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Introductie en toelichting onderzoeksopzet 
 

De Groene Peiler is het instrument van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) om online 

enquêtes uit te voeren over onderwerpen met betrekking tot de leefomgeving. In het kader van het 

voorliggende onderzoek is dit instrument ingezet voor het houden van een enquête over Zuid-

Hollandse groenblauwe leefomgeving vanwege het opstellen van een nieuwe provinciale visie 

hierop.  

 

De uitnodiging om deel te nemen aan de enquête is in maart 2018 verstuurd naar iedereen die zich 

bij de NMZH aan heeft gemeld als geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond de visie op groenblauwe 

leefomgeving. Eind maart 2018 heeft de NMZH ook in haar nieuwsbrief aandacht besteed aan de 

groenblauwe leefomgeving en daarbij de mogelijkheid om deel te nemen aan de enquête bij alle 

nieuwsbrieflezers on der aandacht gebracht. Er was gedurende drie weken de mogelijkheid om de 

enquête in te vullen.  

 

De enquête is in totaal door 124 personen ingevuld. Het voorliggende document geeft een 

samenvatting weer van de resultaten. Hierbij zijn de antwoorden op de open vragen geclusterd in 

categorieën van de meest voorkomende antwoorden. Bij de gesloten vragen waarbij meerdere 

antwoordopties in een volgorde van voorkeur moesten worden geplaatst, zijn naast de absolute 

aantallen van het aantal keer dat een optie op een bepaalde positie is geplaatst ook scores 

weergegeven. Door middel van deze scores is een meer overzichtelijk staafdiagram gemaakt. Deze 

scores zijn berekend door iedere keer dat een optie op de eerste plaats is gezet vier punten toe te 

kennen, drie punten voor een tweede plaats, twee punten voor een derde plaats en één punt voor 

een vierde plaats. Het is dus belangrijk om op te merken dat ook als een optie door iedereen op de 

laatste plaats zou zijn gezet, deze optie dus al een score van één krijgt (en dus niet nul). Na iedere 

gesloten en open vraag over hetzelfde onderwerp wordt een toelichting gegeven met een duiding 

van de antwoorden. Ook worden enkele quotes weergegeven ter illustratie van de antwoorden op de 

open vraag. Deze quotes dienen als voorbeelden en zijn dus niet representatief voor alle of een 

meerderheid van de antwoorden.  

 

De context van deze Groene Peiler werd voorafgaand aan de enquêtevragen aan de respondenten 

toegelicht door middel van de volgende introductietekst: 

 

 

“Hoe kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit in Zuid-Holland stoppen? Hoe kunnen 

economie en natuur dichter bij elkaar worden gebracht? En hoe kan de groenblauwe leefomgeving 

het beste bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland? Graag horen wij uw 

mening en ideeën over deze en andere belangrijke kwesties! 

 

De Provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan een nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving. 

Zij heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gevraagd om haar daarbij te helpen door 

middel van het ophalen van inbreng vanuit haar netwerk. Via deze enquête willen wij graag uw 

mening weten over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de visie op de groenblauwe 

leefomgeving en verschillende mogelijke oplossingsrichtingen. Het invullen van de enquête duurt circa 

10 minuten.  Klik hier om direct naar de enquête te gaan.  
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Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld, alvast hartelijk dank voor uw deelname aan de enquête! 

 

Meer informatie over de nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving is hier te vinden.” 

  

https://milieufederatie.nl/themas/natuur-landschap/groenblauwe-leefomgeving/
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Vraag 1: gezondheid 
 

De inrichting en kwaliteit van de groenblauwe leefomgeving 
hebben aanzienlijke invloed op de gezondheid van inwoners van 
Zuid-Holland. Welke maatregelen denkt u dat het meest effectief 
zijn om de gezondheid van inwoners van de provincie te 
verbeteren? Zet in de volgorde van voorkeur (1 = grootste 
voorkeur) 1 2 3 4 Score 

Strengere milieuregels om vervuiling van lucht, water, bodem etc. te 
verminderen. 52 26 26 20 2,89 

Meer groen en blauw in de directe leefomgeving. 45 52 24 3 3,12 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van het landschap buiten de 
stad. 5 18 27 74 1,63 

Landbouwgrond bij de steden omzetten in recreatiegebied / 
natuurgebied met recreatiemogelijkheden / natuurinclusieve 
landbouw in combinatie met recreatiemogelijkheden. 22 28 47 27 2,36 
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Vraag 2: gezondheid 
 

Heeft u nog andere ideeën om de gezondheid van 
inwoners te verbeteren door middel van de groenblauwe 
leefomgeving?   

Ideeën gericht op….   

Gezond voedsel (productie)  14 

Bereikbaarheid, infrastructuur, mobiliteit en actieve 
vervoersmodaliteiten 18 

De realisatie van fysieke groen of andere inrichting van de 
leefomgeving 15 

Aanpassingen in wet- en regelgeving of 
beprijzingsmaatregelen 8 

Vergroten van bewustwording, informeren, communiceren 12 

Aanpassingen van het beheer van bestaande groene 
gebieden en structuren 7 

Stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers en 
organisaties 7 

Het aanpakken van milieuvervuiling (waaronder zwerfafval) 6 

Overig 13 
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Toelichting vraag 1 en 2 
 

Zowel in de meerkeuzevraag als de open vraag wijzen respondenten sterk op fysieke maatregelen op 

lokaal niveau als kans voor het verbeteren van de gezondheid: meer groen in de directe 

woonomgeving. In de open vraag wijzen veel respondenten ook op maatregelen om autoverkeer te 

ontmoedigen en fietsen en lopen te stimuleren. Dit is interessant omdat dit hand in hand kan gaan 

met meer groen in de directe leefomgeving: fietsen of lopen wordt immers aantrekkelijker in of bij 

groenblauwe structuren dan in een omgeving die primair op autoverkeer is gericht. Ook valt op dat 

veel respondenten kansen zien in meer voorlichting en bewustwording. Daarbij gaat het enerzijds om 

bewustwording van wat voor gedrag een positieve bijdrage levert aan gezondheid, maar anderzijds 

ook om bewustwording van het belang van de inrichting van de eigen buitenruimte (groene tuin) 

voor gezondheid.  

 

 

  

“Meer OV en betere faciliteiten 

voor fietsen, minder auto's en 

minder vrachtverkeer over de weg  

in de stad, maar ook erbuiten.” 

“Een instrument als het Bbp (Bruto 

Binnenlands Product) moet méér 

omvatten dan economie 

alleen. Ook duurzaamheid en 

natuurwaarde b.v. moet daarin 

opgenomen worden. Onze 

eenzijdige gerichtheid op economie is 

een grote belemmering.” 

“Meer straatgroen. Bomen, 

boomspiegels en tuinen.” 
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Vraag 3: groen en blauw in de stad 
 

Niet alleen in het groene buitengebied, maar ook in de 
stad liggen kansen voor natuur en biodiversiteit. Hoe 
denkt u dat deze kansen het best benut kunnen 
worden? Zet in de volgorde van voorkeur (1 = grootste 
voorkeur) 1 2 3 4 Score 

Natuurinclusief bouwen (bijvoorbeeld het inbouwen 
van nestgelegenheid voor vogels en/of vleermuizen in 
gebouwen) moet verplicht worden. 25 24 31 44 2,24 

De bewustwording van het belang van groen en blauw 
in de stedelijke omgeving vergroten. 19 26 32 47 2,14 

Partijen (zoals bewoners, lokale natuurgroepen, 
gemeente, projectontwikkelaars etc.) met elkaar in 
contact brengen om gezamenlijk tot plannen te komen 
voor meer natuur in de stad. 24 42 35 23 2,54 

Het behoud en de aanleg van meer groenstructuren in 
en om de stad. 56 32 26 10 3,08 
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Vraag 4: groen en blauw in de stad 
 

Heeft u nog andere ideeën om de biodiversiteit 
in de stad de bevorderen?   

Ideeën gericht op…..   

Het verbeteren van beheer en inrichting van 
bestaand groen 23 

Groenere tuinen en woningen (gevels, daken) 20 

Realiseren van nieuw fysiek groen 13 

Het verbinden van kinderen met natuur en groen 5 

Voorlichting, informatieverstrekking en het 
stimuleren van burgerinitiatieven 10 

Overig 22 
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Toelichting vraag 3 en 4 
Om biodiversiteit in de stad te bevorderen, zien de respondenten de grootste kansen in het 

behouden en uitbreiden van groenstructuren in de stad. Uit de open vraag blijkt echter wel dat de 

kwaliteit van het groen hierbij van groot belang is. Veel respondenten geven hier namelijk aan dat 

nog veel winst te behalen is door verbetering van beheer en inrichting van het bestaande groen. 

Hierbij kan gedacht worden aan zaken als natuurvriendelijke oevers, maai- en snoeibeheer, het 

inzaaien van bloemenmengsels etc. Ook wordt het belang van groene tuinen in plaats van betegelde 

tuinen vaak genoemd, soms in combinatie met regels of belastingmaatregelen die moeten helpen 

om verharding in tuinen tegen te gaan. Daarnaast benoemt een aantal respondenten dat 

natuurinclusief bouwen verder gaat dan alleen het inbouwen van nestgelegenheid voor vogels en 

vleermuizen, maar ook bijvoorbeeld groene daken of gevels kan omvatten. 

 

  

“Onderhoud van groen in de steden en dorpen op een 

natuurlijke manier doen met behoud en 

stimulering van het ecosysteem in plaats van op de 

goedkoopste manier die alleen maar contra 

natuur werkt.” 

“Minder steriel werken in park 

en heemtuin. Maaien nu soms 

rodelijst planten veel te vroeg 

weg 

zoals kleine kaardebol en 

wespenorchis.” 

“Gebruik de oevers van alle 

waterpartijen. Natuurvriendelijke 

oevers en bloemrijke dijken en 

wegen.” 

“Strenger beleid om niet alle tuinen en 

dergelijke te bestraten.” 
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Vraag 5: economie 
 

De groenblauwe leefomgeving levert tal van 
ecosysteemdiensten, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het opvangen van water, bestuiving van gewassen, 
CO2 opslag, schone lucht en schoon water, 
natuurbeleving en recreatiemogelijkheden. Ondanks 
dit natuurlijke kapitaal staan economie en ecologie 
nog vaak tegenover elkaar. Hoe kan de kloof tussen 
economie en ecologie volgens u het beste verkleind 
worden? Zet in de volgorde van voorkeur (1 = 
grootste voorkeur) 1 2 3 4 Score 

Het leggen van verbindingen tussen verschillende 
partijen en sectoren (bijvoorbeeld bedrijven en 
natuurorganisaties of de sectoren zorg en natuur). 24 25 36 39 2,27 

Via de belasting vervuilende activiteiten en verbruik 
duurder maken (vervuiler betaalt). 24 29 22 49 2,23 

Het stimuleren van innovaties op het gebied van 
duurzame landbouw, schone industrie en duurzame 
energie. 37 32 41 14 2,74 

Via het ruimtelijk beleid functies weren die alleen 
gericht zijn op economische winst en een negatieve 
impact op de leefomgeving hebben. 39 38 25 22 2,76 
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Vraag 6: economie 
 

Heeft u nog andere ideeën om natuur en economie 
dichter bij elkaar te brengen?   

Ideeën gericht op…..   

Consumptie / vervuiling / activiteiten met een negatief 
effect op de leefomgeving hoger belasten (beprijzing) 8 

Samenwerking tussen verschillende partijen en 
organisaties versterken 12 

Waarde van natuur en de leefomgeving kwantificeren 9 

Voorlichting en vergroten van bewustwording 5 

Overig 24 
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Toelichting vraag 5 en 6 
 

Respondenten zien vooral kansen in het verbinden van natuur en economie door via regels geen 

ruimte meer te bieden aan activiteiten die sectoraal gericht zijn op economie en ten koste gaan van 

de kwaliteit van de leefomgeving. Ook zien zij veel potentie in innovaties om tot schonere productie 

te komen. Dit kan uiteraard hand in hand gaan: wanneer vervuilende activiteiten geweerd worden, 

ontstaan prikkels om te innoveren en tot schonere productie te komen. In de open vraag zijn de 

aanvullende ideeën erg uiteenlopend. Veel ideeën die worden aangedragen vormen een concretere 

invulling van de antwoordopties die in de meerkeuzevraag al genoemd werden.  

 

 

 

  

“(Zorg)verzekeraars kunnen op de 

polis zichtbaar maken hoeveel ze 

investeren in preventie.” 

“Geef projecten met een groene verbetering voor de 

leefomgeving een snellere vergunningstijd. Kost je geen 

geld, alleen als overheid de prioriteit geven, zo wordt iets 

groens doen ook positief 

zonder dat het geld kost door alleen maar voorrang te 

geven.” 

“Belasting op consumptiegoederen 

zo hoog mogelijk (met waar nodig 

compensatie voor minima) 

en belasting op inkomen uit arbeid 

verlagen.” 
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Vraag 7: participatie 
 

Inwoners kunnen zelf op verschillende manieren een 
grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
groenblauwe leefomgeving. Hoe denkt u dat zij het 
beste gestimuleerd kunnen worden om dit te doen? Zet 
in de volgorde van voorkeur (1= grootste voorkeur) 1 2 3 4 Score 

Met een inspirerend verhaal over het toekomstige 
droombeeld van de groenblauwe leefomgeving in Zuid-
Holland de dialoog aangaan met inwoners en ruimte 
bieden voor (lokale) initiatieven die bijdragen aan dit 
toekomstbeeld. 11 21 42 50 1,94 

Meer groen en blauw realiseren in de directe 
woonomgeving zodat de afstand tussen inwoners en 
groen en natuur letterlijk verkleind wordt. 57 47 12 8 3,23 

Aan inwoners duidelijk maken wat de groenblauwe 
leefomgeving voor hen betekent, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid, natuurbeleving, recreatie etc. 34 30 34 26 2,58 

Inwoners van de stad meer betrekken bij het 
buitengebied door in te zetten op lokaal geproduceerd 
voedsel. 22 26 36 40 2,24 
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Vraag 8: participatie 
 

Heeft u nog andere ideeën om participatie op het 
gebied van de leefomgeving te stimuleren?   

Ideeën gericht op….   

De eigen tuin 9 

Kinderen, jeugd en educatie 9 

Het organiseren van activiteiten waaraan iedereen 
mee kan doen 10 

Lokaal voedsel en stadslandbouw 5 

Het realiseren van meer fysiek groen 4 

Participatie met betrekking tot het beheer van 
bestaand publiek groen 6 

Overig 21 
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Toelichting vraag 7 en 8 
 

Uit de antwoorden op deze vragen is op te maken dat respondenten de nabijheid van groen en 

natuur zien als sleutelfactor voor participatie. Groen en blauw in de directe woonomgeving zien zij 

als belangrijkste middel om participatie te stimuleren, en dit begint in de eigen tuin. Ook activiteiten 

in de eigen buurt of het helpen bij het beheer van het groen in de eigen woonomgeving zien zij als 

kansrijke mogelijkheden. Veder worden er nogal wat uiteenlopende suggesties gedaan in antwoord 

op de open vraag, van het zelf meten van ultrafijnstof in de eigen woonomgeving tot het inzetten van 

de burgemeester als ambassadeur op het gebied van groenparticipatie.  

 

 

  

“Ik denk dat de burger zelf het beste 

weet wat het belang is van groen en 

blauw. Persoonlijk denk ik dat 

de vraag omgedraaid dient te worden, 

hoe kunnen wij de politiek in laten zien 

wat het belang is van de natuur, hoe 

kunnen wij hen er bij betrekken!” 

“Ga als (lokale) overheid altijd in 

gesprek met de groene groepen in 

jouw stad/provincie omdat 

deze veelal veel beter op de hoogte 

zijn van de daadwerkelijke ecologische 

situatie ter plaatse.” 
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Vraag 9: landschap en erfgoed 
 

Zuid-Holland heeft een grote diversiteit aan waardevolle 
landschappen en erfgoed. Dit kan echter onder druk 
komen te staan door diverse ontwikkelingen zoals 
ruimtelijke ingrepen of intensivering van de landbouw. 
Hoe kunnen landschap en erfgoed volgens u het beste 
beschermd en versterkt worden? Zet in de volgorde van 
voorkeur (1 = meest effectief) 1 2 3 4 Score 

Een transitie naar duurzame en natuurinclusieve landbouw. 59 31 19 15 3,08 

Keuzes maken voor de meeste waardevolle landschappen 
en erfgoed dat via het ruimtelijk beleid strikt beschermd 
wordt tegen ruimtelijke ontwikkelingen zoals infrastructuur, 
windmolens of zonneweiden. 41 39 25 19 2,82 

De grote steden (bestuurders en inwoners van de stad) 
meer betrekken bij de omliggende landschappen zodat zij 
zich bewust worden van het belang van bescherming van 
het landschap. 13 35 43 32 2,24 

Kennis en bewustwording over het verhaal van het 
landschap en erfgoed bij de inwoners van Zuid-Holland 
vergroten en het belang hiervoor voor onze identiteit. 11 18 37 58 1,85 
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Vraag 10: landschap en erfgoed 
 

Heeft u nog andere ideeën om landschap en 
erfgoed te beschermen en te versterken?   

Ideeën gericht op….   

Bewustwording, informatie en communicatie 8 

Versterken van ruimtelijke bescherming 15 

Aanpassingen in de landbouw 4 

Participatie en samenwerking tussen verschillende 
partijen 6 

Overig 13 
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Toelichting vraag 9 en 10 
 

De respondenten zien een transitie naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw en een strikte 

ruimtelijke bescherming van de meest waardevolle landschappen als meest effectieve maatregelen 

om landschap en erfgoed te beschermen en te versterken. In de open vraag worden vooral ideeën 

genoemd die een specificering vormen van de opties die ook opgenomen waren in de gesloten vraag.  

 

 

  

“Geef de groene longen namen, ga ze vermarkten, 

zorg dat mensen van ze houden, dan gaan ze 

er voor zorgen. De kost gaat voor de baat uit, de 

overheid zal voorbeeld moeten geven met 

investeringen, al is het maar het promoten van 

groen en natuur en recreatie. Duinen, rivieren, 

meren, weilanden, de verbindingen ertussen.” 

“In Zuid-Holland stoppen met aanleg van nieuwe 

bedrijfsterreinen in het schaarse platteland terwijl 

oude terreinen verwaarloosd achterblijven.” 

“Afspraken die men met elkaar gaat maken over 

deze zaken ook echt nakomen en een tijdlijn 

uitzetten en ook die nakomen. Voorkomen dat de 

'economie' als excuus wordt gebruikt om 

natuurvernietigende acties goed te praten.” 

“Geen verdere 

staduitbreiding in het 

Groene Hart.” 
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Vraag 11: biodiversiteit 
 

Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen 
worden momenteel diverse maatregelen uitgevoerd 
zoals het verder afmaken van de Natuurnetwerk 
Nederland. Toch lijkt de uitvoering van de bestaande 
plannen nog niet voldoende te zijn om de 
biodiversiteitsdoelen volledig te halen. Wat voor 
aanvullende maatregelen zouden er volgens u nodig zijn? 
Zet in de volgorde van voorkeur (1 = meest effectief) 1 2 3 4 Score 

Het nog verder vergroten van het oppervlak aan 
beschermde natuurgebieden door landbouwgrond om te 
zetten natuur, bijvoorbeeld in gebieden die minder 
geschikt worden voor landbouw door bodemdaling. 31 23 35 35 2,4 

Het vergroten van de biodiversiteit buiten de beschermde 
natuurgebieden. 29 30 32 33 2,44 

De milieudruk in de bestaande natuur- en 
landbouwgebieden verminderen door het verlagen van de 
uitstoot van vervuilende en vermestende stoffen vanuit 
verkeer, industrie en landbouw. 36 37 29 22 2,7 

Het tegengaan van versnippering en areaalverlies van 
groene ruimte door verstedelijking en de aanleg van 
infrastructuur. 28 34 28 34 2,45 
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Vraag 12: biodiversiteit 
 

Heeft u nog andere ideeën om 
biodiversiteit te beschermen 
en te versterken?   

Ideeën gericht op….   

Ruimtelijk beleid 4 

Bewustwording, communicatie en 
voorlichting 3 

Uitbreiding van het natuurnetwerk 7 

Aanpassingen van de landbouw 8 

Aanpassingen van het beheer van bestaand 
groen 3 

Samenwerking tussen verschillende partijen 3 

Overig 18 
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Toelichting vraag 11 en 12 
 

De respondenten vinden alle opties die in de gesloten vraag genoemd worden als mogelijke 

maatregelen om de biodiversiteit te versterken ongeveer even effectief. Ook in de open vraag geven 

diverse respondenten aan dat zij het lastig vinden om een prioritering aan de brengen omdat alle 

maatregelen volgens hen even noodzakelijk en effectief zijn. Verder worden in de open vraag nadere 

invullingen van de categorieën van maatregelen die in de gesloten vraag al aan de orde kwamen 

benoemd.  

 

 

  

“Eigenlijk vind ik dat alle 

bovengenoemde maatregelen 

belangrijk zijn.” 

“Zonering; zorgen dat 

hotspots biodiversiteit niet 

aangetast worden door 

recreatief medegebruik, 

niet overal gebruiksnatuur.” 

“De herijking van de EHS uit 2013 

terugdraaien. De investeringen 

terugbrengen op het benodigde 

niveau.” 

“Gebruik maken van de kennis die bij de verschillende 

partijen in de provincie voorhanden is.” 
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Vraag 13: bodemdaling 
 

Een aanzienlijk deel van de veenweidegebieden heeft te 
maken met bodemdaling: door de kunstmatig lage 
waterstand die nodig is voor de 
melkveehouderij komt het veen bloot te staan aan de 
lucht en dit oxideert daardoor waardoor de bodem zakt. 
Hierdoor wordt veel CO2 uitgestoten, 
ontstaat schade aan infrastructuur en gebouwen en 
wordt het waterbeheer steeds complexer en duurder. 
Voor de omgang met deze opgave zijn verschillende 
oplossing denkbaar. Zet in de volgorde van voorkeur (1 = 
grootste voorkeur) 1 2 3 4 Score 

Extensivering van de melkveehouderij zodat een hoger 
waterpeil mogelijk is en de bodemdaling wordt afgeremd 
(maar niet volledig gestopt). Hierdoor blijft het 
veenweidelandschap langer behouden. 37 40 39 8 2,85 

Een vernatting van deze gebieden waardoor de 
bodemdaling volledig stopt en er nieuwe natte natuur- en 
recreatiegebieden ontstaan. 52 38 28 6 3,1 

Geen veranderingen zo lang de opbrengsten van de (al 
dan niet intensieve) melkveehouderij nog hoger blijven 
dan de (financiële en maatschappelijke) kosten die 
gepaard gaan met de bodemdaling. 2 5 10 107 1,21 

Inzetten op nieuwe vormen van natte landbouw die 
uitgevoerd kunnen worden met een hoger waterpeil. 33 41 47 3 2,84 
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Vraag 14: bodemdaling 
 

Heeft u nog andere ideeën op het gebied van 
de aanpak van bodemdaling?   

Ideeën gericht op…   

Vermindering en afbouw van de veeteelt 8 

Samenwerking tussen verschillende partijen 5 

Anders omgaan met bouwplannen / het 
bestaande bebouwde gebied 5 

Kiezen voor andere koeienrassen en gewassen 5 

Overig 12 
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Toelichting vraag 13 en 14 
 

De respondenten geven duidelijk aan dat zij bodemdaling zien als een opgave die opgelost dient te 

worden. Uit zowel de gesloten als de open vraag blijkt dat zij verschillende mogelijke 

oplossingsrichtingen zien: van extensivering van de melkveehouderij tot het vernatten van gebieden 

in combinatie met een functieverandering naar natuur of andere teelten.  

 

 

  

“Stopzetting van de bodemdaling is ook nodig i.v.m. 

vermindering broeikasgassen; ook de 

landbouw onder de CO2-beprijzing brengen?” 

“Als je bodemdaling toestaat is het dweilen met de 

kraan open. Maak een plan met rode 

Gebieden (direct aan te pakken) gele (met wat 

meer tijd aanpakken) en groene gebieden die op 

termijn worden aangepakt. Kijk daarbij ook welke 

boeren geen opvolger hebben, of boeren die 

sowieso willen stoppen. Zij die door willen gaan 

kunnen naar de groene gebieden, of wellicht nog 

verder weg?” 

“Gebiedsgewijs zul je moeten kijken naar 

wat de oplossing is met de beste 

verhouding tussen 

maatschappelijke baten en kosten. “ 
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Vraag 15: algemene opmerkingen en ideeën 
 

Heeft u nog andere algemene opmerkingen of 
ideeën die van belang zijn voor de nieuwe visie op 
de groenblauwe leefomgeving?   

Opmerkingen / ideeën gericht op…   

Versterken samenwerking tussen verschillende 
partijen en sectoren 6 

Aanpassingen en maatregelen in het bebouwde 
gebied 5 

Aanpassingen van de landbouw 3 

Communicatie, bewustwording en voorlichting 4 

Het betrekken van burgers en burgerparticipatie 3 

Daadkracht en het nakomen en uitvoeren van 
bestaande plannen en afspraken 5 

Educatie en het betrekken van jongeren 2 

Overig 13 
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Toelichting vraag 15 
 

Deze laatste vraag biedt aan de respondenten de mogelijkheid om opmerkingen of ideeën mee te 

geven die in eerdere vragen nog niet aan de orde kwamen. De reacties die gegeven zijn, zijn 

uiteenlopend van aard. Diverse keren wordt opgemerkt dat in het kader van de visie op de 

groenblauwe leefomgeving ook andere partijen dan de groene organisaties betrokken zouden 

moeten worden. Ook geeft een aantal respondenten aan dat naast een visie en goede ideeën  

daadkracht en het vasthouden aan gemaakte afspraken belangrijk zijn om plannen tot uitvoering te 

brengen.  

 

 

  

“Die groenblauwe leefomgeving, met 

natuurinclusief en klimaatrobuust 

wonen, werken, reizen en 

recreëren, bereik je alleen door samen 

te werken met die sectoren.” 

“Ook in de stad moet men veel meer 

het bestaande groen koesteren. 

Vooral in grote steden is de druk op 

groen enorm, dan moet je daar zeker 

nog niet ook op gaan 

beknibbelen (b.v. door erin te 

bouwen). Dat is dus echt vernietiging 

van natuurlijk kapitaal.” 
“De druk van verstedelijking van de 

groene ruimte verminderen door 

slimmer omgaan met 

leegstaande bedrijventerreinen; slopen 

en dan nieuwe moderne 

bedrijfsfaciliteiten bouwen, of 

slopen en woningbouw, of slopen en 

vergroenen.” 

“Inzet van bewoners voor hun groenblauwe leefomgeving 

is essentieel, maar dit kan niet zonder 

goede ondersteuning. Financier de ondersteunende NGO's 

in ruime mate en maak daarvoor 

prestatie afspraken.” 
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Aanbevelingen 
 

Op basis van de resultaten van de Groene Peiler, worden op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen 

gedaan: 

 

 Om gezondheid te bevorderen zijn groene en blauwe structuren in de directe 

woonomgeving van groot belang. Benut deze structuren ook om actieve 

vervoersmodaliteiten (lopen, fietsen) aantrekkelijk te maken.  

 Zorg in de stad voor het behouden en versterken van groenblauwe structuren, hiermee kan 

onder andere de biodiversiteit in de stad verstrekt worden. Een belangrijk aandachtspunt 

daarbij is de kwaliteit van het groen en blauw: door de juiste inrichting en het juiste beheer 

kan nog veel winst geboekt worden. 

 Verbind natuur en economie beter met elkaar door sectorale ontwikkelingen die alleen op 

economie zijn gericht en ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving via het 

ruimtelijk beleid te weren en zo tevens schone innovaties aan te jagen. 

 Groene participatie wordt bevorderd door de afstand tussen mensen en natuur letterlijk te 

verkleinen via meer groen en blauw in de woonomgeving. Ook een groene inrichting van 

tuinen is hierbij van belang.  

 Bescherm en versterk landschap en erfgoed door in te zetten op een transitie naar een 

duurzame en natuurinclusieve landbouw en een striktere ruimtelijke bescherming van 

waardevolle landschappen.  

 Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen is het belangrijk en noodzakelijk om 

zowel het oppervlak aan natuurgebieden te vergroten, biodiversiteit te bevorderen buiten de 

beschermde natuurgebieden, de milieudruk vanuit landbouw, industrie en transport te 

verlagen als het tegengaan van de ruimtelijke versnippering van natuur en landschap.  

 Bodemdaling door veenoxidatie vraagt om oplossingen. Deze kunnen gevonden worden in 

een extensivering van de landbouw, de inzet op andere vormen van landbouw met 

bijvoorbeeld andere teelten en andere veerassen en/of functieveranderingen van gebieden.  

 


