaard 31%

4. Duinen tussen Katwijk en Den Haag 22%

5. Duinen tussen Den Haag en Hoek v. Holland 18%

Circa 59.000 natuur-
en/of recreatiebezoekers
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5
Niet-bezoekers natuur- en
recreatiegebieden Zuid-
Holland

© Zuid-Holland



Redenen geen bezoek aan natuur- en recreatiegebieden in Zuid-
Holland

42

25

13

12

11

7

5

2

1

0

0

13

gebrek aan tijd

geen behoefte aan/ik bezoek geen
natuurgebieden

te ver weg

ik ken de natuurgebieden niet

voorkeur voor andere natuurgebieden

gezondheidsproblemen/ ik kom niet
buiten

de natuurgebieden spreken me niet
aan

te hoge parkeertarieven

de natuurgebieden zijn slecht
bereikbaar

overlast van dieren

niet schoon genoeg/slecht
onderhouden

anders

Basis natuurgebied bezocht: alle inwoners van Zuid-Holland
Basis redenen geen bezoek: Zuid-Hollanders die geen van de 35 voorgelegde natuurgebieden in Zuid-Holland hebben bezocht in het afgelopen jaar. (n= 1144)

Redenen om geen natuurgebied bezocht te hebben
(in %)

Ja

70%

Nee

30%

Natuurgebied bezocht (Zuid-Hollanders)
(in %)
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6
Onderzoeksmethode



Onderzoeksopzet (1/2)

Element Beschrijving

Methode:
Respondenten zijn online benaderd met een vragenlijst. Men heeft twee weken de tijd gekregen om de 
vragenlijst in te vullen.

Doelgroep:

Nederlanders van 0 jaar en ouder. Voor kinderen onder de 12 jaar is de ouder/verzorger van het kind 
benaderd met de vraag om de vragenlijst voor het kind in te vullen (de stellingen die zijn voorgelegd 
om de respondent toe te wijzen aan een van de Leisure Leefstijlprofielen kon de ouder voor zichzelf 
invullen).

Steekproefbron:

De basis voor het trekken van een representatieve steekproef is de TNS Nipobase. Dit is een kwalitatief 
goed panel, onder meer door de manier van werven. Kantar TNS werft zelf actief en ontmoedigt het zelf 
aanmelden van panelleden omdat dit tot selectiviteit van het panel zou leiden. Daarnaast kent de TNS 
NIPObase een responspercentage van gemiddeld 70% door de wijze waarop het panel wordt benaderd 
en beheerd. Een hoge respons draagt ook bij aan een verhoogde representativiteit. Tot slot wordt de 
kwaliteit van de antwoorden gecontroleerd (op basis van invultijd, maar ook de inhoudelijke 
antwoorden, tegenstrijdigheden etc.). Meer informatie over de wijze waarop de kwaliteit in het panel 
wordt beheerd, is terug te vinden in de bijlage. 

Steekproefgrootte: Het aantal respondenten dat heeft meegewerkt aan het onderzoek is 5.861.

Veldwerkperiode: Het veldwerk is in 2017 uitgevoerd in week 39 t/m 40

Hieronder vindt u een overzicht van de specificaties die gelden voor het onderzoek. 
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Onderzoeksopzet (2/2)

Element Beschrijving

Steekproefopbouw:

Inwoners Zuid-Holland zijn oververtegenwoordigd in de steekproef
Omdat de kans groter is dat gebieden worden bezocht door inwoners uit de (directe) omgeving, zijn 
gemeentes in Zuid-Holland sterk oververtegenwoordigd in de steekproef. 

Omliggende gemeentes, COROP* gebieden en provincies zijn licht oververtegenwoordigd
Omliggende gemeentes, COROP gebieden en omliggende provincies zijn licht oververtegenwoordigd, 
omdat bezoek aan Zuid-Hollandse gebieden naar verwachting hoger zal liggen door een kortere 
reisafstand dan vanuit niet aangrenzende provincies.

Niet aangrenzende provincies zijn in beperkte mate meegenomen
Om een totaalbeeld te schetsen voor het bezoek van alle Nederlanders aan natuurgebieden in Zuid-
Holland, zijn ook niet aangrenzende provincies meegenomen in de steekproef. 

Weging:

De gemeentes in Zuid-Holland, de aangrenzende COROP gebieden en overige provinciedelen van 
omliggende provincies en de niet-aangrenzende provincies zijn herwogen naar de ideaalcijfers op deze 
betreffende niveaus (werkelijke verdeling van leeftijd en geslacht binnen de betreffende 
gemeente/COROP gebied/provincie). De bron die hiervoor gebruikt wordt is het Centraal Bureau voor 
de Statistiek.
De onderliggende verhoudingen zijn teruggebracht naar het aandeel dat de betreffende regio’s binnen 
Nederland in werkelijkheid innemen. Op deze manier is een representatief beeld geschetst van het 
bezoek aan natuurgebieden in Zuid-Holland vanuit Nederland als totaal, alsmede vanuit de 
afzonderlijke provincies en vanuit de gemeentes in Zuid-Holland.

Hieronder vindt u het vervolg van het overzicht van de specificaties die gelden voor het onderzoek. 

* COROP-gebied is een cluster van één of meer aangrenzende gemeente in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek. 
Deze indeling is ontworpen door de Coördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma omstreeks 1970 (bron CBS)
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Kwaliteitscontrole – omgaan met uitschieters

In de vragenlijst kon men aangeven of men de betreffende gebieden in de afgelopen 12 maanden dagelijks/meerdere keren per dag
had bezocht, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Vervolgens kon men aangeven hoe vaak per dag, week, maand of jaar men de 
betreffende gebieden had bezocht. 

1. Onrealistische uitschieters zijn als waarde ‘onbekend’ beschouwd en daarmee niet meegenomen in het berekenen van de 
frequentie. 

2. De aantallen per dag en per week zijn afgetopt. Deze correctie is doorgevoerd, omdat frequente bezoekers het aantal bezoeken 
waarschijnlijk hebben overschat. De vraag is namelijk in hoeverre men rekening heeft gehouden met vakanties, slechte 
weersomstandigheden, ziekte etc..

In onderstaande schema’s wordt per niveau aangegeven welke uitschieters niet zijn meegenomen en welke bezoekaantallen zijn 
afgetopt (indien van toepassing).

Bezoeken per week
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden is afgetopt op 7 
bezoeken per week als men 8 t/m 10 bezoeken aangaf
2. meer dan 10 bezoeken per week zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening (onrealistische uitschieter)
3. wekelijks bezoek vanuit andere provincies dan Zuid-Holland is niet 
meegenomen in de frequentieberekening, tenzij het betreffende gebied op 
een grensgebied met een andere provincie is gelegen

Het aantal bezoeken per week is met een factor van 52 vermenigvuldigd om 
tot het aantal bezoeken te komen.

Bezoeken per maand
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden is afgetopt op 1 
bezoek per maand als men woonachtig is in een niet-aangrenzende provincie 
van Zuid-Holland 
2. meer dan 10 bezoeken per maand zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening

Het aantal bezoeken per maand is met een factor van 12 vermenigvuldigd 
om tot het aantal bezoeken te komen.

Bezoeken per jaar
1. meer dan 20 bezoeken per jaar zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening

Bezoeken per dag
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden is afgetopt op 2 
bezoeken per dag als men 3 t/m 5 bezoeken aangaf
2. meer dan 5 bezoeken per dag zijn niet meegenomen in de 
frequentieberekening (onrealistische uitschieter)
3. dagelijks bezoek vanuit andere regio’s dan de gemeente waarin het 
betreffende gebied is gelegen of aangrenzende gemeentes is niet 
meegenomen in de frequentieberekening

Het aantal bezoeken per dag is met een factor van 365 vermenigvuldigd om 
tot het aantal bezoeken te komen
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (1/5)

Ervaring leert dat de meeste respondenten in de steekproef een gebied veelal maar een of enkele keren per jaar bezoeken. Een 
beperkte groep geeft aan een gebied heel frequent te bezoeken (soms dagelijks meerdere keren). Het wel of niet voorkomen van een
dergelijke respondent in de steekproef kan veel impact hebben op de resultaten. Met name als resultaten op bezoekniveau worden 
doorgerekend. Ditzelfde geldt voor respondenten uit omliggende of overige provincies, die een relatief zware ophoogfactor krijgen. 
Hoe verder weg van de provincie waarin de gebieden liggen, hoe lager de steekproefaantallen namelijk zijn. Een uitschieter kan 
daardoor veel impact hebben op de resultaten op bezoekniveau. 

Op verzoek van Staatsbosbeheer heeft NBTC-NIPO Research gekeken naar de mogelijkheden om een doorrekening te maken naar 
bezoekaantallen. Om effecten van uitschieters te minimaliseren is het volgende schema tot stand gekomen:

Op de volgende pagina’s wordt o.a. per gebied aangegeven wat als eigen gemeente is gekenmerkt en wat de aangrenzende 
gemeentes zijn.

Herkomst bezoeker Maximale bezoekfrequentie

Eigen gemeente 52 keer per jaar

Aangrenzende gemeenten 12 keer per jaar

Elders uit provincie, aangrenzende COROP-gebieden 4 keer per jaar

Aangrenzende provincies 2 keer per jaar

Overige provincies 1 keer per jaar
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (2/5)

Natuur- of recreatiegebied Eigen gemeente (max. 52) Aangrenzende gemeente (max. 12)

Balij- Bieslandse Bos Pijnacker/Nootdorp Den Haag, Zoetermeer, Delft, 
Lansingerland

Bentwoud Alphen a/d Rijn, Zoetermeer Zuidplas, Waddinxveen, 
Zoeterwoude, Lansingerland

Biesbosch Dordrecht Binnenmaas, Zwijndrecht, 
Papendrecht, Strijen, Sliedrecht, 

Brielse en Oostvoornse meer Brielle, Westvoorne Hellevoetsluis, Nissewaard

Broekpolder Vlaardingen Schiedam, Maassluis, Midden-
Delfland

Brouwersdam en Grevelingenzijde Goerree-Overflakkee Schouwen-Duiveland (ZEE)

Duinen tussen Den Haag en Hoek van 
Holland

Westland Den Haag, Rotterdam, Maassluis, 
Midden-Delfland

Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en 
Noord-Holland

Noordwijk, Noordwijkerhout Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, 
Zandvoort (NH)

Duinen tussen Katwijk en Den Haag Katwijk, Wassenaar, Den Haag Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, 
Leidschendam/Voorburg

Duinen van Goeree Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis

Duinen van Voorne Westvoorne, Hellevoetsluis Brielle, Nissewaard

Eendragtspolder Zuidplas, Lansingerland Rotterdam, Capelle

Goudse Hout Gouda, Bodegraven/Reeuwijk Krimpenerwaard, Waddinxveen

Groene Zoom Zuidplas, Krimpenerwaard Capelle, Krimpen, Rotterdam
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (3/5)

Natuur- of recreatiegebied Eigen gemeente (max. 52) Aangrenzende gemeente (max. 12)

Groengebieden in de Krimpenerwaard Krimpenerwaard Zuidplas, Gouda, Capelle, Krimpen, 
Bodegraven-Reeuwijk

Groengebieden aan de Oude Maas ten 
zuiden van Rotterdam

Albrandswaard, Nissewaard, Oud-Beijerland Binnenmaas, Barendrecht, 
Rotterdam

Groengebieden  in de noordrand van 
Rotterdam

Rotterdam, Lansingerland Midden-Delfland, Delft, Pijnacker-
Nootdorp

Groengebieden omgeving Lisse Lisse Hillegom, Noordwijkerhout, 
Teylingen

Groengebieden rond leiden Noordwijkerhout, Oegstgeest, Leiden, 
Katwijk, Teylingen, Kaag en Braasem

Noordwijk, Hillegom, Lisse, 
Wassenaar, Leiderdorp

Groengebieden tussen Rotterdam en 
Delft

Midden-Delfland, Delft, Rotterdam Pijnacker/Nootdorp, Lansingerland, 
Schiedam

Groengebieden Vijfheerenlanden Leerdam Geldermalsen (GELD), Culemborg 
(GELD), Vianen (UT), Lingewaal 
(GELD)

Haagse Bos Den Haag Wassenaar, Leidschendam/Voorburg, 
Rijswijk, Westland

Hellegatsplaten en Ventjagersplaten Goeree-Overflakkee Korendijk, Cromstrijen

Landgoederen ten noorden van Den Haag Wassenaar, Voorschoten, Noordwijkerhout Noordwijk, Katwijk, Leiden, 
Leidschendam/Voorburg

Lingebos Gorinchem, Lingewaal (GELD) Giessenlanden, Leerdam
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (4/5)

Natuur- of recreatiegebied Eigen gemeente (max. 52) Aangrenzende gemeente (max. 12)

Nieuwkoopse Plassen Nieuwkoop Woerden (UT), Ronde Venen (UT), 
Bodegraven, Alphen a/d Rijn, Kaag 
en Braassem

Recreatiegebieden zuidkant 
Krimpenerwaard

Krimpen, Krimpenerwaard Capelle a/d Ijssel, Rotterdam, 
Molenwaard, Zuidplas

Reeuwijkse Hout Bodegraven/Reeuwwijk Gouda, Waddinxveen, Alphen a/d 
Rijn, Nieuwkoop, Woerden (UT), 
Oudewater (UT), Krimpenerwaard

Scheelhoek en Kiekgat Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis

Slingeland Molenwaard, Giessenlanden -

Sophiapolder Hendrik Ido Ambacht Zwijndrecht, Ridderkerk, 
Alblasserdam, Papendrecht

Tiendgorzen, Korendijkse slikken, 
Beningerslikken

Nissewaard, Korendijk -

Tiengemeten Korendijk -

Vlietland Leidschendam/Voorburg, Voorschoten Leiden, Zoeterwoude, Zoetermeer, 
Wassenaar

Zouweboezem Zederik Lopik (UT), Vianen (UT), Leerdam, 
Giessenlanden, Molenwaard
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Kwaliteitscontrole – van bezoekers naar bezoeken (5/5)

Indeling buiten Zuid-Holland

▪ De aangrenzende gebieden van Zuid-Holland zijn COROP gebied Overig Zeeland, COROP Zuid- West Gelderland, COROP 
agglomeratie Haarlem, COROP Groot Amsterdam, provincie Utrecht, COROP West-Noord-Brabant, COROP Midden-Noord-Brabant*-
> max. 4 

▪ De aangrenzende provinciedelen zijn overig provincie Zeeland, overig provincie Gelderland, overig provincie Noord-Holland,  overig 
provincie Noord-Brabant -> max. 2

▪ Overige provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg, Flevoland -> max. 1

* Bij enkele gebieden zijn er aangrenzende gemeentes die buiten de provinciegrens vallen en in COROP gebieden vallen (zie geel 
gemarkeerd). Deze gemeentes krijgen dus een ander maximaal bezoek mee (max. 12) dan de overige gemeentes binnen het COROP 
gebieden (max. 4). 

Recreatiegebied Aangrenzende gebieden (max. 4)

Brouwersdam en Grevelingenzijde COROP gebied overig Zeeland, exclusief Goeree Schouwen- Duivenland. (overige 
aangrenzende gebieden blijven gelijk, zie hierboven)

Duinen tussen Katwijk en grens Zuid- en Noord-
Holland

COROP gebied agglomeratie Haarlem, exclusief Zandvoort. (overige aangrenzende gebieden 
blijven gelijk, zie hierboven)

Groengebieden Vijfheerenlanden Provincie Utrecht, exclusief Vianen. COROP gebied Zuidwest Gelderland, exclusief 
Geldermalsen, Lingewaal, Culemborg (overige aangrenzende gebieden blijven gelijk, zie 
hierboven)

Lingebos COROP gebied Zuidwest Gelderland, exclusief Lingewaal (overige aangrenzende gebieden 
blijven gelijk, zie hierboven)

Nieuwkoopse Plassen Provincie Utrecht, exclusief Woerden, De ronde Venen (overige aangrenzende gebieden 
blijven gelijk, zie hierboven)

Reeuwijkse Hout Provincie Utrecht, exclusief Woerden, Oudewater (overige aangrenzende gebieden blijven 
gelijk, zie hierboven)

Zouweboezem Provincie Utrecht, exclusief Lopik, Vianen (overige aangrenzende gebieden blijven gelijk, zie 
hierboven)
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Aantal waarnemingen (n) in het onderzoek

Natuur- en recreatiegebied n

Balij-Bieslandse Bos 214

Bentwoud 140

Biesbosch 725

Brielse en Oostvoornse meer 312

Broekpolder 219

Brouwersdam en Grevelingenzijde 297

Duinen tussen Den Haag en Hoek v. 
Holland

710

Duinen tussen Katwijk en grens 
Zuid- en Noord-Holland

528

Duinen tussen Katwijk en Den Haag 741

Duinen van Goeree 203

Duinen van Voorne 221

Eendragtspolder* 80

Goudse Hout* 105

Groene Zoom* 69

Groengebieden in de 
Krimpenerwaard

178

Groengebieden a.d. Oude Maas ten 
zuiden van R’dam

182

Groengebieden in de noordrand van 
R’dam

247

Groengebieden omgeving Lisse 215

Groengebieden rond Leiden 279

Groengebieden tussen R’dam en 
Delft

437

Natuur- en 
recreatiegebied

n

Groengebieden 
Vijfheerenlanden**

51

Haagse Bos 315

Hellegatsplaten en 
Ventjagersplaten**

32

Landgoederen ten noorden 
van Den Haag

288

Lingebos 171

Nieuwkoopse Plassen 190

Recreatiegebieden Zuidkant 
Krimpenerwaard*

97

Reeuwijkse Hout 251

Scheelhoek en Kiekgat** 38

Slingeland** 39

Sophiapolder 54

Tiendgorzen, Korendijkse
slikken, Beningerslikken**

37

Tiengemeten 183

Vlietland 335

Zouweboezem** 42

* Deze gebieden zijn relatief weinig bezocht, 
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef 
relatief laag is (n ligt tussen de 50 en 100). De 
resultaten voor deze gebieden zijn daarom 
indicatief en dienen met voorzichtigheid te 
worden geïnterpreteerd. (het betreft hier alleen 
de uitwerking van het profiel van de bezoekers 
en de bezoekfrequentie en niet de 
bezoekersaantallen. Deze zijn namelijk op de 
volledige steekproef gebaseerd en daarmee 
voldoende betrouwbaar).

** Deze gebieden zijn het minst vaak bezocht, 
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef 
laag is (n is kleiner dan 50). Voor deze gebieden 
is daarom naast het bezoekersaantal geen extra 
informatie opgenomen over het profiel van de 
bezoekers en de bezoekfrequentie aan de 
afzonderlijke gebieden. 

In totaal hebben 5861 respondenten aangegeven 
of en welke natuurgebieden zij in Zuid-Holland 
hebben bezocht in de afgelopen 12 maanden. 
Het aantal bezoekers is dus gebaseerd op de 
totale steekproef en is daarmee groot genoeg om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor het 
aantal unieke bezoekers voor alle gebieden. 

Per bezocht gebied is daarna doorgevraagd naar 
het aantal bezoeken dat men heeft afgelegd. In 
de tabel hiernaast is aangegeven hoe groot de 
steekproef van de bezoekers aan het betreffende 
gebied is.
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Voorgelegde kaart

1. Duinen tussen Katwijk en grens Zuid-Holland en 
Noord-Holland
2. Groengebieden omgeving Lisse
3. Groengebieden rond Leiden
4. Duinen tussen Katwijk en Den Haag
5. Landgoederen ten noorden van Den Haag
6. Vlietland
7. Haagse Bos
8. Balij-Bieslandse bos
9. Bentwoud
10. Nieuwkoopse plassen
11. Reeuwijkse Hout
12. Duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland
13. Broekpolder
14. Groengebieden tussen Rotterdam en Delft
15. Groengebieden in de noordrand van Rotterdam
16. Eendragstpolder
17. Groene Zoom
18. Goudse Hout
19. Groengebieden in de Krimpenerwaard
20. Recreatiegebieden zuidkant Krimpenerwaard
21. Slingeland
22. Zouweboezem
23. Lingebos
24. Groengebieden Vijfheerenlanden (noordzijde 
Leerdam)
25. Brielse en Oostvoornse meer
26. Duinen van Voorne
27. Duinen van Goeree
28. Scheelhoek en Kiekgat
29. Brouwersdam en Grevelingenzijde
30. Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden 
van Rotterdam
31. Sophiapolder
32. Biesbosch
33. Tiengorzen, Korendijkse Slikken, 
Beningerslikken
34. Tiengemeten
35. Hellegatsplaten en Ventjagersplaten
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Vragenlijst (1/7)
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Vragenlijst (2/7)
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Vragenlijst (3/7)
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Vragenlijst (4/7)
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Vragenlijst (5/7)
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Vragenlijst (6/7)
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Vragenlijst (7/7)
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7
Bijlagen



Bijlage 1 - over NBTC-NIPO Research

Locatie Amsterdam
Helena Klok
helena.klok@tns-nipo.com
020 522 57 89

Locatie Den Haag
Kees van der Most
kvandermost@holland.com
070 370 52 94

online onderzoek
onder uw eigen klanten of via 

ons grote access panel

bezoekersonderzoeken

op locatie

wij kunnen

wereldwijd
onderzoek doen

onze onderzoeken zijn 
geschikt om in te vullen op

mobiele devices

groepsdiscussies
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (1/5)

Wervingsmethodiek

TNS NIPObase is een van de meest representatieve respondentenpanels in Nederland. De aandacht voor representativiteit begint al 
bij de werving van de leden. Het NOPVO-onderzoek (2006) ondersteunt de representatieve samenstelling van TNS NIPObase. Zonder 
vooraf te quoteren, benaderde de ongewogen nettosteekproef vanuit TNS NIPObase de werkelijkheid bijna perfect op de vier in het 
onderzoek meegenomen criteria (geslacht, leeftijd, voltooide opleiding en regio).

Wervingseffecten kunnen leiden tot een selectiebias. We doen daarom ons uiterste best om wervingseffecten te minimaliseren. 
Werving

vindt actief plaats door middel van de onderstaande drie methoden:

1. traditionele datacollectiemethoden. We vragen de bereidheid tot deelname tijdens face-to-face- en telefonische onderzoeken, 
waarbij steeds sprake is van random sampling: iedere persoon uit de samenleving heeft in principe een even grote kans om in de 
steekproef te komen (70% van de database).

2. via aangekochte databestanden. Hiervoor hebben we gekozen om ook de zogenaamde ‘moeilijke doelgroepen’, zoals allochtonen of

personen met een relatief lage pc-penetratie (ouderen, lager opgeleiden), te kunnen benaderen (20% van de database).

3. door gebruik te maken van de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’. Hierbij wordt bestaande panelleden gevraagd anderen aan te 
melden.

Deze methode wordt met name toegepast voor het bereiken van personen uit moeilijke doelgroepen (10% van de database).

Reden voor werving kan het aanvullen tot een kritische grens van TNS NIPObase als geheel zijn (doorgaans via de eerstgenoemde
methode) of de behoefte tot het aanvullen van specifieke doelgroepen (doorgaans via de laatste twee methoden).

Zoals vermeld maken we voor de werving van specifieke groepen gebruik van externe bronnen. Voor de meeste wervingsacties zijn
dit de bestanden van Experian of Cendris.

Allochtone respondenten werven we deels met de sneeuwbalmethodiek en deels met de hulp van ons zusterbureau Veldkamp. 
Bureau Veldkamp verricht veel onderzoek onder allochtonen, zij hebben dan ook de kennis in huis in het benaderen van deze 
specifieke doelgroep en in het stimuleren van de respons. Via hun onderzoeken vragen we de respondenten of ze bereid zijn deel te 
nemen aan TNS NIPObase.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (2/5)

Wervingsmethodiek (vervolg)

Voor TNS NIPObase wordt niet via internet geworven. Bovendien wordt het zelf aanmelden van panelleden ontmoedigd; zelfselectie 
verhoogt immers de kans op non-representativiteit. Daarnaast wordt op internet vaak gebruikgemaakt van banners om deelnemers 
te werven voor onderzoek. Op bepaalde internetsites wordt dan geadverteerd, terwijl een groot deel van de pc-bezitters deze sites 
nooit bezoekt of de banners negeert. Niet iedere persoon heeft dan dezelfde kans om bij het panel betrokken te raken, met een
selectief panel tot gevolg.

Ten slotte leidt werving via internet tot oververtegenwoordiging van zware internetgebruikers. Dit kan weer leiden tot onbetrouwbare 
uitkomsten. De uitkomsten van het NOPVO onderbouwen deze theorie: de internetfrequentie van TNS NIPObase-leden was destijds 
gemiddeld 8,4 uur per week, terwijl het gemiddelde van alle panels op 11,5 uur per week lag.

Respons op de vragenlijsten

Een belangrijke voorwaarde voor goed surveyonderzoek is een hoge respons, want over het algemeen komt een hoge respons de 
representativiteit van de onderzoeksuitkomsten ten goede. De gedachte hierachter is dat er een samenhang is tussen relevante 
persoonskenmerken en responsgeneigdheid. Als deze samenhang ontbreekt, zal non-respons geen systematische vertekening (bias) 
veroorzaken; zelfs met een lage respons zal de samenstelling van de responsgroep overeenkomen met de ideaalcijfers. De praktijk 
wijst echter uit dat responsgeneigdheid meestal samenhangt met sociodemografische kenmerken. De respons is daarmee selectief 
met als gevolg dat de samenstelling van de responsgroep systematisch afwijkt van de ideaalcijfers. Naarmate het responspercentage 
lager wordt, krijgt deze samenhang meer ‘ruimte’ om zo’n bias te veroorzaken. Selectieve non-respons tast de representativiteit van 
een netto steekproef aan. TNS NIPO doet daarom haar uiterste best om de respons zo veel mogelijk te bevorderen en de 
representativiteit van het onderzoek te waarborgen.

Met behulp van TNS NIPObase kunnen we niet alleen een representatieve bruto steekproef trekken, door de hoge respons 
waarborgen we ook een representatieve netto steekproef. De gemiddelde respons in TNS NIPObase bedraagt circa 70%. De exacte 
respons is echter afhankelijk van de lengte van de doorlooptijd en de vragenlijst, maar bijvoorbeeld ook van de veldwerkperiode. Bij 
tien dagen veldwerk bedraagt de respons gemiddeld 76%, ook bij een vragenlijst die langer is dan gemiddeld.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (3/5)

Panelbeheer, controles en kwaliteitsbewaking

TNS NIPObase wordt actief beheerd. Respondenten worden nauwgezet gevolgd om zowel de belasting te beperken als de kwaliteit 
van de

antwoorden te bewaken. Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze en procedures:

 Wij maken gebruik van een databasebeheerprogramma dat aangeeft wie wanneer aan welke onderwerpen heeft meegewerkt. Zo 
wordt gezorgd voor een evenwichtige belasting van de leden van TNS NIPObase. Eventuele beïnvloeding van het ene onderzoek 
door deelname aan het andere wordt voorkomen. 

 Wij streven ernaar onze respondenten één keer per maand in te zetten voor onderzoek.

 Van alle respondenten is bekend hoe en wanneer ze zijn geworven, hoe vaak ze deelnemen aan enquêtes, wanneer ze dat doen en 
hoelang ze over het invullen van vragenlijsten doen.

 Wij geven de respondenten een vergoeding (incentive) voor de door hen bestede tijd en moeite.

 Als onderdeel van het panelbeheer wordt de respons van individuele respondenten gecontroleerd. Ook wordt gecontroleerd hoe 
lang men over het invullen van vragenlijsten doet in relatie tot de lengte van de vragenlijst. Wanneer er twijfel bestaat over de 
betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden kunnen respondenten op een aantal criteria worden uitgesloten van deelname aan 
onze onderzoeken.

 We maken gebruik van respondentvriendelijke instrumenten voor datacollectie.

 We hebben een goed bereikbare helpdesk ingericht.

 We besteden veel aandacht aan de communicatie met respondenten. De contacten verlopen telefonisch, per e-mail of schriftelijk. 
Tijdens kantooruren staat er een telefonische helpdesk paraat en daarnaast hebben TNS NIPObase’ers 24 uur per dag toegang tot 
een website met daarop onder andere de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) en informatie over de onderzoeken. 

 We leven uiteraard de privacywetgeving nauwgezet na. 

De kwaliteitsbewaking en -controle van het panel kent vele facetten en wordt op verschillende plekken in de organisatie uitgevoerd. 
We beschrijven ze hieronder.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (4/5)

Controles door de panelbeheerder

Om te beginnen, valideert de panelbeheerder de identiteit van nieuwe panelleden. Dit gebeurt door maandelijks de adresgegevens 
van panelleden te controleren met behulp van het programma AdresCorrect. Respondenten van wie het adres niet klopt, worden 
uitgeschreven met de uitschrijfreden ‘foutief adres’. Inschrijven geschiedt op huishoudniveau. Huishoudens mogen slechts één keer 
zijn ingeschreven in TNS NIPObase. Maandelijks controleert de panelbeheerder op basis van postcode en huisnummer of er geen 
dubbele inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Ieder huishouden moet bovendien een uniek e-mailadres hebben. Ook dit wordt 
maandelijks gecontroleerd. Tijdens de werving wordt gecontroleerd of het e-mailadres waarmee het aspirant-panellid zich aanmeldt
nog niet tot een actief panellid behoort. Jaarlijks moet een panellid zijn achtergrondgegevens controleren en aangeven of de 
gegevens correct zijn.

Om te stimuleren dat de vragenlijst wordt ingevuld door de juiste persoon, wordt in het begin van de vragenlijst expliciet vermeld 
voor welke persoon binnen het huishouden de vragenlijst is bedoeld. Ook wordt dan gevraagd of die persoon aanwezig is en wil 
deelnemen aan het onderzoek. Pas na expliciete bevestiging wordt de eigenlijke vragenlijst gestart.

Controles door de afdeling Fieldwork

TNS NIPO voert een aantal controles uit op het invulgedrag. Deze controles worden uitgevoerd door de afdeling Fieldwork, de 
dataprocessor en de vragenlijstsoftware. Voor ieder onderzoek waaraan een huishouden deelneemt, wordt een record in een tabel
weggeschreven met daarin onder

meer de volgende velden:

 respondentnummer: uniek volgnummer van de respondent;

 onderzoeksnummer: uniek onderzoeksnummer met eventuele versieaanduiding;

 contactdate en contacttime: startdatum en -tijd;

 aantal NIPOints: aantal NIPOints dat is verdiend (NIPOints betreft het vergoedingensysteem dat TNS NIPO voor respondenten 
hanteert); 

 NumberOfScreens: aantal schermen getoond aan de respondent;

 NumberOfSeconds: aantal seconden dat is gebruikt voor het invullen;

 TrustIndex Respondent: dit wordt berekend door NumberOfSeconds te delen door NumberOfScreens;

 Suspect: snelle invullers worden aangemerkt als ‘Suspect’.
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Bijlage 2 – steekproefkader TNS NIPObase (5/5)

Controles door de afdeling Fieldwork (vervolg)

De TrustIndex wordt wekelijks berekend om respondenten die een vragenlijst uitzonderlijk snel invullen te identificeren. 
Respondenten die structureel te snel door een vragenlijst gaan, worden zo opgespoord en het ‘hele bijbehorende huishouden’ wordt
uit de database verwijderd. Als een respondent gemiddeld over zeven onderzoeken de vragenlijsten binnen 30% van de gemiddelde
tijd invult, dan wordt het huishouden uitgeschreven.

Ook respondenten die op andere manieren ‘punten jagen’, worden gekenmerkt. Doordat we bijhouden hoeveel NIPOints een 
huishouden ontvangt, kunnen we uitschieters identificeren. We houden bij of respondenten telkens weer de langste routing in de 
vragenlijst doorlopen en zo aan een hogere beloning willen komen. Een andere mogelijkheid is dat respondenten screeningsvragen 
ten onrechte zo beantwoorden dat ze altijd tot de doelgroep van het onderzoek lijken te behoren en daardoor een vervolgvragenlijst 
in kunnen vullen om zo NIPOints te ontvangen. We volgen nauwgezet het gemiddelde aantal NIPOints dat huishoudens ontvangen. 
aantal keren bezocht op jaarbasis worden ongeveer 50 tot 100 huishoudens uitgeschreven omdat ze aanzienlijk meer NIPOints
ontvangen dan andere huishoudens en het vermoeden zeer groot is dat het om ‘puntenjagers’ gaat.

Huishoudens die worden uitgeschreven omdat we het vermoeden hebben dat ze frauderen, krijgen daarvan geen bericht, omdat wij 
over uitschrijving niet met deze respondenten in discussie gaan.

Panelleden die over een periode van zes maanden gemiddeld op minder dan 10% van de vragenlijsten responderen, worden op 
inactief gezet. Deze panelleden proberen we vanuit het oogpunt van representativiteit in eerste instantie weer actief te krijgen. Zij 
ontvangen schriftelijk bericht van hun uitschrijving uit TNS NIPObase. Desgewenst kunnen zij via de respondentensite hun account
weer activeren. Respondenten die niet binnen vier weken reageren, worden definitief uitgeschreven. In 2011 bedroeg de uitval in TNS 
NIPObase ongeveer 9%. In dat jaar bestond voor het eerst de verplichting voor panelleden om (jaarlijks) hun gegevens te updaten.
Voor 2012 en komende jaren verwachten we een jaarlijkse uitval tussen 4% en 5%. Drie kwart van de uitval ontstaat doordat wij
panelleden uitschrijven, in een kwart van de gevallen schrijft de respondent zichzelf uit.
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Bijlage 3 – Leisure Leefstijlensegmentatie (1/3)

Toelichting op de zeven belevingskleuren

Uitbundig geel
Recreanten in de gele belevingswereld zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. 
Recreatie is voor deze groep genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de 
vormen van recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan ook regelmatig 
met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een 
activiteit op dat iedereen het ook naar de zin kan hebben. Recreatief winkelen behoort zeker ook tot hun favoriete bezigheden. En 
ze beschikken over iets meer budget dan gemiddeld.

Gezellig lime
Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen.
Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime 
recreant stelt daarbij niet van die bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand
tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. 
Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven.

Rustig groen
Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en 
tijd hebben voor je hobby’s. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. In eigen omgeving is genoeg moois 
te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. Lekker tijd hebben voor je hobby en omgaan met bekenden die 
dezelfde hobby hebben. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, nuchter, bedachtzaam en kalm. Zij gaan 
graag hun eigen gang en vinden dat de maatschappij van vandaag toch wel erg hard aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het
“vroeger vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en 
tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep relatief oververtegenwoordigd.
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Bijlage 3 – Leisure Leefstijlensegmentatie (2/3)

Toelichting op de zeven belevingskleuren (vervolg)

Ingetogen aqua
Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam en geïnteresseerd in cultuur en wat zij kunnen betekenen voor de 
maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden we 
relatief vaker empty nesters, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende maar ook vaak rustige activiteiten 
horen daar bij. Zij verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en 
alle veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook wel van sportieve activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic
walking: dat houdt je fit!

Ondernemend paars
Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen 
zien, ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg voor de ondernemend paars ingestelde recreant. Zij zijn op 
zoek naar een bijzondere ervaring. Met name cultuur, maar ook activiteit en sportiviteit staan daarbij vaak centraal. Toch zien 
we na een drukke (werk)periode dat deze recreanten ook erg kunnen genieten van een sauna of wellness arrangement. Het 
zijn relatief veel jonge één- of tweepersoonshuishoudens.

Creatief en inspirerend rood
Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen erg creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende 
ervaringen. Ze gaan graag buiten de gebaande paden. Karakterkenmerken als onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek 
en ruimdenkend passen goed bij deze recreanten. Het onbekende is juist spannend en prikkelend. Recreatie betekent naast 
sportiviteit en ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.

Stijlvol en luxe blauw
Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvol 
ontspannen verdienen. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en klasse, zijn wat meer gericht op de exclusievere 
vormen van recreatie. Recreëren betekent voor hen zich even ontspannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. 
Dit doen zij door actief te sporten maar ook door aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken zij 
graag “ons soort mensen”. Meer exclusieve vrijetijdsbestedingen als wellness en ook bijeenkomsten met VIP arrangementen, 
zijn populair bij deze belevingswereld.
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Bijlage 3 – Leisure Leefstijlensegmentatie (3/3)
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