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Inleiding
Om Staatsbosbeheer inzicht te geven in de omvang en de structuur van het bezoek aan haar natuurgebieden in de provincie Drenthe,
heeft NBTC-NIPO Research de dagrecreatiemonitor uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek staan in deze rapportage.
In hoofdstuk 1 ‘Onderzoeksmethode’ wordt de onderzoeksopzet beschreven. We gaan in op de doelgroep en de wijze waarop de doelgroep
is benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast zijn in dit eerste hoofdstuk de vraagpunten opgenomen, evenals de
meegegeven definitie van een bezoek en de voorgelegde plattegronden waarop de gebieden staan afgebeeld. De leeswijzer, waarin wordt
aangegeven hoe resultaten in deze rapportage dienen te worden geïnterpreteerd, komt aan bod in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van het aantal bezoekers per natuurgebied in de twaalf maanden voorafgaand aan de
onderzoeksperiode (tweede helft november 2015). Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het bezoekersprofiel en de bezoekkenmerken per
gebied in de provincie Drenthe beschreven. Er wordt gekeken naar provincie van herkomst, Leisure Leefstijlensegmentatie, leeftijd,
geslacht en aantal afgelegde bezoeken. Daarnaast komen per gebied de ondernomen activiteiten, bestedingen, waardering en
verbeterpunten aan bod.
In de bijlage is meer informatie opgenomen over de onderzoeksmethode. Ook is de vragenlijst bijgevoegd, wordt aangegeven welke
kwaliteitscontroles er zijn uitgevoerd en wat het aantal netto respondenten per natuurgebied is. Daarnaast is informatie opgenomen over
de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van het steekproefkader ‘TNS NIPObase’, NBTC-NIPO Research en de Leisure Leefstijlensegmentatie.
Tot slot zijn alle gegeven antwoorden op de open vraag m.b.t. opmerkingen/suggesties/verbeterpunten per gebied opgenomen in de
bijlage.
Waar staat NBTC-NIPO Research voor?
NBTC-NIPO Research is een joint venture tussen NBTC Holland Marketing en TNS NIPO en is gespecialiseerd op het gebied van vakantie,
zakenreizen en vrije tijd. We onderscheiden ons door een brede fundering die rust op drie expertise-pijlers: marktonderzoek, marketing en
de markt.
Voor vragen over dit rapport of voor vragen in het algemeen, kunt u contact opnemen met:
Kees van der Most
Directeur NBTC-NIPO Research
T 070 370 52 94
E kvandermost@holland.com

Marloes de Vries
Projectleider NBTC-NIPO Research
T 070 370 52 38
E mdevries@holland.com
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1. Onderzoeksmethode
Bezoekersonderzoek natuurgebieden in Drenthe 2015

Wie zijn ondervraagd?
Ondervraagden: inwoners Nederland van 0 jaar en ouder
Om het bezoek aan de natuurgebieden in Drenthe in kaart te brengen, zijn respondenten van 0 jaar en ouder online
benaderd met een vragenlijst. De steekproef is getrokken uit de TNS NIPObase; het accesspanel van TNS NIPO.
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).

Meer informatie over de onderzoeksmethode is opgenomen in bijlage 1.

Kwaliteit(sbewaking) TNS NIPObase
De kwaliteitscontrole die additioneel is uitgevoerd voor dit onderzoek wordt weergegeven in bijlage 3. Meer
informatie over de wijze waarop de kwaliteit in het panel wordt beheerd, is terug te vinden in bijlage 5.
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Vraagpunten en definitie van een bezoek aan een natuurgebied
Hieronder is een overzicht van de vraagpunten weergegeven, alsmede de definitie van een bezoek aan een natuurgebied. De
volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 2.

1
-

-

2

Participatie en frequentie

Welk(e) recreatiegebied(en)* in de
Provincie
Drenthe
bezocht
voor
ontspanning/ plezier in de afgelopen
12 maanden
Hoe
vaak
het/de
betreffende
gebied(en) bezocht

-

3

Bezoekersprofiel
Leisure Leefstijlsegmentatie (aan de
hand van standaard vragen)
De achtergrondkenmerken geslacht,
leeftijd en woonregio zijn reeds
bekend van de respondenten in de
TNS NIPObase en hoeven dus niet
meer uitgevraagd te worden

-

Bezoekgedrag
Ondernomen activiteiten in het
bezochte gebied
Bestedingen in het bezochte gebied
Algemene
waardering
van
het
bezochte gebied
Waardering van negen aspecten van
het bezochte gebied
Verbeterpunten indien een of meer
aspecten met een 6 of lager zijn
beoordeeld

* Definitie bezoek en gebiedsafbakening
- De definitie van een bezoek aan een recreatiegebied in Drenthe is het bezoeken van een gebied in de vrije tijd in de 12
maanden voorafgaand aan de onderzoeksperiode: tweede helft november 2014 tot tweede helft november 2015. Woon-werk
verkeer is dus uitgesloten in de bezoekcijfers. Ook is geen minimale verblijfsduur meegegeven. Een relatief kort bezoek,
bijvoorbeeld het uitlaten van de hond, is hierdoor ook meegenomen in de bezoekcijfers.
- Bij deze vraag is een door Staatsbosbeheer aangeleverde plattegrond/kaart van de gebieden getoond, waarop de
natuurgebieden waren ingetekend. Op de volgende pagina is deze plattegrond opgenomen.

Voorgelegde plattegrond natuurgebieden in Drenthe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

8

Leekstermeer
De Kleibosch
Peizermaden
Norger Esdorpenlandschap
Gasterse Duinen
Gasterse Holt
Drentsche Aa Balloerveld
Drentsche Aa
Hunzedal
Drouwenerzand
Boswachterij Gieten-Borger
Norg
Veenhuizen
Fochtloërveen
Nationaal Park Drents-Friese
Wold/Drents-Friese Wold
Landgoed Vledderhof
Hijkerveld
Hooghalen en Grolloo
Boswachterij Schoonloo
Boswachterij Exloo-Odoorn
Emmerdennen en Valtherbos
Boswachterij Sleenerzand
Orvelterzand
Landgoed Vossenberg
Nationaal Park Dwingelderveld
Holtingerveld
Boswachterij Ruinen
Boerenveensche plassen
Mantingerveld
Boswachterij Gees
De Klencke
Noordbargerbos
Oosterbos
Bargerveen
Reestdal

2. Leeswijzer
Bezoekersonderzoek natuurgebieden in Drenthe 2015

Leeswijzer
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3. Bezoekersaantallen natuurgebieden Drenthe
Bezoekersonderzoek natuurgebieden in Drenthe 2015

Bezoekersaantallen (o.b.v. unieke bezoekers) naar natuurgebieden in
Drenthe
Gebied

Aantal unieke
bezoekers*

Gebied

Aantal unieke
bezoekers*

1

Nationaal Park Dwingelderveld

609.000

21

Peizermaden

136.000

2

Drouwenerzand

585.000

22

Gasterse Duinen

134.000

3

Veenhuizen

477.000

23

Oosterbos

126.000

4

Drents Friese Wold Nationaal Park
Drents-Friese Wold

469.000

24

Noordbargerbos

122.000

5

Boswachterij Gieten-Borger

353.000

25

Mantingerveld

104.000

6

Boswachterij Exloo-Odoorn

345.000

26

Boswachterij Gees

89.000

7

Drentsche Aa

344.000

27

Holtingerveld

89.000

8

Hunzedal

296.000

28

Hijkerveld

72.000

9

Norg

274.000

29

Landgoed Vossenberg

64.000

10

Drentsche Aa Balloerveld

266.000

30

De Klencke

59.000

11

Fochtloërveen

263.000

31

Gasterse Holt

56.000

12

Boswachterij Ruinen

244.000

32

Boswachterij Sleenerzand

52.000

13

Orvelterzand

229.000

33

De Kleibosch

41.000

14

Emmerdennen en Valtherbos

227.000

34

Landgoed Vledderhof

26.000

15

Hooghalen en Grolloo

204.000

35

Boerenveensche plassen

18.000

16

Leekstermeer

188.000

17

Reestdal

177.000

18

Norger Esdorpenlandschap

154.000

19

Bargerveen

144.000

20

Boswachterij Schoonloo

139.000

* De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke
bezoekers per gebied in de periode tweede helft november 2014
tot tweede helft november 2015. Een persoon die een bepaald
gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde
bezoekersaantallen slechts één keer meegeteld. Voor meer
informatie, zie de leeswijzer in hoofdstuk 2.
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Bezoekersdichtheid naar recreatiegebied
Aantal unieke bezoekers
>400.000

300.000 400.000
200.000 300.000
100.000 200.000
<100.000
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4. Profiel bezoekers per natuurgebied in Drenthe
Bezoekersonderzoek natuurgebieden in Drenthe 2015

609.000 bezoekers

1. Nationaal Park Dwingelderveld

55 jaar en ouder

+

42%

45%

35 t/m 54 jaar

55%

29%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

14%

15%

10%

basis unieke bezoekers

7%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

32%

14%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

39%

239.000

2 - 3 bezoeken

40%

244.000

4 - 9 bezoeken

12%

72.000

7%

43.000

2%

2%
9%

11%

3%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

2.000

50+ bezoeken

<1%

3.000

Onbekend

<1%

5.000

basis unieke bezoekers

1%

8%

2%

basis: bezoeken

15

directe omgeving*

85%

overig provincie Drenthe

15%

* Gemeentes Hoogeveen (32%),
De Wolden (20%), MiddenDrenthe (15%), Westerveld
(14%), Meppel (4%)

609.000 bezoekers

1. Nationaal Park Dwingelderveld
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

ondernemend
paars

8%

19%

65%

fietsen/wielrennen

+
creatief en
inspirerend rood

gezellig
lime

ingetogen
aqua

8%

20%

18%

recreëren

3%

zwemmen

0,2%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB
balsport

+

43%

paardrijden

1%
0,1%
1%

hond uitlaten
rustig
groen

10%
-

uitbundig
geel

9%

horeca bezocht
evenement bezocht

17%

anders
weet niet

-

22%
2%
6%
3%

€ 8,41

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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609.000 bezoekers

1. Nationaal Park Dwingelderveld

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,2

7,9

het meubilair

7,9
7,4

schoon

8,2

uitstraling gebied

8,2

bewegwijzering/route aanduiding

7,8

kwaliteit fietspaden

8,0

kwaliteit wandelpaden

7,9

veiligheid
Nationaal Park
Dwingelderveld

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Als het heeft geregend, kun je
veel wandelpaden niet goed meer
bewandelen, er zou meer zand
opgebracht moeten worden.”

“Bankjes en tafels erg
aangeslagen door groen, mos.”
“Meubilair regelmatig beschadigd meer
controle en onderhoud.”

“Soms waren de afstanden tussen de
aanduidingen te ver uit elkaar.”

“De wandelpaden waren niet altijd
netjes; takken die over de paden
hingen, en wortels die omhoog kwamen
die het lopen soms bemoeilijkten.”

“De paaltjes zijn soms moeilijk te vinden.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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8,1
7,9

585.000 bezoekers

2. Drouwenerzand

55 jaar en ouder

21%

61%

35 t/m 54 jaar

39%

30%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

12%

-

0 t/m 17 jaar

36%

21%

+
10%

basis unieke bezoekers
+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

26%

15%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

54%

314.000

2 - 3 bezoeken

31%

184.000

4 - 9 bezoeken

11%

62.000

3%

18.000

1%

2%
5%

5%

6%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

0%

0

50+ bezoeken

<1%

3.000

Onbekend

<1%

4.000

basis unieke bezoekers

<1%

1%

7%

basis: bezoeken

18

directe omgeving*

64%

overig provincie Drenthe

36%

* Gemeentes Borger-Odoorn
(48%), AA en Hunze (16%)

585.000 bezoekers

2. Drouwenerzand
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

uitbundig
geel

6%

24%

fietsen/wielrennen

zwemmen

gezellig
lime

ingetogen
aqua

6%

25%

22%

+
rustig
groen

11%

-

-

22%
2%

varen met boot

0,4%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0,3%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

1%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

6%

11%

recreëren

stijlvol luxe
blauw

ondernemend
paars

52%

0,4%

paardrijden

4%

hond uitlaten

4%

horeca bezocht
evenement bezocht

39%
5%

anders
weet niet

22%
0,3%

€ 12,31

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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585.000 bezoekers

2. Drouwenerzand

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,4

7,9

het meubilair

7,3

schoon

7,4

7,6

Drouwenerzand

uitstraling gebied

7,6

bewegwijzering/route aanduiding

7,5

kwaliteit fietspaden

7,6

kwaliteit wandelpaden

7,5

veiligheid

7,4

totaal natuurgebieden
Drenthe

7,3

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Door de speeltuin in de buurt is
het parkeren vaak een drama.”

“Meer bankjes buiten en
betere hygiëne.”
“Wandelpaden zijn soms slecht
begaanbaar en er ontbreken enkele
wandelpaaltjes.”

“De meeste parkeerplaatsen bij
attractiepark, bijna geen ruimte.”

“Hoe veilig is een bos? de route
aanduiding is veroudert en mag wel
eens vernieuwd en aangepast worden.”

”Paden zijn vaak modderig en er zitten gaten in.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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477.000 bezoekers

3. Veenhuizen

55 jaar en ouder

39%

+
35%

35 t/m 54 jaar

65%

-

20%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

22%

+
9%

18%
basis unieke bezoekers

14%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

46%

4%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

68%

326.000

2 - 3 bezoeken

25%

119.000

4 - 9 bezoeken

4%

19.000

10 - 24 bezoeken

2%

10.000

0%

0%
11%

1%

herkomst binnen
Friesland
COROP Zuid
Oost Friesl.

52%

Overig prov.
Friesland

48%

11%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

<1%

<1.000

50+ bezoeken

<1%

1.000

Onbekend

<1%

2.000

basis unieke bezoekers

<1%

4%

0%

basis: bezoeken

21

directe omgeving*

91%

overig provincie Drenthe

9%

* Gemeentes Noordenveld
(79%), Assen (10%), MiddenDrenthe (2%)

477.000 bezoekers

3. Veenhuizen
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

ondernemend
paars

rustig
groen

3%

22%

-

fietsen/wielrennen

zwemmen

+
uitbundig
geel

ingetogen
aqua

3%

37%

22%

4%

6%
0,1%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

+
gezellig
lime

20%

recreëren

creatief en
inspirerend rood

-

53%

0,1%
0%

mountainbiken/ATB

0,4%

balsport

0,1%

paardrijden

0,1%

hond uitlaten
stijlvol luxe
blauw

14%

horeca bezocht

32%

evenement bezocht

8%

25%

anders
weet niet

-

30%
1%

€ 14,97

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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477.000 bezoekers

3. Veenhuizen

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
7,9

kwaliteit uitgezette routes

7,5

het meubilair

7,6

schoon

7,6

uitstraling gebied

7,7

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

7,9

Veenhuizen

kwaliteit fietspaden

7,5

kwaliteit wandelpaden

7,4

totaal natuurgebieden
Drenthe

veiligheid

7,8

parkeergelegenheid

7,9

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Te weinig bankjes.”
“Wandelpaden veelal op dezelfde
weg als automobilisten.”

“Er zijn relatief weinig fietspaden,
rijden langs de weg.”

“De routes mogen best wat duidelijker aangegeven,
ondanks dat we een boekje met een wandelroute
hadden gekocht --we hadden geen laarzen aan maar de
paden waren erg modderig en er waren niet zoveel
zitmomenten mogelijk - graag wat meer bankjes.”

“Ik verdwaalde er steeds omdat de
bewegwijzering niet duidelijk is. Betere
borden neerzetten en vooral naar de
belangrijkste punten. Jammer want het
is de moeite waard.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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469.000 bezoekers

4. Drents Friese Wold Nationaal Park

55 jaar en ouder

57%

+
55%

35 t/m 54 jaar

18%

45%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

16%

9%

-

3%
basis unieke bezoekers

51%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

27%

11%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

36%

169.000

2 - 3 bezoeken

33%

154.000

4 - 9 bezoeken

22%

103.000

5%

23.000

<1%

1%
2%

2%

herkomst binnen
Friesland
COROP Zuid
Oost Friesl.

41%

overig prov.
Friesland

59%

2%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

3.000

50+ bezoeken

2%

10.000

Onbekend

1%

6.000

basis unieke bezoekers

<1%

1%

0%

basis: bezoeken

24

directe omgeving*

83%

overig provincie Drenthe

17%

* Gemeentes Westerveld (44%),
Midden-Drenthe (39%)

469.000 bezoekers

4. Drents Friese Wold Nationaal Park
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

ondernemend
paars

3%

25%

-

fietsen/wielrennen
recreëren

+
ingetogen
aqua

gezellig
lime

6%

27%

18%

10%
-

6%
0,3%

varen met boot

5%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

+

48%

zwemmen

kanoën/roeien/surfen/zeilen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

63%

0%
1%
0%
3%

balsport

0%

paardrijden

1%

hond uitlaten
uitbundig
geel

18%

horeca bezocht
evenement bezocht

11%

31%
5%

anders
weet niet

-

11%
0,2%

€ 8,55

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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469.000 bezoekers

4. Drents Friese Wold Nationaal Park

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,2

Drents Friese Wold
Nationaal Park

7,9

het meubilair

8,1
7,7

schoon

8,3

uitstraling gebied

8,3

bewegwijzering/route aanduiding

8,1

kwaliteit fietspaden

8,1

kwaliteit wandelpaden

8,2

veiligheid

8,2

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,8

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Het gaat vooral om het aantal
plaatsen wat op sommige plekken
minimaal is. Vooral op zondag en in de
vakanties / feestdagen is het er druk.”

“Soms staan de paaltjes
erg verstopt.”

“Wij vonden nog veel rommel soms liggen bij
de afvalbakken, parkeerplaatsen konden wel
meer worden aangelegd, nou waren wij in het
hoofdseizoen, dus wel wat druk.”

“Speelgelegenheden zeer oud en kapot,
bankjes kapot. Bij drukke dagen veel te
weinig parkeerplaatsen kwaliteit van
routes is uitstekend!”

“Meer bankjes plaatsen, duidelijkere
route aanduiding, zijn verdwaald en
konden startpunt niet weer vinden.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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353.000 bezoekers

5. Boswachterij Gieten-Borger

55 jaar en ouder

43%

+
57%

35 t/m 54 jaar

43%

-

16%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

18%
19%

22%
basis unieke bezoekers

4%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

48%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

53%

187 .000

2 - 3 bezoeken

23%

81.000

4 - 9 bezoeken

14%

50.000

9%

32.000

0%

12%
5%

3%

8%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

1.000

50+ bezoeken

<1%

2.000

Onbekend

<1%

<1.000

basis unieke bezoekers

<1%

0%

1%

basis: bezoeken

27

directe omgeving*

81%

overig provincie Drenthe

19%

* Gemeentes AA en Hunze
(62%), Borger-Odoorn (19%)

353.000 bezoekers

5. Boswachterij Gieten-Borger
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

ingetogen
aqua

3%

18%

fietsen/wielrennen

zwemmen

stijlvol luxe
blauw

gezellig
lime

uitbundig
geel

9%

29%

17%

0,1%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

0%

paardrijden
hond uitlaten
ondernemend
paars

1%

0%

mountainbiken/ATB

+

9%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

balsport

12%

30%

recreëren

varen met boot

rustig
groen

61%

4%
0%
0,5%
8%

horeca bezocht
evenement bezocht

12%

13%
6%

anders
weet niet

15%
0,2%

€ 5,08

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

28

353.000 bezoekers

5. Boswachterij Gieten-Borger

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,7

7,7
7,3

schoon

7,9

uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,8

veiligheid
Boswachterij GietenBorger

totaal natuurgebieden
Drenthe

7,6
7,5

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“De route aanduiding kan
verbeterd/vernieuwd worden.”

“Fietspaden over kasseien
zijn mooi maar gevaarlijk.”
“In het buitengebied geen verharde
parkeergelegenheid aan de borger
kant.”

“Op verschillende plaatsen is het asfalt
beschadigd door boomwortels en te
smalle paden vooral op zomerse dagen.
Hierdoor ben je genoodzaakt steeds
achter elkaar te gaan fietsen.”

“Parkeren moet op de bospaden, op de
toegangspaden. Vooral als het veel
heeft geregend is bos slecht
toegankelijk.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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345.000 bezoekers

6. Boswachterij Exloo-Odoorn

55 jaar en ouder

36%
59%

35 t/m 54 jaar

41%

+

40%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

5%

6%

20%
basis unieke bezoekers

2%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

50%

13%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

41%

143.000

2 - 3 bezoeken

34%

117.000

4 - 9 bezoeken

7%

25.000

16%

55.000

2%

6%
7%

10%

1%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

1.000

50+ bezoeken

<1%

3.000

basis unieke bezoekers

<1%

0%

1%

basis: bezoeken

30

directe omgeving*

96%

overig provincie Drenthe

4%

* Gemeentes Borger-Odoorn
(75%), Emmen (19%),
Coevorden (2%)

345.000 bezoekers

6. Boswachterij Exloo-Odoorn
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

4%

19%

fietsen/wielrennen

stijlvol luxe
blauw

gezellig
lime

ingetogen
aqua

4%

29%

19%

-

11%

2%

zwemmen

1%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

0%
1%

balsport

0,2%

paardrijden

0,3%

hond uitlaten
ondernemend
paars

38%

recreëren

mountainbiken/ATB

+
uitbundig
geel

72%

6%

horeca bezocht
evenement bezocht

15%

24%
2%

anders
weet niet

-

11%
0,5%

€ 21,67

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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345.000 bezoekers

6. Boswachterij Exloo-Odoorn

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,2

7,9

het meubilair

8,1
7,6

schoon

8,1

uitstraling gebied

8,1

bewegwijzering/route aanduiding

7,9

kwaliteit fietspaden

7,9

kwaliteit wandelpaden
veiligheid
Boswachterij ExlooOdoorn

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

8,1

7,7
7,4

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Graag meer bankjes, en
afvalbakken.”
“De paden zijn slecht voor rolstoelen.”

“Het asfalt van de fietspaden kan
wel een nieuwe deklaag
gebruiken.”

“Wandelpaden in de herfst soms niet
begaanbaar door de modder.
Aanrijroute naar het bos vol kuilen.
Parkeerplekken in de modder.”

“Soms zijn de wegen en paden erg
beschadigd door groot materieel.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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344.000 bezoekers

7. Drentsche Aa

55 jaar en ouder

47%

+
57%

35 t/m 54 jaar

43%

27%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

20%

7%

22%

basis unieke bezoekers

3%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

63%

5%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

28%

98.000

2 - 3 bezoeken

49%

168.000

4 - 9 bezoeken

13%

43.000

5%

17.000

0%

1%
0%

2%

2%

herkomst binnen
Groningen
COROP Oost
Groningen

27%

COROP overig
Groningen

68%

Overig prov.
Groningen

5%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

3.000

50+ bezoeken

3%

9.000

Onbekend

2%

6.000

basis unieke bezoekers

<1%

1%

<1%

basis: bezoeken

33

directe omgeving*

86%

overig provincie Drenthe

14%

* Gemeentes Tynaarloo (43%),
AA en Hunze (27%), Assen
(16%)

344.000 bezoekers

7. Drentsche Aa
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

uitbundig
geel

4%

26%

69%

fietsen/wielrennen
recreëren
zwemmen

31%
3%
1%

varen met boot

-

+

stijlvol luxe
blauw

ingetogen
aqua

gezellig
lime

4%

31%

17%

rustig
groen

9%
-

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0,2%

hardlopen/joggen/trimmen

2%

skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

+

8%

0%
3%

balsport

0%

paardrijden

1%

hond uitlaten
ondernemend
paars

19%

horeca bezocht
evenement bezocht

9%

33%
1%

anders
weet niet

-

10%
0,1%

€ 5,76

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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344.000 bezoekers

7. Drentsche Aa

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,4
7,9

het meubilair

7,9
7,5

schoon
uitstraling gebied
bewegwijzering/route aanduiding

8,3
7,8

kwaliteit fietspaden

8,0

kwaliteit wandelpaden

7,9

veiligheid
Drentsche Aa

8,0

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Routebeschrijving zodanig
maken dat een leek hem snapt.”
“Er waren wel bankjes, maar ik
vond ze niet goed verspreid door
het hele natuurgebied.”

“Niet met groot materieel over paden
wanneer de paden drassig zijn.”

“Mountainbikers vernielen de
wandelpaden. Bikers voelen zich heer
en meester. Verbod van
mountainbikers om zich te begeven op
wandelpadden.”

“Ik heb nog nooit looproutes
gezien... de bankjes zijn heel oud.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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8,2
7,9

296.000 bezoekers

8. Hunzedal

55 jaar en ouder

35%
57%

35 t/m 54 jaar

43%

28%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

10%

-

0 t/m 17 jaar

14%

27%

2%

basis unieke bezoekers
+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

52%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

44%

131.000

2 - 3 bezoeken

40%

117.000

4 - 9 bezoeken

6%

17.000

10 - 24 bezoeken

8%

25.000

1%

13%
6%

4%

3%

herkomst binnen
Groningen
COROP Oost
Groningen

59%

COROP overig
Groningen

34%

Overig prov.
Groningen

6%

herkomst binnen Drenthe

25 – 49 bezoeken
50+ bezoeken
Onbekend

0%

0

<1%

1.000

2%

5.000

basis unieke bezoekers

1%

2%

2%

basis: bezoeken

36

directe omgeving*

91%

overig provincie Drenthe

9%

* Gemeentes AA en Hunze
(82%), Borger-Odoorn (10%)

296.000 bezoekers

8. Hunzedal
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

4%

16%

fietsen/wielrennen

23%

zwemmen

22%

kanoën/roeien/surfen/zeilen
ondernemend
paars

gezellig
lime

uitbundig
geel

5%

39%

15%

stijlvol luxe
blauw

9%

0%
0,3%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

-

+

30%

recreëren

varen met boot

-

73%

0%
0,1%

balsport

1%

paardrijden

1%

hond uitlaten

ingetogen
aqua

7%

2%

horeca bezocht

12%

evenement bezocht

6%

anders

6%

weet niet

-

24%

1%

€ 13,67

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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296.000 bezoekers

8. Hunzedal

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,7

7,2

schoon

7,6

uitstraling gebied

7,5

bewegwijzering/route aanduiding

7,6

kwaliteit fietspaden

Hunzedal

7,6

7,8

kwaliteit wandelpaden

7,5

veiligheid

7,4

parkeergelegenheid

7,4

totaal natuurgebieden
Drenthe

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Zwerfvuil.”
“Weinig bankjes aanwezig,
ook weinig afvalbakken.”

“Er kunnen meer zitplaatsen
komen bij de fietspaden.”

“Ik kon voorheen met mijn hond langs de randen van het
Hunzedal lopen, tegenwoordig kan ik met name rond de n33
niet meer met mijn hond om de Hunze lopen omdat er
hekken geplaatst zijn waardoor ik geen toegang meer heb tot
het randgebied, en het gebied zelf mag ik niet in met de
hond.... gemiste kans van de inrichters van dit gebied...”

“De bewegwijzering kan wel iets
duidelijker worden aangegeven, veel te
weinig zitbankjes.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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274.000 bezoekers

9. Norg

55 jaar en ouder

34%
33%

35 t/m 54 jaar

67%

+

42%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

13%

11%

-

17%
basis unieke bezoekers

15%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

62%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

41%

113.000

2 - 3 bezoeken

37%

103.000

4 - 9 bezoeken

7%

20.000

10 - 24 bezoeken

5%

14.000

0%

2%
0%

1%

2%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

2%

6.000

50+ bezoeken

3%

7.000

Onbekend

4%

11.000

basis unieke bezoekers

<1%

1%

0%

basis: bezoeken

39

directe omgeving*

95%

overig provincie Drenthe

5%

* Gemeentes Noordenveld
(87%), Assen (7%), MiddenDrenthe (1%)

274.000 bezoekers

9. Norg
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

ingetogen
aqua

5%

16%

fietsen/wielrennen

creatief en
inspirerend rood

uitbundig
geel

gezellig
lime

7%

32%

13%

4%

varen met boot

0,2%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

paardrijden

+

10%

zwemmen

balsport

12%

29%

recreëren

kanoën/roeien/surfen/zeilen

rustig
groen

63%

0%
6%
0,2%
2%
0%
3%

hond uitlaten
ondernemend
paars

20%

horeca bezocht
evenement bezocht

13%

39%
5%

anders
weet niet

13%
4%

€ 13,10

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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274.000 bezoekers

9. Norg

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,5

7,9

het meubilair

7,6

7,7

schoon

7,9

uitstraling gebied

7,9

bewegwijzering/route aanduiding

7,5

kwaliteit fietspaden

7,6

kwaliteit wandelpaden

7,6

veiligheid
Norg

totaal natuurgebieden
Drenthe

7,9
7,8

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Bij kruisingen van fiets- en
wandelpaden met openbare weg
wordt daar met auto's te hard
gereden.”

“Vele boomwortels door de fietspaden.”
“Weinig gemarkeerde routes veel
recreatiewoningen waarvan een aantal
bouwvallen. Daaromheen is het rommelig.”

“Er staan niet voldoende
prullenbakken of ze worden
onvoldoende geleegd. Bankjes zijn
oud en soms erg vies.”

“Wandelpaden waren vol water en modder.
je moet van het pad af om deze te omzeilen.
meubilair was deels kapot en op
onaantrekkelijke plekken in de route.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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266.000 bezoekers

10. Drentsche Aa Balloerveld

55 jaar en ouder

33%
44%

35 t/m 54 jaar

56%

-

18%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

19%

0 t/m 17 jaar

30%

15%

+
2%

basis unieke bezoekers
+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

67%

7%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

35%

93.000

2 - 3 bezoeken

47%

126.000

4 - 9 bezoeken

8%

22.000

10 - 24 bezoeken

7%

18.000

0%

0%
6%

1%

3%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken
50+ bezoeken
Onbekend

<1%

2.000

1%

4.000

<1%

1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken

42

directe omgeving*

94%

overig provincie Drenthe

6%

* Gemeentes Assen (34%), AA
en Hunze (33%), Tynaarlo (27%)

266.000 bezoekers

10. Drentsche Aa Balloerveld
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

ingetogen
aqua

3%

20%

fietsen/wielrennen

creatief en
inspirerend rood

gezellig
lime

ondernemend
paars

5%

32%

19%

uitbundig
geel

9%
-

rustig
groen

11%

1%

zwemmen

0,2%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%
1%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0,4%

hond uitlaten

5%

horeca bezocht

2%

evenement bezocht

2%

anders
weet niet

-

45%

recreëren

hardlopen/joggen/trimmen

+

+

73%

3%
0,1%

€ 0,94

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

43

266.000 bezoekers

10. Drentsche Aa Balloerveld

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,2

7,9

het meubilair
schoon

7,7
7,3
7,9

uitstraling gebied

Drentsche Aa
Balloerveld

8,3

bewegwijzering/route aanduiding

7,5

kwaliteit fietspaden

7,5

kwaliteit wandelpaden

7,7

veiligheid

7,7

parkeergelegenheid

7,7

totaal natuurgebieden
Drenthe

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“De fietspaden zijn te smal en
regelmatig zijn ze niet
begaanbaar door de regen
opgewaaid zand.”

“Schelpenpaadjes is voor
fietsers niet ideaal.”

“Graag wat meer aanwijzingen van
de route, ik wil graag weten waar ik
naar toe loop en hoeveel kilometer
dat is.”

“Niet mogelijk om vanwege het rulle
zand met een kinderwagen te lopen.
Zonde want het is wel een mooi gebied.
daarnaast weinig bankjes.”

“De fietspaden zijn vrij smal en er
mogen meer bankjes komen. Bij mooi
weer is er bijna nooit plek om te
kunnen zitten.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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263.000 bezoekers

11. Fochtloërveen

55 jaar en ouder

53%

+
28%

35 t/m 54 jaar

22%

72%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

22%

3%

-

+
11%
basis unieke bezoekers

44%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

23%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

42%

111.000

2 - 3 bezoeken

45%

120.000

4 - 9 bezoeken

6%

16.000

10 - 24 bezoeken

2%

6.000

0%

2%
14%

1%

herkomst binnen
Friesland
COROP Zuid
Oost Friesl.

32%

Overig prov.
Friesland

68%

4%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

3%

9.000

50+ bezoeken

<1%

<1.000

Onbekend

<1%

1.000

basis unieke bezoekers

<1%

0%

0%

basis: bezoeken

45

directe omgeving*

84%

overig provincie Drenthe

16%

* Gemeentes Noordenveld
(60%), Assen (16%), MiddenDrenthe (8%)

263.000 bezoekers

11. Fochtloërveen
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

ingetogen
aqua

5%

26%

fietsen/wielrennen

+
ondernemend
paars

uitbundig
geel

gezellig
lime

6%

27%

16%

-

8%

51%

recreëren

0,4%

zwemmen

0%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

0%

skaten/skeeleren

+
stijlvol luxe
blauw

61%

0,4%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten
rustig
groen

27%

horeca bezocht
evenement bezocht

11%

anders
weet niet

20%
0,5%
9%
0,2%

€ 7,80

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

46

263.000 bezoekers

11. Fochtloërveen

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,2

7,9

het meubilair

7,7
7,0

schoon

7,9

uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

7,6

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,8

veiligheid
Fochtloërveen

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

8,2
7,9

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Parkeerplaats ver van
uitkijkpunt vind ik een nadeel als
je niet goed kunt lopen.”

“Bij nat weer moeilijk te
bewandelen.”
“Hoogveen wordt teruggewonnen, dus
soms natte voeten - laarzen aan.”

“We waren op de fiets van assen naar Veenhuizen
via fochtloërveen. Daar waren zeer weinig bankjes
om te zitten zelfs bij die mooie plas met uitzicht zou
het fijn zijn te kunnen zitten.”

“Fochteloërveen (= weg)
verkeersluw maken inzake het
gemotoriseerd verkeer.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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244.000 bezoekers

12. Boswachterij Ruinen

55 jaar en ouder

57%

+
40%

35 t/m 54 jaar

60%

32%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

3%

8%

3%

basis unieke bezoekers

2%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

61%

2%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

48%

117.000

2 - 3 bezoeken

22%

54.000

4 - 9 bezoeken

21%

52.000

2%

5.000

0%

2%
20%

3%

3%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

2.000

50+ bezoeken

1%

3.000

Onbekend

4%

10.000

basis unieke bezoekers

1%

4%

0%

basis: bezoeken

48

directe omgeving*

86%

overig provincie Drenthe

14%

* Gemeentes De Wolden (61%),
Hoogeveen (25%)

244.000 bezoekers

12. Boswachterij Ruinen
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

gezellig
lime

4%

22%

-

fietsen/wielrennen

+

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

creatief en
inspirerend rood

6%

26%

20%

uitbundig
geel

10%

2%

zwemmen

0,4%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

rustig
groen

55%

recreëren

hardlopen/joggen/trimmen

+

+

68%

0,2%
0%
1%

balsport

0,4%

paardrijden

0,4%

hond uitlaten

5%

horeca bezocht

12%

evenement bezocht

4%

anders

3%

weet niet

-

21%

0,2%

€ 7,22

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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244.000 bezoekers

12. Boswachterij Ruinen

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
7,9

kwaliteit uitgezette routes

7,8

het meubilair

7,7

7,9

schoon
uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

kwaliteit fietspaden
kwaliteit wandelpaden
veiligheid
Boswachterij Ruinen

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Parkeergelegenheid duidelijk
aangeven en overzicht met te
lopen routes.”

8,0

“Zeer klein
hondenlosloopgebied.”

“Al jaren is het parkeerterrein aan het einde van de
bosweg heel slecht onderhouden en veel te klein.
Overige parkeergelegenheden zijn krap en daardoor
wordt er veel in bermen geparkeerd. Meubilair is
beperkt aanwezig, dus uitbreiden.”

“Er mogen wel wat meer bankjes
geplaatst worden. Door de jaren
heen zijn er alleen maar bankjes
weg gehaald.”

“Beter toegankelijke verharde
parkeerplaatsen maken.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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8,1
7,8

8,0
7,6

229.000 bezoekers

13. Orvelterzand

55 jaar en ouder

38%
48%

35 t/m 54 jaar

8%

52%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

5%

-

0 t/m 17 jaar

5%

+

49%

15%

basis unieke bezoekers
+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

24%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

84%

192.000

2 - 3 bezoeken

8%

19.000

4 - 9 bezoeken

4%

9.000

<1%

2.000

3%

0%
29%

10%

8%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 – 49 bezoeken
50 bezoeken
Onbekend

0%

0

<1%

<1.000

3%

6.000

basis unieke bezoekers

0%

6%

0%

basis: bezoeken

51

directe omgeving*

69%

overig provincie Drenthe

31%

* Gemeentes Midden-Drenthe
(60%), Coevorden (9%)

229.000 bezoekers

13. Orvelterzand
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

2%

25%

fietsen/wielrennen
recreëren

creatief en
inspirerend rood

uitbundig
geel

rustig
groen

4%

32%

22%

stijlvol luxe
blauw

5%

26%
2%

zwemmen

0%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

+

+

70%

0,2%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten

gezellig
lime

horeca bezocht

11%

26%
4%

evenement bezocht

2%

anders

3%

weet niet

0%

€ 5,64

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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229.000 bezoekers

13. Orvelterzand

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,6

schoon

7,6

uitstraling gebied

7,5

bewegwijzering/route aanduiding

7,5

7,3

kwaliteit fietspaden

7,3

kwaliteit wandelpaden

7,2

veiligheid
Orvelterzand

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Paaltjes zijn aan vervanging tie,
ook meer bankjes, vervangen
bankjes.”

7,4

“In Orvelte is betaald
parkeren/druk.”

“Betaald of illegaal parkeren wat weer
ergernissen geeft. Voor mensen die het
gebied niet kennen zijn de mooie
wandelpaden niet aangegeven.”

“Door mountainbikes wordt veel
vernield, onbedoeld vaak.”

“Er is parkeergelegenheid bij het dorp
Orvelte waarnaar verwezen kan
worden. Bankjes etc. zijn er niet (veel)
maar zijn ook niet nodig.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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7,7
7,5

227.000 bezoekers

14. Emmerdennen en Valtherbos

55 jaar en ouder

+

41%

52%

35 t/m 54 jaar

48%

24%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

16%
1%

19%
basis unieke bezoekers

<1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

82%

8%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

30%

67.000

2 - 3 bezoeken

29%

67.000

4 - 9 bezoeken

18%

40.000

10 - 24 bezoeken

17%

39.000

<1%

<1%
2%

2%

2%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

1%

3.000

50+ bezoeken

5%

11.000

<1%

<1.000

Onbekend

basis unieke bezoekers

0%

0%

1%

basis: bezoeken

54

directe omgeving*

99%

overig provincie Drenthe

1%

* Gemeentes Emmen (76%),
Borger-Odoorn (22%),
Coevorden (1%)

227.000 bezoekers

14. Emmerdennen en Valtherbos
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

uitbundig
geel

4%

26%

fietsen/wielrennen

+
rustig
groen

ingetogen
aqua

ondernemend
paars

6%

28%

16%

-

8%

48%

recreëren

2%

zwemmen

1%

varen met boot

1%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

+
stijlvol luxe
blauw

67%

0,1%
1%

balsport

0,3%

paardrijden

0,4%

hond uitlaten
gezellig
lime

horeca bezocht
evenement bezocht

11%

anders
weet niet

-

11%
1%
0,3%
2%
0,3%

€ 4,03

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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227.000 bezoekers

14. Emmerdennen en Valtherbos

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,4

schoon

Emmerdennen en
Valtherbos

7,6
6,9
7,2

uitstraling gebied

7,4

bewegwijzering/route aanduiding

7,4

kwaliteit fietspaden

7,5

kwaliteit wandelpaden

7,4

veiligheid

7,3

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,0

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Met name de emmerdennen, zijn
de fietspaden zeer slecht, zelfs zeer
gevaarlijk. Bankjes en afvalbakken
ontbreken geheel, of zijn overvol,
met afval op de grond.”

“Ja, de banken die vernield
zijn worden zelden vervangen
en/of zijn smerig of kapot.”
“Gemeente Emmen moet meer rommel
opruimen langs de gemeentelijke fietspaden.”

“Het is sinds enkele weken een
aanfluiting om te wandelen in het
Valtherbos. Verschrikkelijke chaos
in het bos door overmatig houtkap!”

“Er liepen verschillende fiets routes door elkaar en dan was
vaak een van de twee hield op en ging verder in een andere
route en verschillende mensen met ons stonden dan te
kijken en te zoeken hoe ze verder moesten/ wilden.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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204.000 bezoekers

15. Hooghalen en Grolloo

55 jaar en ouder

+

41%

57%

35 t/m 54 jaar

14%

43%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

5%

-

0 t/m 17 jaar

15%

+

40%

4%

basis unieke bezoekers
+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

60%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

60%

122.000

2 - 3 bezoeken

27%

56.000

4 - 9 bezoeken

8%

16.000

10 - 24 bezoeken

3%

5.000

0%

0%
7%

2%

6%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

<1%

<1.000

50+ bezoeken

1%

2.000

Onbekend

1%

3.000

basis unieke bezoekers

1%

4%

0%

basis: bezoeken

57

directe omgeving*

82%

overig provincie Drenthe

18%

* Gemeentes Midden-Drenthe
(52%), Assen (19%), AA en
Hunze (12%)

204.000 bezoekers

15. Hooghalen en Grolloo
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

ingetogen
aqua

3%

18%

fietsen/wielrennen

zwemmen

stijlvol luxe
blauw

rustig
groen

gezellig
lime

4%

42%

17%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

1%

skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

paardrijden

6%
-

uitbundig
geel

0%
3%
1%
0%
7%

horeca bezocht

6%

anders
weet niet

-

0,2%

hond uitlaten

evenement bezocht

10%

3%
0%

hardlopen/joggen/trimmen

+

5%

varen met boot

balsport

ondernemend
paars

51%

recreëren

-

-

56%

4%
7%
14%

€ 5,55

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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204.000 bezoekers

15. Hooghalen en Grolloo

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
7,9

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

8,0
7,4

schoon

8,2

uitstraling gebied

8,3

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,6

veiligheid
Hooghalen en Grolloo

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

8,3
7,9

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“De wandelpaden zijn onverhard en bij
regenval staat er veel water op.
Bankjes zijn er vrijwel niet en
uitgezette routes zijn er ook niet veel.”

“Lag veel afval.”
“Als motorrijder is een goed wegdek
een eerste vereiste en dat mag hier en
daar wel beter.”

“De paaltjes voor wandel route of atb is
slecht te zien of onduidelijk en bij
wandelen soms andere route moeten
lopen om dat de paden vol water staan.”

“Fietspaden mogen beter onderhouden
worden, veel bulten van boomwortels in.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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188.000 bezoekers

16. Leekstermeer

55 jaar en ouder

+

50%

44%

35 t/m 54 jaar

56%

27%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

14%

9%

-

54%
basis unieke bezoekers

6%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

32%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

45%

85.000

2 - 3 bezoeken

33%

63.000

4 - 9 bezoeken

9%

17.000

10 - 24 bezoeken

4%

8.000

0%

0%
3%

1%

herkomst binnen
Groningen
COROP overig
Groningen

96%

overig prov.
Groningen

4%

3%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

2%

5.000

50+ bezoeken

2%

3.000

Onbekend

4%

8.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

1%

basis: bezoeken

60

directe omgeving*

82%

overig provincie Drenthe

18%

* Gemeentes Noordenveld
(81%), Tynaarlo (2%)

188.000 bezoekers

16. Leekstermeer
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

rustig
groen

uitbundig
geel

8%

14%

60%

fietsen/wielrennen

44%

recreëren

31%

zwemmen

7%

varen met boot

-

-

kanoën/roeien/surfen/zeilen

stijlvol luxe
blauw

ingetogen
aqua

ondernemend
paars

9%

37%

11%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

+
creatief en
inspirerend rood

10%

13%
2%
0%
4%
2%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten
gezellig
lime

7%

horeca bezocht
evenement bezocht

10%

anders
weet niet

-

24%
0%
3%
0,5%

€ 7,72

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

61

188.000 bezoekers

16. Leekstermeer

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,7

7,0

schoon

7,8

uitstraling gebied

7,7

bewegwijzering/route aanduiding

Leekstermeer

7,3

7,4

kwaliteit fietspaden

7,6

kwaliteit wandelpaden

7,6

totaal natuurgebieden
Drenthe

veiligheid

7,3

parkeergelegenheid

7,5

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Het leekstermeer is slecht
bereikbaar en er zijn weinig tot
geen voorzieningen, behalve
commerciële horeca.”

“Weinig
wandelmogelijkheden.”

“Geen bijzondere opmerkingen. Het is
geen zeer nette of bijzondere
aangelegenheid, maar voldoet prima.”

“Het gebied is slecht toegankelijk, er zijn weinig
recreatiemogelijkheden. Er is slechts één toegangsweg
die niet uitkomt bij de horeca je kunt niet rond het
meer fietsen, of maar een heel klein gedeelte.”

“Ik was er met de nordic walking
groep. De nordicwalking routes zijn
slecht aangegeven.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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177.000 bezoekers

17. Reestdal

55 jaar en ouder

47%

+
50%

35 t/m 54 jaar

23%

50%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

9%

2%

22%
basis unieke bezoekers

<1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

45%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

30%

53.000

2 - 3 bezoeken

44%

77.000

4 - 9 bezoeken

12%

21.000

8%

15.000

0%

0%
0%

46%

herkomst binnen
Overijssel
COROP Noord
Overijssel

91%

overig prov.
Overijssel

9%

1%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

2%

3.000

50+ bezoeken

2%

3.000

Onbekend

3%

5.000

basis unieke bezoekers

0%

5%

0%

basis: bezoeken

63

directe omgeving*

90%

overig provincie Drenthe

10%

* Gemeentes De Wolden (64%),
Meppel (26%)

177.000 bezoekers

17. Reestdal
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

8%

17%

fietsen/wielrennen

zwemmen

-

kanoën/roeien/surfen/zeilen

stijlvol luxe
blauw

gezellig
lime

creatief en
inspirerend rood

8%

33%

13%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB
balsport

uitbundig
geel

10%

22%

recreëren

varen met boot

+

54%

paardrijden

+

hond uitlaten

rustig
groen

6%
4%
0,3%
0%
1%
3%
2%
0%
3%
6%

horeca bezocht
evenement bezocht

11%

10%
5%

anders
weet niet

-

22%
9%

€ 4,07

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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177.000 bezoekers

17. Reestdal

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,1

Reestdal

7,9

het meubilair

7,7
7,4

schoon

7,7

uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

7,6

kwaliteit fietspaden

7,6

kwaliteit wandelpaden

7,6

veiligheid

7,7

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,5

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Wat meer bankjes.”
“Veel loslopende honden van
aanwonenden zorgen voor een
niet prettige onveilige sfeer.”

“Meer bankjes langs de route en
overdekte plekken voor als het regent
met bankjes erin.”

“Vaak zijn de wandelpaden kapot gereden
door boswerkzaamheden en dus slecht
begaanbaar vooral in het
hondenlosloopgebied. Dat mag van ons wel
iets groter worden de route is vrij kort.”

“Sommige paden nogal aan wortelgroei
onderhevig kans op struikelen. Routeaanduiding
is nogal vaag door oude paaltjes. Weinig of
slecht onderhouden meubilair.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

65

154.000 bezoekers

18. Norger Esdorpenlandschap

55 jaar en ouder

72%

+
60%

35 t/m 54 jaar

15%

40%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

6%

-

0 t/m 17 jaar

7%

-

16%
basis unieke bezoekers

6%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

60%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

50%

77.000

2 - 3 bezoeken

33%

51.000

4 - 9 bezoeken

6%

9.000

10 - 24 bezoeken

7%

10.000

6%

0%
3%

2%

herkomst binnen
Groningen
COROP overig
Groningen

92%

overig prov.
Groningen

8%

5%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

1%

2.000

50+ bezoeken

2%

3.000

<1%

<1.000

Onbekend

basis unieke bezoekers

<1%

0%

0%

basis: bezoeken

66

directe omgeving*

97%

overig provincie Drenthe

3%

* Gemeentes Noordenveld
(83%), Assen (13%), Tynaarlo
(2%)

154.000 bezoekers

18. Norger Esdorpenlandschap
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

6%

20%

fietsen/wielrennen

uitbundig
geel

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

9%

24%

17%

-

11%
-

53%

recreëren

2%

zwemmen

1%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

+
gezellig
lime

47%

11%
0%
1%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten
stijlvol luxe
blauw

17%

horeca bezocht
evenement bezocht

13%

37%
1%

anders
weet niet

+

15%
0%

€ 7,70

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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154.000 bezoekers

18. Norger Esdorpenlandschap

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
7,9

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,9

uitstraling gebied

8,0

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,7

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Als je in het bos wandelt, wordt
je vrijwel altijd van de sokken
gereden door mountainbikers!
super irritant en onveilig.”

7,5

schoon

veiligheid
Norger
Esdorpenlandschap

7,7

“Moeilijk te vinden.”
“Meer en betere parkeergelegenheid,
vaker prullenbakken legen zodat men
de afval er in kan doen en route
duidelijker aangeven.”

“Fietspaden zijn smal, er zijn relatief
veel fietsers, waarvan veel ouderen,
die meer ruimte nodig hebben.”

“Meubilair in het bos vaak kapot,
bewegwijzering niet heel erg duidelijk.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

68

8,2
7,7

144.000 bezoekers

19. Bargerveen

55 jaar en ouder

38%
29%

35 t/m 54 jaar

36%

71%

+
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

20%

7%

2%

basis unieke bezoekers

2%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

50%

11%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

60%

86.000

2 - 3 bezoeken

16%

23.000

4 - 9 bezoeken

20%

29.000

4%

5.000

1%

3%
0%

4%

27%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

<1%

<1.000

50+ bezoeken

<1%

<1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken

69

directe omgeving*

90%

overig provincie Drenthe

10%

* Gemeente Emmen (90%)

144.000 bezoekers

19. Bargerveen
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

uitbundig
geel

3%

22%

fietsen/wielrennen

rustig
groen

ingetogen
aqua

creatief en
inspirerend rood

5%

29%

20%

0,5%

zwemmen

2%

gezellig
lime

10%

ondernemend
paars

11%

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

0%
0,2%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten

8%

horeca bezocht

9%

evenement bezocht

4%

anders

4%

weet niet

-

0,4%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

mountainbiken/ATB

+

+

31%

recreëren

varen met boot

-

67%

0%

€ 20,17

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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144.000 bezoekers

19. Bargerveen

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
8,1

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

8,2

schoon

8,3

uitstraling gebied

8,4

bewegwijzering/route aanduiding
kwaliteit fietspaden
kwaliteit wandelpaden

Bargerveen

totaal natuurgebieden
Drenthe

8,2

“We zochten (per auto) het Willem Alexander
kanaal (nieuwe verbinding) en konden het niet
vinden. Als je er eenmaal bent zijn er wel wandelen fietsroutes aangegeven. Bewegwijzering om er
te komen kan stukken beter.”

71

8,3

parkeergelegenheid

“Fietspad: zou prettig zijn als
het verhard zou zijn.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

7,7

8,0

“Weinig bankjes.”

“Parkeergelegenheid bestraten. Nu
gaten in de parkeerplaatsen.”

8,2

veiligheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“De fietspaden aan passen. Deze
zijn nu te smal.”

8,4

139.000 bezoekers

20. Boswachterij Schoonloo

55 jaar en ouder

60%

+
53%

35 t/m 54 jaar

47%

-

16%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

10%

13%

-

16%
basis unieke bezoekers

14%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

58%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

48%

66.000

2 - 3 bezoeken

38%

52.000

4 - 9 bezoeken

8%

11.000

10 - 24 bezoeken

4%

6.000

3%

0%
0%

2%

5%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken
50+ bezoeken
Onbekend

<1%

<1.000

1%

2.000

<1%

1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

3%

basis: bezoeken

72

directe omgeving*

78%

overig provincie Drenthe

22%

* Gemeentes Midden-Drenthe
(34%), AA en Hunze (19%),
Borger-Odoorn (19%),
Coevorden (7%)

139.000 bezoekers

20. Boswachterij Schoonloo
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

ingetogen
aqua

5%

21%

fietsen/wielrennen
7%

zwemmen

gezellig
lime

rustig
groen

7%

30%

15%

6%

varen met boot

1%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

1%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

2%
1%

mountainbiken/ATB

+

9%

49%

recreëren

creatief en
inspirerend rood

ondernemend
paars

41%

uitbundig
geel

balsport

1%

paardrijden

2%

hond uitlaten

7%

horeca bezocht

7%

evenement bezocht

13%

anders
weet niet

-

7%

1%
4%
2%

€ 4,33

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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139.000 bezoekers

20. Boswachterij Schoonloo

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
7,9

7,9

het meubilair
schoon
uitstraling gebied

7,5
7,7
8,0

bewegwijzering/route aanduiding

7,8

kwaliteit fietspaden

7,9

kwaliteit wandelpaden

7,7

veiligheid

7,6

parkeergelegenheid

7,6

Boswachterij Schoonloo totaal natuurgebieden
Drenthe

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“De fietspaden zijn aan een
upgrade toe. Parkeer gelegenheid
is er eigenlijk niet.”

7,7

“Bij de zwemplas is het
parkeren lastig.”
“Meer bankjes van betere kwaliteit.”

“Erg modderig en overwoekerd. Voor ons geen probleem
want dat betekent dat er relatief weinig mensen komen:
prima! weinig bankjes, en die er staan, staan niet op
plekken die uitnodigen om er te gaan zitten.”

“Bij het meer in Schoonloo mogen wel
wat meer bankjes geplaatst worden. Op
zonnige dagen is alles altijd vol.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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136.000 bezoekers

21. Peizermaden

55 jaar en ouder

56%

+
33%

35 t/m 54 jaar

67%

24%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

15%

6%

-

29%
basis unieke bezoekers

1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

66%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

62%

85.000

2 - 3 bezoeken

18%

25.000

4 - 9 bezoeken

8%

10.000

10 - 24 bezoeken

6%

9.000

0%

1%
2%

<1%

herkomst binnen
Groningen
COROP overig
Groningen

99%

overig prov.
Groningen

1%

0%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

2%

2.000

50+ bezoeken

4%

5.000

<1%

<1.000

Onbekend

basis unieke bezoekers

0%

0%

1%

basis: bezoeken

75

directe omgeving*

99%

overig provincie Drenthe

1%

* Gemeentes Tynaarloo (70%),
Noordenveld (28%)

136.000 bezoekers

21. Peizermaden
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

3%

19%

fietsen/wielrennen

zwemmen

stijlvol luxe
blauw

ingetogen
aqua

uitbundig
geel

5%

39%

16%

+

8%

55%

recreëren

varen met boot

ondernemend
paars

71%

27%
1%
0,2%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

1%

mountainbiken/ATB

0%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten
gezellig
lime

7%

horeca bezocht
evenement bezocht

9%

anders
weet niet

-

30%
0%
2%
2%

€ 8,95

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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136.000 bezoekers

21. Peizermaden

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,8

7,8
7,3

schoon

7,8

uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

7,5

kwaliteit fietspaden

Peizermaden

7,8

kwaliteit wandelpaden

7,5

veiligheid

7,4

parkeergelegenheid

7,5

totaal natuurgebieden
Drenthe

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Meer bankjes om op te
zitten/meer prullenbakken om
afval in te gooien.”

“Diverse borden, niet
eenduidig.”

“Staan nergens prullenbakken, veel
plastic afval.”

“Er zijn te weinig rustpunten met
bankjes en er zou een uitkijktoren
komen, maar is niet gerealiseerd.”

“Zijn weinig wandelpaden,
voornamelijk fietspaden.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

77

134.000 bezoekers

22. Gasterse Duinen

55 jaar en ouder

+

42%

70%

35 t/m 54 jaar

17%

30%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

32%

9%

-

+
27%

basis unieke bezoekers

1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

46%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

37%

49.000

2 - 3 bezoeken

47%

64.000

4 - 9 bezoeken

8%

10.000

10 - 24 bezoeken

6%

8.000

2%

0%
18%

1%

0%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken
50+ bezoeken

1%

2.000

<1%

1.000

basis unieke bezoekers

0%

4%

0%

basis: bezoeken

78

directe omgeving*

91%

overig provincie Drenthe

9%

* Gemeentes Tynaarloo (39%),
AA en Hunze (30%), Assen
(23%)

134.000 bezoekers

22. Gasterse Duinen
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

stijlvol luxe
blauw

4%

18%

fietsen/wielrennen
recreëren

+
gezellig
lime

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

8%

36%

13%

-

-

+
rustig
groen

10%
-

87%

0%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0%

horeca bezocht

12%

5%
4%

evenement bezocht

1%

anders

1%

weet niet

-

2%

zwemmen

hond uitlaten

uitbundig
geel

66%

0%

€ 5,39

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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134.000 bezoekers

22. Gasterse Duinen

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit uitgezette routes

Gemiddeld rapportcijfer
8,1

7,9

het meubilair
schoon

7,6
7,2
7,8

uitstraling gebied
bewegwijzering/route aanduiding

8,2
7,5

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,7

veiligheid
Gasterse Duinen

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

8,0
7,4

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“De fietspaden beter maken veel kuilen.”
“Bewegwijzering paaltjes gemist,
en start onduidelijk omschreven
in routebeschrijving.”

“Geen horecagelegenheid naast of in de duinen
om even wat te drinken of ijsje te halen.”
“1x had ik in dit gebied de bewegwijzering nodig om in
Anloo te geraken. Echter wees het pijltje op de
paddenstoel rechtstreeks een bosvak in zonder wegen
of paden. Ook vlak daarvoor en daarna was er geen
mogelijkheid om in die richting een pad in te slaan.”

“Voor een dergelijk gebied vind ik dat er te
weinig zitbankjes aanwezig zijn. Trouwens in
heel veel fiets routes in Drenthe zijn in
verhouding veel te weinig zitbankjes.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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126.000 bezoekers

23. Oosterbos

55 jaar en ouder

+

42%

53%

35 t/m 54 jaar

47%

35%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

6%

2%

17%
basis unieke bezoekers

<1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

55%

9%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

73%

92.000

2 - 3 bezoeken

9%

12.000

4 - 9 bezoeken

4%

5.000

12%

15.000

1%

3%
0%

8%

3%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken
50+ bezoeken

1%

1.000

<1%

<1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

20%

basis: bezoeken

81

directe omgeving*

97%

overig provincie Drenthe

3%

* Gemeente Emmen (97%)

126.000 bezoekers

23. Oosterbos
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

uitbundig
geel

stijlvol luxe
blauw

5%

15%

fietsen/wielrennen

+

0,3%

zwemmen

1%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

creatief en
inspirerend rood

ingetogen
aqua

rustig
groen

5%

43%

13%

hardlopen/joggen/trimmen

ondernemend
paars

9%

0%
1%
0%

mountainbiken/ATB

0%

balsport

0%

hond uitlaten
gezellig
lime

0,5%

skaten/skeeleren

paardrijden

+

55%

recreëren

varen met boot

-

59%

horeca bezocht

0,3%
5%
0%

evenement bezocht

10%

anders
weet niet

11%
1%
0,4%

€ 2,37

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

82

126.000 bezoekers

23. Oosterbos

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,4
7,0

7,1
schoon

7,3

uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

kwaliteit fietspaden

8,0

kwaliteit wandelpaden

7,3

veiligheid
Oosterbos

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,5
6,3

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Het fietspad is veel te smal voor
als je tegenliggers krijgt moet je er
haast naast fietsen. Er is heel
weinig parkeer ruimte voor auto’s.”

“Wat afwisselender qua
wandelmogelijkheden.”

“Diverse parkeergelegenheden zijn net
zandbakken waar je lekker in weg zakt
wanneer het minder weer is. Weinig of
geen banken dus mag meer.”

“Er wordt op dit moment volop
heringericht. Het is logisch dat het nu
rommelig is. Er zijn weinig schone
bankjes. Het is modderig. in de
zomer prima.”

“Zitplaatsen (bankjes) mogen wel wat meer.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

83

122.000 bezoekers

24. Noordbargerbos

55 jaar en ouder

+

42%

55%

35 t/m 54 jaar

45%

+

40%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

8%

10%

1%

basis unieke bezoekers

<1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

86%

2%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

40%

48.000

2 - 3 bezoeken

14%

16.000

4 - 9 bezoeken

35%

43.000

8%

10.000

0%

0%
10%

1%

0%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken
50+ bezoeken

<1%

<1.000

3%

3.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken

84

directe omgeving*

99%

overig provincie Drenthe

1%

* Gemeentes Emmen (94%),
Coevorden (5%)

122.000 bezoekers

24. Noordbargerbos
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

ingetogen
aqua

4%

31%

fietsen/wielrennen
recreëren

+
ondernemend
paars

rustig
groen

gezellig
lime

5%

33%

12%

-

-

+
stijlvol luxe
blauw

5%

58%
35%
2%

zwemmen

1%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

1%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten

uitbundig
geel

horeca bezocht

11%

0,5%

evenement bezocht

1%

anders

1%

weet niet

-

11%

2%

€ 0,28

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

85

122.000 bezoekers

24. Noordbargerbos

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,2

7,4
6,5

schoon

7,6

uitstraling gebied

7,7

bewegwijzering/route aanduiding
kwaliteit fietspaden
kwaliteit wandelpaden

7,3
7,6
7,4

veiligheid
Noordbargerbos

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,7
7,1

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Parkeerplaatsen veranderen bij regen gauw in modderpoelen. Capaciteit beperkt.”
“Er zijn erg weinig banken en in het geheel geen
vuilnisbakken. Bij de parkeerplaats hebben
mensen een grote plastic zak gehangen om
verzameld vuil in te gooien. Heel goed!”

“Fietspaden mogen beter onderhouden
worden, veel bulten van boomwortels in.”

“Je wordt tijdens het lopen op de wat
smallere paden wel eens "gepasseerd" door
mountainbikers die menen het alleenrecht
op de wandelpaden te hebben.”

“Hoewel we er vlak bij wonen, zijn weer
al een paar keer 'verdwaald'. Dus graag
betere bewegwijzering.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

86

104.000 bezoekers

25. Mantingerveld

55 jaar en ouder

58%

+
56%

35 t/m 54 jaar

44%

33%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

7%

2%

3%

basis unieke bezoekers

3%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

70%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

46%

48.000

2 - 3 bezoeken

45%

47.000

4 - 9 bezoeken

6%

6.000

10 - 24 bezoeken

2%

2.000

0%

7%
0%

2%

10%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

0%

0

50+ bezoeken

<1%

<1.000

Onbekend

<1%

<1.000

basis unieke bezoekers

0%

5%

0%

basis: bezoeken

87

directe omgeving*

90%

overig provincie Drenthe

10%

* Gemeentes Midden-Drenthe
(75%), Hoogeveen (9%),
Coevorden (6%)

104.000 bezoekers

25. Mantingerveld
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

stijlvol luxe
blauw

3%

21%

39%

fietsen/wielrennen

+
ondernemend
paars

ingetogen
aqua

rustig
groen

8%

28%

15%

35%

recreëren

1%

zwemmen

0,2%

varen met boot

0,2%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

0%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB

0%

balsport

+
uitbundig
geel

11%

gezellig
lime

paardrijden

0,5%

hond uitlaten

4%

horeca bezocht
evenement bezocht

14%

anders
weet niet

-

22%

2%
0,2%
2%
3%

€ 5,83

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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104.000 bezoekers

25. Mantingerveld

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
8,1

kwaliteit uitgezette routes

7,9

7,6

het meubilair

7,2

schoon

8,1

uitstraling gebied

8,0

bewegwijzering/route aanduiding

7,7

kwaliteit fietspaden

7,5

kwaliteit wandelpaden

Mantingerveld

totaal natuurgebieden
Drenthe

7,3

veiligheid

7,8

parkeergelegenheid

7,8

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Te weinig bankjes.”
“Ook niet veel bankjes aanwezig.”

“Eén bankje tegen gekomen, op
de verkeerde plek (naast het
fietspad) en in slechte staat.”

”Wandel paden mogen een beetje breder wat
meer bankjes om even te rusten. En afvalbakken
zou prettig zijn. Fiets paden zijn redelijk goed
toch nog boom wortels onder de fiets paden.”

“Vaak in onverharde paden, fijn
zand, loopt zwaar. Matig
bewegwijzering aangetroffen.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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89.000 bezoekers

26. Boswachterij Gees

55 jaar en ouder

30%
52%

35 t/m 54 jaar

62%

48%

+
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar 6%

0 t/m 17 jaar

3%

2%

basis unieke bezoekers

1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

67%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

56%

50.000

2 - 3 bezoeken

22%

20.000

4 - 9 bezoeken

17%

15.000

4%

3.000

0%

12%
0%

0%

13%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken
50+ bezoeken

<1%

<1.000

1%

1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

5%

basis: bezoeken

90

directe omgeving*

84%

overig provincie Drenthe

16%

* Gemeentes Coevorden (38%),
Hoogeveen (26%), MiddenDrenthe (21%)

89.000 bezoekers

26. Boswachterij Gees
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

uitbundig
geel

stijlvol luxe
blauw

2%

24%

-

fietsen/wielrennen

+

ondernemend
paars

creatief en
inspirerend rood

gezellig
lime

7%

27%

19%

8%

0,4%

zwemmen

0%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

13%

0%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0%
4%

horeca bezocht

1%

evenement bezocht

1%

anders
weet niet

-

0,3%

skaten/skeeleren

hond uitlaten
rustig
groen

59%

recreëren

hardlopen/joggen/trimmen

+
ingetogen
aqua

54%

2%
1%

€ 2,73

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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89.000 bezoekers

26. Boswachterij Gees

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,8

7,7
7,4

schoon

Boswachterij Gees

7,8

uitstraling gebied

8,0

bewegwijzering/route aanduiding

7,9

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,7

veiligheid

7,7

totaal natuurgebieden
Drenthe

7,2

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Betere aanduiding met name voor de
grote route. De kleuraanduiding van de
verschillende routes kruisen elkaar teveel,
waardoor er een tweestrijd ontstaat om
een andere route te nemen.”

“Erg veel natte plekken zouden
opgelost moeten worden.”

“Alles is gewoon niet goed
onderhouden. Ze laten alles groeien.”

“De fietspaden gaan veel over in wegen ook
voor auto's en motoren, dat geeft een onveilig
gevoel, men zou andere routes uit kunnen
zetten, ik zag veel fietspaden die niet
opgenomen waren in routes.”

“Er kunnen wat meer paaltjes bij met
de kleuren van de routes. Soms heb je
geen idee of je goed loopt. Ook kunnen
er wel wat meer bankjes vind ik.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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89.000 bezoekers

27. Holtingerveld

55 jaar en ouder

29%
45%

35 t/m 54 jaar

55%

22%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

+

39%

10%

1%

basis unieke bezoekers

19%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

75%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

43%

38.000

2 - 3 bezoeken

19%

17.000

4 - 9 bezoeken

10%

9.000

10 - 24 bezoeken

23%

20.000

0%

0%
0%

3%

2%

herkomst binnen Drenthe

25 - 49 bezoeken

1%

<1.000

50+ bezoeken

3%

2.000

Onbekend

1%

1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken

93

directe omgeving*

93%

overig provincie Drenthe

7%

* Gemeentes Westerveld (68%),
Meppel (22%), De Wolden (3%)

89.000 bezoekers

27. Holtingerveld
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

6%

17%

fietsen/wielrennen
recreëren
zwemmen
varen met boot

-

kanoën/roeien/surfen/zeilen

stijlvol luxe
blauw

uitbundig
geel

creatief en
inspirerend rood

6%

38%

11%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB
balsport

rustig
groen

11%

paardrijden

+

+

68%
22%
2%
0%
0,2%
0%
6%
0%
3%
0%
6%

hond uitlaten

gezellig
lime

12%

horeca bezocht

11%

evenement bezocht

2%

anders

2%

weet niet

-

31%

1%

€ 4,10

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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89.000 bezoekers

27. Holtingerveld

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
8,1

Holtingerveld

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

8,0
7,5

schoon

8,2

uitstraling gebied

8,1

bewegwijzering/route aanduiding

8,0

kwaliteit fietspaden

7,6

kwaliteit wandelpaden

7,7

veiligheid

7,8

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,7

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Wij "verdwalen" er regelmatig.
de gele/rode route vinden wij niet
herkenbaar/te weinig paaltjes op
cruciale punten.”

“Veel gaten en
hobbels in de weg.”

“De route die we liepen was aangegeven
met gekleurde paaltjes. Deze lieten
soms nog wel te wensen over.”

“Parkeren was ver af voor mensen met lichamelijke
beperking en de ruimte is er om dit beter te doen. Er
waren nogal wat modderige toestanden op de paden.
Het gebied is nog jong dus de begroeiing is nogal laag.
Bankjes zijn er niet direct in overvloed.”

“De fietspaden zijn slecht onderhouden en
smal doordat gras en andere planten de
zijkanten overwoekeren, zodat er nog maar
een smal pad overblijft om te fietsen.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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72.000 bezoekers

28. Hijkerveld

55 jaar en ouder

35%
40%

35 t/m 54 jaar

60%

21%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

39%

5%

+
11%

basis unieke bezoekers

28%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

47%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

28%

20.000

2 - 3 bezoeken

41%

30.000

4 - 9 bezoeken

11%

8.000

10 - 24 bezoeken

11%

8.000

0%

12%
0%

2%

0%

herkomst binnen Drenthe

25 – 49 bezoeken
50+ bezoeken
Onbekend

0%

0

<1%

<1.000

8%

6.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken

96

directe omgeving*

88%

overig provincie Drenthe

12%

* Gemeentes Midden-Drenthe
(75%), Assen (13%)

72.000 bezoekers

28. Hijkerveld
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

ondernemend
paars

ingetogen
aqua

4%

22%

41%

fietsen/wielrennen

-

recreëren

0,3%

zwemmen

0,3%

varen met boot

0,3%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

creatief en
inspirerend rood

stijlvol luxe
blauw

uitbundig
geel

6%

32%

17%

54%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB

0%
1%
0%
1%

balsport
paardrijden

+
gezellig
lime

9%

11%
0%

hond uitlaten
rustig
groen

horeca bezocht

10%

1%

evenement bezocht

2%

anders

2%

weet niet

-

31%

0,3%

€ 1,68

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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72.000 bezoekers

28. Hijkerveld

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,5

7,9

het meubilair

7,5

schoon

7,4

7,5

uitstraling gebied

8,1

bewegwijzering/route aanduiding

7,2

kwaliteit fietspaden

Hijkerveld

7,0

kwaliteit wandelpaden

7,3

veiligheid

7,2

totaal natuurgebieden
Drenthe

6,9

parkeergelegenheid

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Bankjes zijn vaak in slechte
staat en staan op vreemde
plekken.”

“Meer bankjes en ook
prullenbakken neerzetten!”
“Er zijn gedeeltes die opnieuw
geasfalteerd moeten worden i.v.m.
hobbels en gaten.”
“Het was meteen al lastig om de
parkeerplaats te vinden. Onderweg
stopte de route bordjes en daardoor
veel omgelopen.”

“Zonde dat er een kaalslag heeft
plaatsgevonden op het Hijkerveld.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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59.000 bezoekers*

30. De Klencke

55 jaar en ouder

35 t/m 54 jaar

42%

5%

43%

* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

57%

basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

43%

11%

+
3%

basis unieke bezoekers

1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

29%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

24%

14.000

2 - 3 bezoeken

32%

19.000

4 - 9 bezoeken

42%

25.000

1%

<1.000

0%

7%
0%

2%

59%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

0%

0

50+ bezoeken

<1%

<1.000

Onbekend

<1%

<1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken

99

directe omgeving**

70%

overig provincie Drenthe

30%

** Gemeente Coevorden (70%)

59.000 bezoekers*

30. De Klencke
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

4%

20%

fietsen/wielrennen
recreëren

gezellig
lime

uitbundig
geel

ingetogen
aqua

7%

41%

13%

-

+
ondernemend
paars

7%

71%

stijlvol luxe
blauw

7%

0%

varen met boot

1%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

1%

hardlopen/joggen/trimmen

2%

skaten/skeeleren

0%

mountainbiken/ATB

0%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten

2%

horeca bezocht

1%

evenement bezocht

1%

anders

1%

€ 2,83
per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers

100

2%

zwemmen

weet niet

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

29%

0%

* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

59.000 bezoekers*

30. De Klencke

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,7

7,3

schoon

8,0

uitstraling gebied

7,9

bewegwijzering/route aanduiding

7,3

kwaliteit fietspaden

7,9

kwaliteit wandelpaden

7,8

veiligheid
De Klencke

7,5

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

8,1
7,7

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Meer prullenbakken”
“Wij kwamen niet goed uit de
wandelroute, waren verdwaald.”

“Het is saai, lopen duurt lang. Er is
niks leuks voor kinderen te doen, ik
wilde naar het zwembad.”

“Soms moeilijk begaanbaar
maar inherent aan het gebied
en het heeft ook wel wat.”

“Meer bankjes op mooie
uitzichtpunten, de wandelpaden op
sommige plekken verbeteren.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

56.000 bezoekers*

31. Gasterse Holt

55 jaar en ouder

35 t/m 54 jaar

-

19%

85%

* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

15%

-

15%

basis unieke bezoekers
18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

62%

4%

-

+
29%

basis unieke bezoekers

<1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

19%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

16%

9.000

2 - 3 bezoeken

72%

40.000

4 - 9 bezoeken

7%

4.000

10+ bezoeken

5%

3.000

0%

0%
52%

0%

0%

herkomst binnen Drenthe
0%

0%

0%

basis unieke bezoekers

basis: bezoeken
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directe omgeving**

85%

overig provincie Drenthe

15%

** Gemeentes Tynaarlo (41%),
Aa en Hunze (34%), Assen
(10%)

56.000 bezoekers*

31. Gasterse Holt
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

rustig
groen

2%

13%

fietsen/wielrennen

stijlvol luxe
blauw

ondernemend
paars

uitbundig
geel

4%

62%

8%

+
gezellig
lime

5%
-

82%

recreëren

1%

zwemmen

0%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

-

0%

mountainbiken/ATB

1%

balsport

0%

paardrijden

0%

horeca bezocht

7%

anders

0%

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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3%
1%

€ 0,77

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

5%

evenement bezocht

weet niet

-

0,4%

skaten/skeeleren

hond uitlaten

ingetogen
aqua

85%

0%

* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

56.000 bezoekers*

31. Gasterse Holt

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer
7,9

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,9

schoon

7,9

7,9

uitstraling gebied

Gasterse Holt

8,6

bewegwijzering/route aanduiding

7,9

kwaliteit fietspaden

7,9

kwaliteit wandelpaden

7,9

veiligheid

8,0

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,8

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“We hebben op ons gevoel maar
een route gelopen en het was erg
drassig overal.”

“Is geen bezwaar om in
berm te parkeren en volg
geen vaste routes.”

“Veiligheid kan altijd beter.”
basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

52.000 bezoekers

32. Boswachterij Sleenerzand

55 jaar en ouder

46%

+
45%

35 t/m 54 jaar

55%

34%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

10%

-

9%

-

2%
basis unieke bezoekers

2%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

90%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

43%

22.000

2 - 3 bezoeken

23%

12.000

4 - 9 bezoeken

19%

10.000

9%

5.000

1%

0%
0%

6%

0%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 - 49 bezoeken

3%

2.000

50+ bezoeken

2%

1.000

Onbekend

1%

<1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken
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directe omgeving*

84%

overig provincie Drenthe

16%

* Gemeente Coevorden (84%)

52.000 bezoekers

32. Boswachterij Sleenerzand
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

stijlvol luxe
blauw

rustig
groen

5%

20%

73%

fietsen/wielrennen

28%

recreëren
zwemmen

ondernemend
paars

gezellig
lime

ingetogen
aqua

9%

20%

17%

17%
5%

varen met boot

0%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen
skaten/skeeleren

mountainbiken/ATB
balsport
paardrijden

4%
2%
6%
0%
2%

hond uitlaten
creatief en
inspirerend rood

11%

uitbundig
geel

14%

horeca bezocht
evenement bezocht

17%

anders
weet niet

+

7%
1%
2%
0%

€ 1,99

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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52.000 bezoekers

32. Boswachterij Sleenerzand

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,3

7,9

het meubilair

7,3

7,7

schoon

7,8

uitstraling gebied

7,8

bewegwijzering/route aanduiding

Boswachterij
Sleenerzand

kwaliteit fietspaden

7,7

kwaliteit wandelpaden

7,6

veiligheid

7,5

parkeergelegenheid

7,5

totaal natuurgebieden
Drenthe

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Weinig en diepe kuilen met blubber als
het regent. Veel spoorvorming.”

7,5

“Meer bankjes.”

“Sommige stukken van de wandelroutes staan onder
water (oranje route) parkeergelegenheid wordt beter.
Zag dat er een parkeerplaats aangelegd wordt. De
bankjes die er staan zijn overwegend groen en niet
schoon doordat sommige routes heel drassig zijn kun
je er niet fatsoenlijk lopen als 2 jarige.”

“De gele paaltjes zijn in zeer
slechte staat, parkeergelegenheid
is er eigenlijk niet en er staat op
de gele route niet een bankje.”

“Parkeerplaatsen zijn afgezet i.v.m.
werkzaamheden, heel veel modder,
hondenlosloopgebied en mountainbike routes
vallen samen, kan leiden tot gevaarlijke situaties.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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18.000 bezoekers*

35. Boerenveensche plassen

55 jaar en ouder

46%

35 t/m 54 jaar

+

58%

* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

42%

33%
basis unieke bezoekers

18 t/m 34 jaar

0 t/m 17 jaar

13%

8%

8%

basis unieke bezoekers

1%

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

90%

0%

aantal keren bezocht op jaarbasis in 2015
1 bezoek

53%

9.000

2 - 3 bezoeken

29%

5.000

4 - 9 bezoeken

13%

2.000

4%

<1.000

0%

0%
0%

1%

0%

herkomst binnen Drenthe
10 - 24 bezoeken
25 – 49 bezoeken

0%

0

50+ bezoeken

2%

<1.000

basis unieke bezoekers

0%

0%

0%

basis: bezoeken
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directe omgeving**

96%

overig provincie Drenthe

4%

** Gemeente Hoogeveen (96%)

18.000 bezoekers*

35. Boerenveensche plassen
Leisure Leefstijlensegmentatie

Ondernomen activiteiten tijdens het meest recente bezoek
wandelen

creatief en
inspirerend rood

ingetogen
aqua

6%

19%

fietsen/wielrennen
recreëren

gezellig
lime

ondernemend
paars

rustig
groen

11%

26%

14%

12%

stijlvol luxe
blauw

0%
1%

varen met boot

1%

kanoën/roeien/surfen/zeilen

0%

hardlopen/joggen/trimmen

0%

skaten/skeeleren

0%
2%

balsport

0%

paardrijden

0%

hond uitlaten

0%

horeca bezocht

0%

evenement bezocht

13%

39%

zwemmen

mountainbiken/ATB

+
uitbundig
geel

52%

1%

anders
weet niet

€ 0,40

+/- score is significant hoger/lager dan het totaal bezoekers
aan onderzochte natuurgebieden in Drenthe

per persoon uitgegeven aan
het meest recente bezoek

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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15%
0%

* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

18.000 bezoekers*

35. Boerenveensche plassen

Gemiddeld rapportcijfer
Gemiddeld rapportcijfer

kwaliteit uitgezette routes

7,9

het meubilair

7,7

6,7
6,0

schoon

8,1

uitstraling gebied
bewegwijzering/route aanduiding

8,3
6,4

kwaliteit fietspaden

6,6

kwaliteit wandelpaden

6,7

veiligheid
Boerenveensche
plassen

totaal natuurgebieden
Drenthe

parkeergelegenheid

7,0
6,1

Opmerkingen/suggesties/verbeterpunten (bij een 6 of lager op een of meer aspecten)

“Er kunnen wat meer
bankjes geplaats worden.”
“De Boerenveensche plassen
zijn niet te bezoeken, het is
een gesloten gebied.”

“Echte parkeerplaats maken en
enkele bankjes plaatsen.”

“Meer en betere
parkeergelegenheid.”

“Slecht aangegeven waar je
kunt parkeren.”

basis alle figuren op deze pagina: unieke bezoekers
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* Resultaten op deze
pagina
zijn
indicatief
wegens een relatief laag
aantal waarnemingen. De
bezoekersaantallen zijn op
de volledige steekproef
gebaseerd en daarmee wel
voldoende betrouwbaar.

Bijlage 1 –
onderzoeksmethode
Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe
2015
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Steekproef: wie zijn ondervraagd?
Ondervraagden: inwoners Nederland van 0 jaar en ouder
Om het bezoek aan de natuurgebieden in Drenthe in kaart te brengen, zijn respondenten van 0 jaar en ouder online
benaderd met een vragenlijst. De steekproef is getrokken uit de TNS NIPObase; het accesspanel van TNS NIPO.
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). Men heeft twee weken de tijd gekregen om de vragenlijst in
te vullen.

Steekproefkader: TNS NIPObase
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. TNS NIPO 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.).

Kwaliteit(sbewaking) TNS NIPObase
De kwaliteitscontrole die additioneel is uitgevoerd voor dit onderzoek wordt weergegeven in bijlage 3. Meer
informatie over de wijze waarop de kwaliteit in het panel wordt beheerd, is terug te vinden in bijlage 5.
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Steekproefopbouw
Inwoners Drenthe zijn oververtegenwoordigd in de steekproef
Omdat de kans groter is dat natuurgebieden worden bezocht door inwoners uit de (directe) omgeving, zijn gemeentes in Drenthe
sterk oververtegenwoordigd in de steekproef.
Omliggende COROP gebieden en provincies zijn licht oververtegenwoordigd
Omliggende COROP gebieden en omliggende provincies zijn licht oververtegenwoordigd, omdat bezoek aan Drentse natuurgebieden
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 Drenthe, zijn ook niet aangrenzende
provincies meegenomen in de steekproef.
In onderstaande schema’s is weergegeven hoeveel respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek per woongebied.

Inwoners Drenthe en aangrenzende provincies

Inwoners in de rest van Nederland

Provincie Drenthe

1.638

Overige provincies in Nederland

Omliggende COROP gebieden en provincies

1.485

Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Groningen
COROP gebied Zuidoost-Friesland
overig provincie Friesland
COROP gebied Noord Overijssel
overig provincie Overijssel
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852

Herweging

De gemeentes in Drenthe, de COROP gebieden en overige provinciedelen van omliggende provincies en de niet-aangrenzende provincies
zijn herwogen naar de ideaalcijfers op deze betreffende niveaus (werkelijke verdeling van leeftijd en geslacht binnen de betreffende
gemeente/COROP gebied/provincie). De bron die hiervoor gebruikt wordt is het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De onderliggende verhoudingen zijn teruggebracht naar het aandeel dat de betreffende regio’s binnen Nederland in werkelijkheid innemen.

Op deze manier is een representatief beeld geschetst van het bezoek aan natuurgebieden in Drenthe vanuit Nederland als totaal, alsmede
vanuit de afzonderlijke provincies en vanuit de gemeentes in Drenthe.
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Bijlage 2 –
vragenlijst
Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe
2015
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Vragenlijst 1/5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Leekstermeer
De Kleibosch
Peizermaden
Norger Esdorpenlandschap
Gasterse Duinen
Gasterse Holt
Drentsche Aa Balloerveld
Drentsche Aa
Hunzedal
Drouwenerzand
Boswachterij Gieten-Borger
Norg
Veenhuizen
Fochtloërveen
Nationaal Park Drents-Friese Wold/Drents-Friese Wold
Landgoed Vledderhof
Hijkerveld
Hooghalen en Grolloo
Boswachterij Schoonloo
Boswachterij Exloo-Odoorn
Emmerdennen en Valtherbos
Boswachterij Sleenerzand
Orvelterzand
Landgoed Vossenberg
Nationaal Park Dwingelderveld
Holtingerveld
Boswachterij Ruinen
Boerenveensche plassen
Mantingerveld
Boswachterij Gees
De Klencke
Noordbargerbos
Oosterbos
Bargerveen
Reestdal

Vragenlijst 2/5
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Vragenlijst 3/5

118

Vragenlijst 4/5

119

Vragenlijst 5/5
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Bijlage 3 –
kwaliteitscontrole
Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe
2015
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Kwaliteitscontrole t.b.v. frequentieberekening
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 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

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 Drenthe is niet
meegenomen in de frequentieberekening, tenzij het betreffende gebied op
een grensgebied met een andere provincie is gelegen

Het aantal bezoeken per dag is met een factor van 365 vermenigvuldigd
om tot het aantal bezoeken te komen

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 nietaangrenzende provincie van Drenthe
2. meer dan 10 bezoeken per maand zijn niet meegenomen in de
frequentieberekening

Bezoeken per jaar
1. meer dan 20 bezoeken per jaar 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
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Bijlage 4 – aantal respondenten per gebied
Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe
2015
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Aantal respondenten per gebied in Drenthe

Gebied

Aantal unieke
bezoekers

Ongewogen n

1

Nationaal Park Dwingelderveld

609.000

583

2

Drouwenerzand

585.000

438

3

Veenhuizen

477.000

311

4

Drents Friese Wold Nationaal Park
Drents-Friese Wold

469.000

435

5

Boswachterij Gieten-Borger

353.000

326

6

Boswachterij Exloo-Odoorn

345.000

279

7

Drentsche Aa

344.000

436

8

Hunzedal

296.000

219

9

Norg

274.000

286

10

Drentsche Aa Balloerveld

266.000

381

11

Fochtloërveen

263.000

295

12

Boswachterij Ruinen

244.000

269

13

Orvelterzand

229.000

119

14

Emmerdennen en Valtherbos

227.000

239

15

Hooghalen en Grolloo

204.000

250

16

Leekstermeer

188.000

173

17

Reestdal

177.000

257

18

Norger Esdorpenlandschap

154.000

171

19

Bargerveen

144.000

171

20

Boswachterij Schoonloo

139.000

210
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In totaal hebben 3.975 respondenten
In totaal hebben ….. respondenten
aangegeven of en welke natuurgebieden zij in
aangegeven of en welke natuurgebieden zij in
Drenthe hebben bezocht in de afgelopen 12
Drenthe hebben bezocht in de afgelopen 12
maanden. Het aantal bezoekers is dus
maanden. Het aantal bezoekers is dus
gebaseerd op de totale steekproef en is
gebaseerd op de totale steekproef en is
daarmee groot genoeg om betrouwbare
daarmee groot genoeg om betrouwbare
uitspraken te kunnen doen voor het aantal
uitspraken te kunnen doen voor het aantal
unieke bezoekers voor alle gebieden.
unieke bezoekers voor alle gebieden.
Per bezocht gebied is daarna doorgevraagd
Per bezocht gebied is daarna doorgevraagd
naar het aantal bezoeken dat men heeft
naar het aantal bezoeken dat men heeft
afgelegd. In de tabel hiernaast is aangegeven
afgelegd. In de tabel hiernaast is aangegeven
hoe groot de steekproef van de bezoekers aan
hoe groot de steekproef van de bezoekers aan
het betreffende gebied is.
het betreffende gebied is.

Aantal respondenten per gebied in Drenthe

Gebied

Aantal unieke
bezoekers

Ongewogen n

21

Peizermaden

136.000

161

22

Gasterse Duinen

134.000

183

23

Oosterbos

126.000

112

24

Noordbargerbos

122.000

168

25

Mantingerveld

104.000

164

26

Boswachterij Gees

89.000

117

27

Holtingerveld

89.000

161

28

Hijkerveld

72.000

140

29

Landgoed Vossenberg

64.000

45**

30

De Klencke

59.000

76*

31

Gasterse Holt

56.000

55*

32

Boswachterij Sleenerzand

52.000

125

33

De Kleibosch

41.000

31**

34

Landgoed Vledderhof

26.000

32**

35

Boerenveensche plassen

18.000

58*

*(*

In totaal hebben 3.975 respondenten
aangegeven of en welke natuurgebieden zij in
Drenthe 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.

* Deze gebieden zijn relatief weinig bezocht,
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef
relatief laag is. De resultaten voor deze gebieden
zijn daarom indicatief en dienen met
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. (NB:
het betreft hier alleen de uitwerking van het
profiel van de bezoekers en de bezoekfrequentie
en niet de bezoekersaantallen (zie tabel
hiernaast). Deze zijn namelijk op de volledige
steekproef gebaseerd en daarmee voldoende
betrouwbaar).
** Deze gebieden zijn het minst vaak bezocht,
waardoor het aantal bezoekers in de steekproef
laag is. Voor deze gebieden is daarom naast het
bezoekersaantal geen extra informatie opgenomen
over het profiel van de bezoekers en de
bezoekfrequentie aan de afzonderlijke gebieden.
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Bijlage 5 – steekproefkader TNS NIPObase
Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe
2015
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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.
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.
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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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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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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.
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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’.
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 6 – over
NBTC-NIPO Research
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TNS NIPO &
NBTC Holland
Marketing
bundelen de
krachten

ContinuVakantieOnderzoek nieuwe
stijl (CVO)

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)

NBTC-NIPO Research
presenteert haar visie
op de toekomst van
de vakantiemarkt

NBTC-NIPO Research
voert 250e project op
maat uit

NBTC-NIPO
Research wordt
kennispartner van
de vakantiebeurs

NBTC-NIPO Research
breidt haar portfolio uit
met internationaal en
kwalitatief onderzoek

ContinuZakenreisOnderzoek
(CZO)
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Presentatie rapport
‘Trends & mythes
op de Nederlandse
vakantiemarkt’

4x per jaar inzicht in
innovatie in reizen

Locatie Amsterdam
Ad Schalekamp
ad.schalekamp@tns-nipo.com

online onderzoek

onder uw eigen klanten of via
ons grote access panel

onze onderzoeken zijn
geschikt om in te vullen op

mobiele devices

groepsdiscussies
of single interviews om het echte ‘waarom’ en de
emoties te achterhalen, zowel online als offline mogelijk

Locatie Den Haag
Kees van der Most
kvandermost@holland.com

bezoekersonderzoeken

op locatie

wij kunnen

wereldwijd
onderzoek doen
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Leisure Leefstijlen – 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. Eénen tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep relatief oververtegenwoordigd.
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Leisure Leefstijlen – toelichting op de zeven belevingskleuren
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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Leisure Leefstijlen – verdeling in Nederland

creatief en
inspirerend rood

uitbundig
geel

6%

18%

stijlvol luxe
blauw

gezellig
lime

ingetogen
aqua

9%

24%

17%

ondernemend
paars

9%

Profiel bezoekers aan
recreatiegebieden

rustig
groen

16%

Bron: SAMR, 2015

lime

17%

geel

21%

aqua

20%

groen

15%

paars

13%

blauw

8%

rood

6%

Bron: Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe 2015
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Geslacht, leeftijd en Leisure Leefstijl-segment bezoeker natuurgebieden
Drenthe (1/3)
Leekstermeer

Peizermaden

Norger
Esdorpenlandschap

Gasterse
Duinen

Gasterse
Holt*

Drentsche
Aa Balloerveld

Drentsche
Aa

Hunzedal

Drouwenerzand

Boswachterij
Gietenborger

Norg

Man

44%

33%

60%

70%

85%

44%

57%

57%

61%

57%

33%

Vrouw

56%

67%

40%

30%

15%

56%

43%

43%

39%

43%

67%

9%

6%

7%

9%

4%

30%

7%

27%

36%

22%

11%

18-34 jaar

14%

15%

6%

32%

62%

19%

20%

10%

12%

18%

13%

35-54 jaar

27%

24%

15%

17%

15%

18%

27%

28%

30%

16%

42%

55 of ouder

50%

56%

72%

42%

19%

33%

47%

35%

21%

43%

34%

Rood

10%

3%

6%

4%

2%

5%

4%

4%

6%

3%

7%

Geel

14%

16%

9%

12%

8%

9%

26%

15%

24%

17%

32%

Lime

10%

9%

11%

8%

5%

32%

17%

39%

25%

29%

13%

Groen

8%

19%

20%

10%

13%

11%

9%

16%

11%

12%

12%

Aqua

37%

39%

17%

13%

7%

20%

31%

12%

22%

18%

16%

Blauw

9%

5%

13%

18%

4%

3%

4%

9%

6%

9%

5%

Paars

11%

8%

24%

36%

62%

19%

9%

5%

6%

12%

13%

Geslacht

Leeftijd
0-17 jaar

Leisure
Leefstijlsegment

* Resultaten indicatief vanwege laag aantal waarnemingen.
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Geslacht, leeftijd en Leisure Leefstijl-segment bezoeker natuurgebieden
Drenthe (2/3)
Veenhuizen

Fochtloërveen

Drents-Friese
Wold Nationaal
Park DrentsFriese Wold

Hijkerveld

Hooghalen en
Grolloo

Boswachterij
Schoonloo

Boswachterij
Exloo-Odoorn

Emmerdennen
en
Valtherbos

Boswachterij
Sleenerzand

Orvelterzand

Geslacht
Man

35%

28%

55%

40%

57%

53%

59%

52%

45%

48%

Vrouw

65%

72%

45%

60%

43%

47%

41%

48%

55%

52%

0-17 jaar

18%

3%

9%

5%

40%

13%

20%

19%

9%

49%

18-34 jaar

22%

22%

16%

39%

5%

10%

5%

16%

10%

5%

35-54 jaar

20%

22%

18%

21%

14%

16%

40%

24%

34%

8%

55 of ouder

39%

53%

57%

35%

41%

60%

36%

41%

46%

38%

Rood

3%

5%

6%

6%

3%

7%

4%

4%

11%

4%

Geel

37%

27%

11%

17%

10%

13%

11%

26%

17%

32%

Lime

4%

16%

18%

9%

17%

30%

29%

11%

20%

11%

Groen

22%

11%

10%

10%

42%

15%

19%

6%

20%

22%

Aqua

22%

26%

27%

22%

18%

21%

19%

28%

17%

25%

Blauw

8%

8%

3%

32%

4%

5%

4%

8%

5%

5%

Paars

3%

6%

25%

4%

6%

9%

15%

16%

9%

2%

Leeftijd

Leisure
Leefstijlsegment
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Geslacht, leeftijd en Leisure Leefstijl-segment bezoeker natuurgebieden
Drenthe (3/3)
Nationaal
Park
Dwingeld
erveld

Holtingerveld

Boswachterij
Ruinen

Boerenveensche
plassen*

Mantingerveld

Boswachterij
Gees

De
Klencke*

Noordbargerbos

Oosterbos

Bargerveen

Reestdal

Man

45%

45%

40%

58%

56%

52%

43%

55%

53%

29%

50%

Vrouw

55%

55%

60%

42%

44%

48%

57%

45%

47%

71%

50%

0-17 jaar

15%

10%

8%

8%

2%

3%

11%

10%

17%

7%

22%

18-34 jaar

14%

39%

3%

13%

7%

6%

43%

8%

6%

20%

9%

35-54 jaar

29%

22%

32%

33%

33%

62%

5%

40%

35%

36%

23%

55 of ouder

42%

29%

57%

46%

58%

30%

42%

42%

42%

38%

47%

Rood

8%

11%

20%

6%

3%

27%

4%

4%

5%

20%

13%

Geel

17%

38%

10%

12%

11%

2%

41%

11%

5%

22%

10%

Lime

20%

11%

22%

11%

14%

19%

7%

12%

10%

10%

33%

Groen

10%

11%

12%

14%

15%

13%

20%

33%

13%

5%

11%

Aqua

18%

17%

26%

19%

28%

8%

13%

31%

43%

29%

17%

Blauw

8%

6%

4%

13%

21%

24%

7%

5%

15%

3%

8%

Paars

19%

6%

6%

26%

8%

7%

7%

5%

9%

11%

8%

Geslacht

Leeftijd

Leisure
Leefstijlsegment

* Resultaten indicatief vanwege laag aantal waarnemingen.
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Provincie van herkomst bezoeker natuurgebieden Drenthe (1/3)

Leekstermeer

Peizermaden

Norger
Esdorpenlandschap

Gasterse
Duinen

Gasterse
Holt*

Drentsche
Aa Balloerveld

Drentsche
Aa

Hunzedal

Drouwenerzand

Boswachterij
Gietenborger

Norg

54%

29%

16%

27%

29%

15%

22%

14%

21%

19%

17%

Friesland

6%

1%

6%

1%

<1%

2%

3%

2%

10%

4%

15%

Drenthe

32%

66%

60%

46%

19%

67%

63%

52%

26%

48%

62%

Overijssel

1%

<1%

2%

1%

0%

1%

2%

4%

5%

3%

1%

Gelderland

3%

0%

5%

0%

0%

3%

2%

3%

6%

8%

2%

Utrecht

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

13%

2%

12%

2%

Noord-Holland

0%

0%

0%

0%

0%

7%

5%

0%

15%

0%

0%

Zuid-Holland

3%

2%

3%

18%

52%

6%

0%

6%

5%

5%

0%

Zeeland

0%

0%

<1%

0%

0%

0%

<1%

1%

<1%

<1%

<1%

Flevoland

0%

0%

6%

2%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

Noord-Brabant

0%

0%

0%

4%

0%

0%

1%

2%

1%

0%

1%

Limburg

1%

1%

0%

0%

0%

0%

<1%

2%

7%

1%

0%

Groningen

* Resultaten indicatief vanwege laag aantal waarnemingen.
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Provincie van herkomst bezoeker natuurgebieden Drenthe (2/3)

Fochtloërveen

Drents-Friese
Wold Nationaal
Park DrentsFriese Wold

Hijkerveld

Hooghalen en
Grolloo

Boswachterij
Schoonloo

Boswachterij
Exloo-Odoorn

Emmerdennen
en
Valtherbos

Boswachterij
Sleenerzand

Orvelterzand

9%

11%

3%

11%

15%

16%

6%

1%

2%

5%

Friesland

14%

44%

51%

28%

4%

14%

2%

<1%

2%

15%

Drenthe

46%

23%

27%

47%

60%

58%

50%

82%

90%

24%

Overijssel

1%

1%

2%

2%

2%

2%

10%

2%

6%

10%

Gelderland

11%

4%

2%

0%

6%

5%

1%

2%

0%

8%

Utrecht

0%

2%

1%

12%

0%

0%

6%

<1%

0%

0%

Noord-Holland

4%

0%

11%

0%

0%

0%

13%

8%

0%

0%

Zuid-Holland

11%

14%

2%

0%

7%

0%

7%

2%

0%

29%

Zeeland

<1%

<1%

<1%

0%

1%

0%

<1%

0%

0%

0%

Flevoland

0%

0%

<1%

0%

0%

3%

2%

<1%

1%

3%

Noord-Brabant

4%

0%

1%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

6%

Limburg

0%

0%

0%

0%

0%

3%

1%

1%

0%

0%

Veenhuizen

Groningen
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Provincie van herkomst bezoeker natuurgebieden Drenthe (3/3)

Nationaal
Park
Dwingeld
erveld

Holtingerveld

Boswachterij
Ruinen

Boerenveensche
plassen*

Mantingerveld

Boswachterij
Gees

De
Klencke*

Noordbargerbos

Oosterbos

Bargerveen

Reestdal

Groningen

10%

1%

3%

8%

3%

2%

3%

1%

2%

2%

2%

Friesland

7%

19%

2%

1%

3%

1%

1%

0%

0%

2%

0%

Drenthe

32%

75%

61%

90%

70%

67%

29%

86%

55%

50%

45%

Overijssel

11%

3%

3%

1%

2%

0%

2%

1%

8%

4%

46%

Gelderland

3%

2%

3%

0%

10%

13%

59%

0%

3%

27%

1%

Utrecht

2%

0%

2%

0%

7%

12%

7%

0%

3%

3%

0%

Noord-Holland

14%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

2%

9%

11%

0%

Zuid-Holland

9%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

Zeeland

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Flevoland

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

Noord-Brabant

8%

0%

4%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

Limburg

2%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

20%

0%

0%

* Resultaten indicatief vanwege laag aantal waarnemingen.
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Bijlage 9 – antwoorden
op open vraag
Bezoekersonderzoek
natuurgebieden in Drenthe
2015
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1.1

(n=46) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Leekstermeer verbeterd kan worden?

























1.2

Betere aanduiding
Betere bewegwijzering
Betere fietsroutes
Bewegwijzering kan beter; geen uitstraling van dit
gebied; weinig meubilair etc.
De fietspaden beter onderhouden, kuilen e.d.
Eerder aangeven waar je heen moet/kunt meer
bankjes om even op te zitten
Er lag op dat moment veel rommel bij de
prullenbakken....
Er zijn bijna geen wandelpaden bij leekstermeer
Fietspaden naar verschillende omliggende
plaatsen beter aangeven
Geen
Geen bijzondere opmerkingen. het is geen zeer
nette of bijzondere aangelegenheid, maar voldoet
prima.
Geen zin
Goed
Het gebied is slecht toegankelijk, er zijn weinig
recreatie-mogelijkheden. er is slechts één
toegangsweg die niet uitkomt bij de horeca je
kunt niet rond het meer fietsen, of maar een heel
klein gedeelte
Het is meer een fietsgebied
Het leekstermeer is slecht bereikbaar en er zijn
weinig tot geen voorzieningen, behalve
commerciële horeca
Het mogen er meer zijn.
Het zag er allemaal niet zo netjes en duidelijk uit.
als dat kan worden aangepakt dat het er wat
netter uitziet, dan is de uitstraling ook al heel
anders.
Ik heb gewoon geen duidelijke bewegwijzering en
meubilair ervaren
Ik was er met de nordic walking groep. de
nordicwalking routes zijn slecht aangegeven.





























Kan beter aangegeven worden
Kan schoner bijv meer prullebakken en wat meer
bankjes plaatsen
Leekstermeer is het zulthermeer, te weinig
parkeergelegenheid. bankjes etc vervuild.
Meer parkeerruimte
Men komt niet veel zitbankjes tegen
Met de auto parkeren bij cnossen is een
rommeltje. met de fiets uiteraard geen probleem.
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Neen
Niet gelet op bankjes
Overal gewoon meer aandacht aan besteden
Parkeergelegenheid onverhard wandelpaden veel
gaten meubilair verouderd
Publieks vriendelijker maken
Routes beter aan geven
Te weinig parkeergelegenheid en graag een pad
zowel voor wandelen als fietsen rond het meer. te
weinig mogelijkheden nu. je gaat er heen om wat
te drinken eventueel maar moet dezelfde weg
lijnrecht. jammer
Veel kuilen in de weg. weinig bankjes.
Vernieuwing bankjes
Wat bankjes en picknick plaatsen zou wel leuk zijn
Wat meer parkeergelegenheid zou in het
hoogseizoen wel prettig zijn.
Weinig wandelmogelijkheden
Zitten ontzettend veel boomstronken in het
fietspad

(n=5) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van De Kleibosch verbeterd kan worden?




Aanduiding en uitbreiding van
parkeergelegenheid.
Geen aanmerkingen
Iets meer?





Ik ga er nooit met de auto heen dus eerlijk
gezegd geen idee. ik zie weinig
parkeermogelijkheden.
Op wat drukkere dagen en bij mooi weer is er veel
te weinig parkeergelegenheid
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1.3

(n=29) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Peizermaden verbeterd kan worden?
















1.4

**
Af en toe behoorlijke plassen als het geregent
heeft
Auto's rijden er hard, weg is smal
Diverse borden, niet eenduidig
Er zijn niet echt parkeerplaatsen aan de rand van
dit gebied.
Er zijn te weinig rustpunten met bankjes en er
zou een uitkijktoren komen, maar is niet
gerealiseerd
Honduitlaten
Iets meer bankjes
Ik ga er nooit met de auto heen dus ik weet het
niet.
Kan mij het niet goed herinneren
Meer bankjes
Meer bankjes langs de fietspaden max. 1
tegengekomen tijdens het fietsen maar daarvan
wel gebruik gemaakt
Meer bankjes om op te zitten/meer prullenbakken
om afval in te gooien


















Meer hardlooproutes uitzetten
Meer parkeermogelijkheden en meerdere zit kijk
bankjes
Natuur moet nog tot omtwikkeling komen
eenzijdig en saai
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee heb ik niet
Smerige bankjes
Staan nergens prullebakken, veel plastic afval
Te weinig bankjes
Waar zijn parkeerplaats en
Wij hadden geen bankjes nodig, dus ik heb er
weinig aandacht aan besteed
Zie leekstermeer
Zijn weinig wandelpaden, voornamelijk fietspaden

(n=22) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Norger Esdorpenlandschap verbeterd kan
worden?















Als je in het bos wandelt, wordt je vrijwel altijd
van de sokken gereden door mountainbikers!
super irritant en onveilig.
Asfalt van fiets en wandelpaden tussen norg en de
boscamping is behoorlijk aan vernieuwing toe.
Bankjes vaak onder de bomen dus erg groen
Betere bewegwijzering
De bankjes een nummer geven zodat je met een
calamiteit kunt aangeven bij 112 waar je bent
De beoordeling lijkt mij vrij normaal voor
voorzieningen waar niet constant toezicht op is en
die niet alle dagen opgeruimd worden.
De wegen zijn erg smal, gevaarlijk bij
tegemoetkomende landbouwvoertuigen
Fietspaden misschien wat breder? we moesten
soms afstappen om opnieuw te oriënteren
Fietspaden zijn smal, er zijn relatief veel fietsers,
waarvan veel ouderen, die meer ruimte nodig
hebben.
Geen
Geen atb route














Het is weinig bekend, maar wel mooi. dus meer
bekendheid is gewenst
Knooppunt route gaat van cijfers zomaar over in
het volgen van andere route
Meer en betere parkeergelegenheid, vaker
prullenbakken legen zodat men de afval erinkan
doen en route duidelijker aangeven
Meubilair in het bos vaak kapot, bewegwijzering
niet heel erg duidelijk
Moeilijk te vinden
Nee
Nee
Parkeerplaats is te klein mensen parkeren aan de
weg, mogen meer rustpunten komen in de route
Toegankelijkheid parkeerplaatsen. modderige
toestanden
Veel wandelpaden met van dat gebroken steen.
loopt moeilijk.
Wij hebben geparkeerd aan de openbare weg
omdat wij geen andere parkeer gelegenheid
konden vinden.
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1.5

(n=21) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Gasterse Duinen verbeterd kan worden?











1.6

1x had ik in dit gebied de bewegwijzering nodig
om in anloo te geraken. echter wees het pijltje op
de paddestoel rechtstreeks een bosvak in zonder
wegen of paden. ook vlak daarvoor en daarna was
er geen mogelijkheid om in die richting een pad in
te slaan.
Achterstallig onderhoud
Beter aangeven hoe er te komen.
Bewegwijzering naar parkeerplaats
Bewegwijzering paaltjes gemist, en start
onduidelijk omschreven in routebeschrijving
Bij het fietsen zag een kudde schapen met
herder.tegelijk ie je nogal wat zwerfvuil liggen.
dan hebben wij het er zo onder het fietsen
over;waarom neemt zo'n herder dat dan niet
meteen me.
De fietspaden beter maken veel kuilen
De wilde koeien die er soms lopen kunnen
gevaarlijk zijn, maar daar kun je ook met een
grote boog omheen

















Geen
Geen horecagelegenheid naast of in de duinen om
even wat te drinken of ijsje te halen
Geen op en aanmerkingen
Ik heb er geen herinnering aan.
Ik zou het niet weten daar kom ik er te weinig
voor we hebben het zo maar een keer geprobeerd
maar ik ga de volgen de keer naar een andere
plek ik blijf liever in noordbraband
Meer verschillende routes en betere aanduiding
Meer zitmogelijkheden
Nee
Nee
Voor een dergelijk gebied vind ik dat er te weing
zitbankjes aanwezig zijn. trouwens in heel veel
fiets routes in drenthe zijn in verhouding veel te
weinig zitbankjes
Weinig bankjes.
X
Ziet er keurig en netjes uit

(n=3) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Gasterse Holt verbeterd kan worden?



1.7

Is geen bezwaar om in berm te parkeren en volg
geen vaste routes
Veiligheid kan altijd beter



We hebben op ons gevoel maar een route gelopen
en het was erg drassig overal.

(n=71) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Drentsche Aa Balloerveld verbeterd kan
worden?











..
Aan renovatie toe
Als het regent, is er veel plasvorming. is een
nadeel voor gezelligheid, maar ook voor
evenementen als herderstocht. in het donker over
het veld lopen.
Beter bijhouden en gras/hei eromheen kortwieken
Bewegwijzering niet overal correct, of afwezig
Bezoek aan schaapskudde.
De fietspaden moeten een beetje breder, het is
erg lastig elkaar te passeren.
De fietspaden zijn te smal en regelmatig zijn ze
niet begaanbaar door de regen opgewaaid zand









De fietspaden zijn vrij smal en er mogen meer
bankjes komen. bij mooi weer is er bijna nooit
plek om te kunnen zitten.
De route klopte niet helemaal (paarse route).
maar was wel mooi.
De wandelpaden zijn niet verhard en in de zomer
zijn ze door het rulle zand moeilijk begaanbaar
Dit is weinig aanwezig, maar dat past ook bij het
gebied.
Drassig onoverzichtelijk onverhard veldje
Er kunnen onderweg wel wat extra
plaatsbepalingsborden staan.
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Er wordt weinig aandacht besteed aan het geven
van feitelijke informatie. de folders zijn heel
algemeen.
Er zijn weinig parkeerplaatsen aan de weg vanaf
anloo
Er zouden wat meer bankjes geplaatst mogen
worden.
Fietspad iets breder. je kunt elkaar niet passeren
zonder af te stappen (als je fietstassen hebt)
Fietspaden mogen wel wat breder. zijn erg smal
vooral met tegemoetkomend verkeer.
Fietspaden verbreden
Fietspaden zouden wat breder kunnen zijn en niet
af en toe door rul zand gaan.
Geen
Geen
Geen
Geen verbeterpunten
Graag wat meer aanwijzingen van de route, ik wil
graag weten waar ik naar toe loop en hoeveel
kilometer dat is
Helaas veel weggegooid afval door mensen
Het meubilair moet vaker schoongemaakt worden
Het parkeerterrein zou uitgebreid kunnen worden.
in de weekenden kan het hier erg druk zijn.
Iets meer bankjes
Ik stel niet zoveel eisen
Ja parkeergelegenheid is niet bestaand,
wandelroutes onduidelijk en wat een mooi pad
lijkt te zijn verandert in een stijle survival en dan
maar terug strompelen dwars over het veld
Knooppunt route gaat van cijfers zomaar over in
het volgen van andere route
Meer aandacht voor loslopen honden
Meer observatie punten een paar bankjes meer.
Meer parkeerplekken schelpen over de loopbanen
tegen de modder
Meer routes zou fijn zijn in dit gebied evenals
betere parkeergelegenheid.
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee ik/wij pakken een kleedje uit de fietstas en
zitten net zo gemakkelijk op de grond
Neen, de genoemde punten missen maar dat is
wat mij betreft prima.
Niet mogelijk om vanwege het rulle zand met een
kinderwagen te lopen. zonde want het is wel een
mooi gebied. daarnaast weinig bankjes.
Normaal gesproken is er voldoende
parkeergelegenheid, maar op zondag, feestdagen
en in de vakantie niet altijd
































Ook in dit gebied weer veel te weing zitbankjes
Op diverse plaatsen bankjes plaatsen
Op langere stukken tussen verschillende paaltjes
een extra paaltje ter bevestiging dat je niet
ergens een afslag gemist hebt.
Paaltjes mtb route is niet altijd duidelijk.
Parkeergelegenheid beter bestraten.
Parkeerplaats te klein.
Ruimere parkeergelegenheid dichtbij de
kerstnachtwandeling. wij moesten ver weg
parkeren.
Schelpenpaadjes
Schelpenpaadjes is voor fietsers niet ideaal.
Schitterend natuur gebied om te fietsen en
wandelen,maar geen of weinig rustpunten
Smalle fietspaden( schelpenpad) niet schoon(
paardenstront) kuilen
Sommige paden blijken sporen/dierpade n te zijn
Vaak zijn bankjes slecht vindbaar en vies van het
alg.
Verbeteren van bewegwijzering. soms erg
onduidelijk.
Verbreden paden vooral de schelpenpaden, je
bent op een mooie fietsdag meer bezig met
tegemoetkomende fietsers dan met het bekijken
van de omgeving ik vind het aantal
pakeerplaatsen te weinig
Via internet een route uitgezocht die op de plek
zelf niet stond aangegeven. wel een prachtig
overzichtsgebied maar geen enkele wandelroute
stond daarbij vermeld of het aantal kilometers.
heel slecht. geef duidelijk de wandelroutes aan op
de overzichtskaarten met daarbij het aantal
kilometers dat een wandelroute heeft.
Voor mij onopvallende aanwijzingen
Waar veel geparkeerd word betere plaatsen, nu is
het er vaak niet veilig, verkeer raast er langs, op
veel plekken vind je die niet (bankjes e.d.)
Wandelpaden moeilijk begaanbaar voor / met
kleine kinderen (buggy's ed) weinig bankjes
Wandelpaden te mul. fietspaden te smal. bankjes
te wijnig
Weinig bankjes
Weinig bankjes niet genoeg parkeerplaatsen
Weinig en onoverzichtelijke wandelpaden, erg
weinig bankjes
Weinig parkeergelegenheid , fietspaden zijn over
het algemeen zandpaden, verharden
Wij zijn er maar even geweest dus niet genoeg
kennis
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(n=45) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Drentsche Aa verbeterd kan worden?



























(picknick) bankje plaatsen af en toe zou mooi zijn
7
Asfalt van de fietspaden is slecht.
De horecagelegenheid was helaas gesloten
Er is een vlonderpad bij oudemolen wat aan
vervanging toe is op een aantal plekken. ook zij
een aantal plekken naast de rivier zo drassig dat
mensen steeds verder uitwijken in het grasland
en dus van alles vertrappen.
Er is weinig ruimte om te parkeren
Er waren wel bankjes, maar ik vond ze niet goed
verspreid door het hele natuurgebied.
Extra plaatsbepalingsborden.
Geen
Geen
Graag wat meer aanwijzingen van de route, ik wil
graag weten waar ik naar toe loop en hoeveel
kilometer dat is
Het kwam doordat er flink gewerkt werd aan de
verandering/verbetering van dit gebied. het zal
beslist de komende tijd beter worden.
Iets meer afvalbakken
Iets meer onderhoud aan bankjes in het bos en
de prullenbakken
Ik heb nog nooit looproutes gezien... de bankjes
zijn heel oud.
In de wandelpaden veel onregelmatigheden
uitgezette routes houden soms ineens op
In het gebied rond assen waar ik geregeld kwam,
wordt nu de ligging veranderd. dit betekent slecht
toegagelijke fietspaden en werkverkeer en
machines. ik hoop dat ik volgend jaar weer kan
genieten van landschap en natuur.
Kan altijd beter
Knooppuntroutes werken niet
Kwam door het slechte weer, de afgelopen tijd
Meer bankjes wandelpad apart van fietspad
Men was grootschalig bezig met het aanleggen
van een wandelpad,en dat terwijl er overal
reclame gemaakt werd voor het nieuwe
invalidenpad. alleen had men verzuimd erbij te
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zetten dat het pad pas aan het eind van het jaar
klaar zou zijn.
Mountainbikers vernielen de wandelpaden. het is
soms niet begaanbaar door de hoeveelheid
modder. ze hebben vaak niet eens een bel. ze
schreeuwen dat je aan de kant moet. je schrikt
dan behoorlijk want als ze schreeuwen dan fietsen
ze al naast je zodat je nauwelijks de tijd hebt om
aan de kant te springen. vroeg of laat gaat dit
eens fout temeer omdat we ook een hond hebben
aan de loopriem, die niet zo snel aan de kant kan
gaan. als wandelaar voel ik me vaak in een hoek
geduwd. bikers voelen zich heer en meester.
verbod van mountainbikers om zich te begeven op
wandelpadden. het zelfde geldt min of meer ook
voor groepen wielrenners!
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Neen
Niet met groot materieel over paden wanneer de
paden drassig zijn
Nvt
Ook hier geld weer veel te weinig zitbankjes ,en
wandelpaden zijn ook wat aan de simpele kant
Op bepaalde punten beter aan geven
Routeaanduiding kan wat beter
Routebeschrijving zodanig maken dat een leek
hem snapt ..
Smal
Vond alles wat rommelig overkomen
Wandelaars lopen ook op de fietspaden
Wandelgebied meer promoten in de stad
groningen.
Wat meer bankjes plaatsen. zijn er teweinig
Wederom afval door mensen
Zijn nog veel werkzaamheden bezig her en der.

(n=25) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Hunzedal verbeterd kan worden?


-



?
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De bewegwijzering kan wel iets duidelijker
worden aangegeven , veel te weinig zitbankjes
Dit kan wat beter
Er kunnen meer zitplaatsen komen bij de
fietspaden
Geen
Het is een natuurgebied, weinig bankjes
Ik kon voorheen met mijn hond langs de randen
van het hunzedal lopen, tegenwoordig kan ik met
name rond de n33 niet meer met mijn hond om
de hunze lopen omdat er hekken geplaatst zijn
waardoor ik geen toegang meer heb tot het
randgebied, en het gebied zelf mag ik niet in met
de hond.... gemiste kans van de inrichters van dit
gebied...
Los liggende stenen
Meer bankjes
Meer parkeergelegenheden
Meer voor kinderen
Nee
Nee















Nee
Nee
Nee
Nee, ik heb gewoon heerlijk gewandeld daar
Parkeer gelegen heden en wegbewijzering
Verbetering van de fietspaden door het gebied de
breevenen, deze zijn slecht en daardoor gevaarlijk
Wandelen met de hond is niet zo routegevoelig
voor wat betreft aanwijzingen daarvoor. met de
paarden op stap gaat dat wat anders. soms niet
duidelijk welke paden met de menwagen gevolgd
mogen worden. (noot: ik zie door het rood
onderstrepen van menwagen dat uw van dale dit
woord niet kent)
We komen vaak in de exloerkijl pakeer plaats
onveilig zelfs drugssporen aangetroffen.
pakeerplaats opruimen en veiligermaken
Weet ik zo niet
Weinig bankjes aanwezig, ook weinig afvalbakken
Zwerfvuil

(n=63) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Drouwenerzand verbeterd kan worden?
Als alles vol is moet je betalen
Bij drouwenerzand is het vrijwel altijd druk, het
gebiedje trekt veel mensen aan. dat komt ook
door het naburige attractiepark en twee
aanpalende horecagelegenheden. en dat
resulteert dan weer in beperkte nabijparkeergelegenheid. v.w.b. route-informatie, die
is er binnen "het zand" niet: we wandelen op zon
en/of windrichting, soms op verkeersgeluiden
vanaf de weg borger-gasselte/gieten. bij
meubilair en observatiepunten: er is geen bankje
te bekennen. observatiepunten zijn er maar
genoeg, met die opmerking dat je zelf je eigen
observatiepunt bepaalt. wel zo mooi, hoor.
De meeste parkeerplaatsen bij attractiepark, bijna
geen ruimte
Door de speeltuin in de buurt is het parkeren vaak
een drama
Er is weinig gelegenheid ok te parkeren je moet in
de woonbuurt drouwen en of gasselte parkeren of
aan de doorgaande weg gasselte borger. en
fietspaden zijn niet van toepassing want er mag
niet gefietst worden behalve het doorgaande
fietspad gasselte borgen en daar geld in de
winterdag een zoutstrooi verbod




















Er was een bord met " honden aangelijnd" toch
liepen er mensen met grote los lopende honden.
dat vonden we echt eng.
Er zijn gebieden die er moord uitzien
Fietspaden in drenthe zijn over het algemeen niet
van een goede kwaliteit
Geen
Geen
Goed
Het bankje wat ik tegen kwam was vies en er
waren diepe kuilen...
Het is een open terrein zonder goed in de gaten te
hebben hoe de weg terug leidt.(bij een
wandeling). er is tevens sprake van baldadigheid
van brommers en de berijders hiervan.
Het is verouderd speciaal de huisjes
Het kan wel een opknap beurt gebruiken het is
best wel oud
Het was druk toen, vandaar de lagere
beoordeling, verder weinig op aan te merken
Hoe veilig is een bos? de route aanduiding is
veroudert en mag wel eens vernieuwd en
aangepast worden.
Iedereen laat spullen rondslingeren. veel afval op
de grond. waar weer veel wespen en ander
ongedierte op af komt
Ik vind wel goed je hoeft toch niet allemaal 10 te
geven
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In bepaalde plekken ligt veel glas in het zand
Kan wat meer
Knooppunt route gaat van cijfers zomaar over in
het volgen van andere route
Langzamer rijden op doorgaande weg bv.30
km.zones
Mag wel wat duidelijker aangegeven worden bij
de parkeerplaats
Meer
Meer bankjes
Meer bankjes buiten en betere hygiëne
Meer pakeer gelegenheid
Meer parkeergelegenheden
Meer speelse prullenbakken neer zetten
bijvoorbeeld een prullenbak met muziek oid
Meerdere bankjes
Mogen meer plekjes zijn waar je als kleuter kunt
spelen.
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Netter en schoner
Nvt
Open water, zag geen bankjes op de route
Paden waren slecht, veel modderige delen op een
paar plaatsen omgevallen bomen, waardoor de
bezoeker genoodzaakt is/was zelf een pad te
zoeken om zijn of haar weg te vervolgen. meer
controle op de kwaliteit van de paden.























Paden zijn vaak modderig en er zitten gaten in
Parkeergelegenheid is matig,en daarbij dan de
veiligheid ook,dus meer parkeer vakken,daarna
schort het aan onderhoud en schoonhouden
wandel en fietspaden.
Parkeerplaats achter alinghoek verharden
Parkeren moest in de omgevind ivm drukte. was
erg druk en veel mensen maken veel rommel, dat
is niet bij te houden. de inschatting dat het anders
wel schoon zou zijn geweest. weinig bankjes enz
(ook ivm de drukte?)
Parkeren: te weinig plek meubilair:vies en te
weinig plekjes in de schaduw
Relatief veel kleine troepjes op de weg
Rommel in de bossen en bij het attractiepark
Speelpark geweest
Spreekt voor zig toch, doe er wat aan
Te weinig van gezien
Veel te weinig plekken
Vind dat er altijd wel iets te verbeteren valt aan
wander/fietspaden.
Vind het best goed
Vrijwel geen parkeergelegenheid, die niet horeca
gerelateerd is
Wandelpaden zijn soms slecht begaanbaar en er
ontbreken enkele wandelpaaltjes
Was gewoon niet te parkeren daar
Wat afgelegen
Wc s mochten wel wat schoner
Weinig zitgelegenheid,een paar bankjes erbij,zou
goed zijn

(n=31) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boswachterij Gieten-Borger verbeterd kan
worden?
.
Bewegwijzering kan beter
Bij de lange wandeling die wij deden waren ze er
niet
Bij de recreatieplas het hemelriek is er te weinig
parkeergelegenheid in de vakantie tijd.
Boomkroonpad was een beetje viezig
De fietsknooppunten is soms ellende, niet te
vinden of klopt niet. fietspaden die door
boomwortels omhoog gedrukt worden en je op
moet passen om niet verkeerd er over heen te
fietsen dat je om valt.
De parkeerplek waar ik gebruik van maakte was
niet verhard.













De route aanduiding kan verbeterd/vernieuwd
worden
De wandelpaden zijn soms slordig
Fietspaden over kasseien zijn mooi maar
gevaarlijk
Gebied is te groot om daar specifiek op te
antwoorden.
In het buitengebied geen verharde
parkeergelegenheid aan de borger kant
Meer bankjes
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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Nee
Nee
Neen
Onvoldoende aandacht aan besteed
Op verschillende plaatsen is het asfalt beschadigd
door boomwortels en te smalle paden vooral op
zomerse dagen. hierdoor ben je genoodzaakt
steeds achter elkaar te gaan fietsen.
Parkeren moet op de bospaden, op de
toegangspaden. vooral als het veel heeft
geregend is bos slecht toegankelijk omdat de
mountainbike route is omgelegd, loopt het
ruiterpad dwars door het bos en het is ook
losloopgebied voor honden. is dit niet altijd even
handig. en op sommige punten kruizen de
wandelpaden en fietsroute elkaar en is dit niet








altijd overzichtelijk en de fietsers komen er best
hard aan rijden en hebben niet altijd oog voor
andere gebruikers van het bos. verder is het een
prima stuk bos om lekker met je hond te lopen.
en voor ons dicht bij huis en nu het weer slechter
word is het ook weer rustiger
Slecht herkenbaar
Soms zijn de wandelpaden erg beschadigd door
werkzaamheden in het bos met groot materieel.
Te weinig bankjes
Wandelpaden deels kapot gereden door fietsers
(bikers)
Wij konden het boomkroonpad niet goed vinden
op de fietsborden
Zwerfafval opruimen

(n=42) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Norg verbeterd kan worden?
Aantal parkeerplekken is/was aan de kleine kant,
in- en uitrit waren daardoor niet goed
toegankelijk
Achterstallig onderhoud.
Al deze facetten kunnen beter
Beter wegdek
Betere weg bewijzering waar parkeerplaatsen zijn
Bij kruisingen van fiets- en wandelpaden met
openbare weg wordt daar met auto's te hard
gereden
Buiten het centrum meer parkeergelegenheid
maken
De wegbewijzering naar het zwembad is slecht.
de veiligheid in het zwembad is niet zo goed. mijn
broer is van de trap van de glijbaan gevallen.
Deze punten konden iets beter
Duidelijker aangeven dat ook buiten het centrum
goed geparkeerd kan worden,
Er staan niet voldoende prullenbakken of ze
worden onvoldoende geleegd. bankjes zijn oud en
soms erg vies.
Fietspaden mogen wel wat breder.
Geen
Het is lastig lopen op oneffen paden als je iets
behinderd bent
Het is met name bosgebied. dat kenmerkt zich
niet door een arsenaal aan veiligheidsaspecten. er
zijn wel wat routes uitgezet, maar daarvan maken
wij niet veel gebruik.
Het kon daar beter uit zien :p
Kleine parkeerplaats bij norgerberg
Knooppunt route gaat van cijfers zomaar over in
het volgen van andere route























Korte tijd in de kom van norg met de auto ,het
was er druk dus veel auto's het is maar net welk
tijdstip je er bent,wij gaan graag even naar norg
Meer bankjes
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee ik rij er alleen maar doorheen op weg naar
roden. niet meer of minder.
Nee niet
Nee.
Neen
Niet veel aanduidingen of routes uitgestippelt
Nvt
Op mooier momemt er naar toe gaan
Slechte of weinig parkeergelegenheid incentrum
Slordige paden (door het bos). veel takken,
omgevallen bomen enz. ik kom in veel bossen,
maar de bossen in deze omgeving zijn 'slordiger'
dan waar ik ook geweest ben. en soms ronduit
gevaarlijk. het zijn prachtige bossen, maar wat
netter (en dan is het nog steeds 'natuurlijk') zou
het nog mooier maken.
Te weinig.
Vele boomwortels door de fietspaden
Wandelpaden waren vol water en modder. je moet
van het pad af om deze te omzeilen. meubilair
was deels kapot en op onaantrekkelijke plekken in
de route.
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We konden eerst de route niet goed vinden en er
zijn niet veel mogelijkheden om onderweg te
zitten
Weinig gemarkeerde routes veel
recreatiewoningen waarvan een aantal
bouwvallen. daaromheen is het rommelig.






Wel erg veel vakantie huisjes
Wij lopen alleen even een stukje door de bos en
dan even wat eten in de norgerberg. dus kan geen
duidelijke cijfers geven
Zitten in de fietspaden veel boomstronken

(n=31) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Veenhuizen verbeterd kan worden?
.
Alles een beetje oudbollig
Daar waar ik door veenhuizen fiets staan erg
weining bankjes
De routes mogen best wat duidelijker
aangegeven, ondanks dat we een boekje met een
wandelroute had den gekocht --we hadden geen
laarzen aan maar de paden waren erg modderig
en er waren niet zoveel zitmomenten mogelijk graag wat meer bankjes en het landschap valt
wat tegen daar het dorpje veenhuizen met z 'n
leuke ateliers en terrasjes maakt dan alles weer
goed
Duidelijkheid
Er zijn relatief weinig fietspaden, rijden langs de
weg.
Fiets paden waren opdat moment niet schoon
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen atb routes
Geen mening
Ik verdwaald e:-)r:-) steeds omdat de
bewegwijzering niet duidelijk is. betere borden




















neerzetten en vooral naar de belangrijkste
punten. jammer want het is de moeite waard.
Ik vind dat er niet al te veel bankjes zijn, en dat
er ook verschillende bankjes wel een opknapbeurt
kunnen krijgen.
Ik wandel daar mijn eigen bekende route, daar
staan geen bankjes, echt erg vind ik het dasr niet,
ik mrtk dit op voor evt. anderen
Kan beter en meer
Meer activiteiten voor kids
Nee
Nee
Nee
Over het algemeen kan het wat beter.
Te weinig bankjes
Uitbreiding zitbankjes
Vies en te weinig
Voor verbetering vatbaar
Wandelpaden veelal op dezelfde weg als
automobilisten
Wandelroute was niet zo goed aangegeven
Was die dagen druk dus dan parkeren altijd
moeilijk
We hebben een aantal routes moeten afbreken
door het ontbreken van aanwijzingen. of:
onduidelijk

(n=32) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van FochtloÃ«rveen verbeterd kan worden?
7
Achterstallig onderhoud.
Beperkt aantal wandelpaden
Betere fietspaden, schoner
Bij nat weer moeilijk te bewandelen
De wandelroute was eerst redelijk goed,maar
werd steeds slechter,wij hadden op het laatst tot
de enkels drijfnatte voeten ,ondanks goede
(hoge)wandelschoenen,het was op het laatst
stappen van graspol naar graspol








Er loopt een fiets en wandelpad doorheen dit zou
verbeterd kunnen worden.
Fochteloerveen (= weg) verkeersluw maken
inzake het gemotoriseerd verkeer.
Geen aan merking
Geen opmerkingen
Het is natuurlijk een natuurgebied dus als je dit
gaat uitbreiden wordt het misschien te druk
Hoogveen wordt teruggewonnen, dus soms natte
voeten - laarzen aan
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I.v.m. mijn invaliditeit is de parkeerplaats voor
auto's te weg van de uitkijktoren
Ik mis vaak een bankje
Ik miste een aantal bordjes vanaf de
parkeerplaats naar de uitkijktoren
Meer vuilbekken, honden aan de lijn
Nee
Nee
Nee
Neen
Neen
Niet parkeren in het gras onderhoud
prullenbakken en bankjes
Onder leiding van gids is het zeer goed;ik heb het
bezocht onder begeleiding van een gids.
Parkeerplaats ver van uitkijkpunt vind ik een
nadeel als je niet goed kunt lopen
Parkeerplaats zit vaak vol kuilen en plassen.
bestraten zou al een oplossing zijn
Te weinig aanwezig
Wat bredere fietspaden zou prettig zijn.









Wat meer en betere bankjes.
We wandelden en op een gegeven moment stond
het pad helemaal blank. mijn man heeft iets aan
zijn heup dus kon niet terug. we moesten dus
verder. het werd een ingewikkelde klauterpartij
over de hei (excuses, maar het ging niet anders).
we zijn er nat en moe gekomen. het zou prettig
zijn als er wanneer het blank staat aan het begin
van de paden een waarschuwing stond. verder is
het natuurlijk een heel mooi gebied!!!
We waren op de fiets van assen naar veenhuizen
via fochtloerveen. daar waren zeer weinig bankjes
om te zitten zelfs bij die mooie plas met uiticht
zou het fijn zijn te kunnen zitten.
observatiepunten, een gezien, niet naar boven
geklommen.
Weinig parkeergelegenheden langs het
fochtloerveen
Zijn er weinig, maar moeten er ook niet zijn.
mensen moeten er niet verblijven alleen door
komen

(n=50) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Drents-Friese Wold Nationaal Park DrentsFriese Wold verbeterd kan worden?
-Als je een nieuw fietspad aan legt die dan ook
goed aanleggen. nu zitten er allemaal scheuren
en gaten in! uitermate slecht!
Ben alleen bij een schaapherder geweest
Blotevoetenpad is povertjes, waar 't leuk leek
deed niet mee.
Dat de wandelpaden een wat lagere beoordeling
krijgen komt doordat door wegwerkzaamheden
aan de n381 wandelpaden zijn
onderbroken/afgekapt. je moet dan zelf maar het
vervolg weer opzoeken zo in de trant van:"sorry
we door wegwerkzaamheden gaat het pad niet
verder, red je zelf maar verder".
De fiets en wandelroutes zouden beter kunnen
worden aangegeven, fiets paden zijn bij nat weer
modderig.
De fietspaden die wij reden waren niet super
De keer dat ik er was, lag er veel modder en
bladeren/takken op de paden
De routes waren onduidelijk, zijn de eerste keren
verdwaald.
Fietspaden mogen ook wel breder
Geen
Goed
Helaas is er weinig parkeergelegenheid gedurende
evenementen binnen appelscha.



















Helaas wordt er veel ingebroken in de auto helaas
zelf ook last van gehad
Het gaat vooral om het aantal plaatsen wat op
sommige plekken minimaal is. vooral op zondag
en in de vakanties / feestdagen is het er druk.
Het zag er allemaal wel toeristisch uit, met veel
campings enz
Ik vind het rommelig de uitstraling dan en vond
het vroeger mooier zonder al die kale duinen e.d.
wat iedereen zo vreselijk mooi moet vinden. wij
vinden het helemaal niks. de fietspaden zijn wel
heel mooi.
Ik was op de motor, en kreeg geen voorrang,
waar dat wel had gemoeten. als ik niet alert was
geweest, was het goed fout gegaan ( buiten mijn
schuld)
Ik weet niet eens of die er zijn. ik kom op te
wandelen , niet om te zitten
Kunnen meer parkeergelegenheden komen
Meer afval bakken en regelmatiger schoon maken
Meer bankjes plaatsen, duidelijkere route
aanduiding, zijn verdwaald en konden startpunt
niet weer vinden
Meer in de publiciteit
Meer parkeerplaatsen.
Mtb route duidelijker startpunt
Nee
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Nee
Nee, wij lopen veel buiten de routes. zijn hier
goed bekend.
Parkeergelegenheden bestraten.
Regelmatig bankjes etc schoonmaken
Saai met veel verharde paden.ik loop liever over
smalle paadjes
Schoon houden van het meubilair.
Sommige bankjes zijn niet goed bereikbaar, bv
dat bij beuzeveen
Sommige wandelpaden zijn te modderig
Soms staan de paaltjes erg verstopt
Speelgelegheden zeer oud en kapot, bankjes
kapot. bij drukke dagen verl te weinig
parkeerplaatsen kwaliteit van routes is
uitstekend!
Te weinig aanwezig
Te weinig bankjes
Vaak volle parkeerplaatsen waardoor er naast de
plaatsen word geparkeert
Vanaf parkeerplaats is de route naar de
spartelvijfer slecht aan gegeven, verderop staat
ook niet de afslag aangegeven. het is dat we van
anderen hoorden hoe we er moesten komen
anders was het ons waarschijnlijk niet gelukt

















Veel te weinig bankjes
Verharde parkeerplaatsen
Voor ons te toeristisch . het is persoonlijk maar
drents friese woud heeft voor ons een andere
betekenis. ik denk dan meer aan ruige natuur
Wandelpaden moeten wel eens gevlakt worden.
bankjes langs de wandelpaden zouden er meer
moeten komen
We letten niet zo goed opomdat we het alleen
passeren
We waren er vroeg in het voorjaar, er zat op de
door ons bezochte bankjes nogal wat algengroei.
het hoort er gewoon bij in dit deel van het jaar,
oorzaak de natuur en vocht.
We zijn met wandelen gegeven moment toch de
weg kwijt dus de route aanduiding zou duidelijke
moeten
Werkzaamheden afronden
Wij vonden nog veel rommel soms liggen bij de
afvalbakken, parkeerplaatsen konden wel meer
worden aangelegd , nou waren wij in het
hoofdseizoen, dus wel wat druk.
Xxx

(n=5) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Landgoed Vledderhof verbeterd kan worden?
De laatste keer dat ik op het landgoed was, lag er
redelijk wat afval; lege chipszakken, drinkpakjes
e.d. daarnaast kan de bewegwijzering van de
routes wat beter. soms was het namelijk even
zoeken waar we naar toe moesten.
Geen





Geen
Nee
Ontbreekt enigszins aan onderhoud, slechte
plekken op doorgaande paden die niet worden
onderhouden, hetgeen met een paard en wagen
niet altijd prettig is.

(n=25) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Hijkerveld verbeterd kan worden?
-Bankjes zijn vaak in slechte staat en staan op
vreemde plekken.
Bewegwijzering vanaf doorgaande wegen. soorten
paden (fiets of wandel).
Bij evenement weinig parkeergelegenheid en
route niet duidelijk aangegeven
Duidelijkere parkeergelegenheid
Er zijn gedeeltes die opnieuw geasfalteerd
moeten worden i.v.m. hobbels en gaten.
Het verlaten van een verhard pad werd volgens
ons niet goed aangegeven.











Het was meteen al lastig om de parkeerplaats te
vinden. onderweg stopte de route bordjes en
daardoor veel omgelopen.
Het was nog redelijk nieuw opgezet ga ervanuit
dat dit nog allemaal komt
Iets meer en beter
Ik ging voor knapzakroute, kon de route bijna niet
vinden en parkeren moest aan de kant van de
weg
Ik heb geen bankjes gezien.
Meer bankjes en ook prullebakken neerzetten!
Nee
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Nee
Nee.
Neen
Nvt
Te weinig
Vanaf brunsting bij ingang hijkerveld geen
parkeergelegenheid. sommige bankjes erg oud en
te weinig bankjes onderweg.
We missen bankjes







Weing van gezien
Wij zijn bij de lammetjesdag geweest, maar
moesten ver lopen vanaf de parkeerplaats. de
route was niet goed aangegeven vanaf de a28,
hierdoor kwamen we terecht bij de verkeerde
parkeerplaats (via tomtom).
Zitten te veel gaten en hobbels in.
Zonde dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden
op het hijkerveld.

(n=29) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Hooghalen en Grolloo verbeterd kan worden?
Als motorrijder is een goed wegdek een eerste
vereiste en dat mag hier en daar wel beter.
Betere aanduidingen op bep. punten
De paaltjes voor wandel route of atb is slecht te
zien of onduidelijk en bij wandelen soms andere
route moeten lopen om dat de paden vol water
staan.
De parkeergelegenheid bij 'outdoorpark grolloo'
openbaar maken of in de ochtend openen en in de
avond afsluiten (onafhankelijk maken van de
openingstijden van het outdoorpark). de start van
de atb route was aan deze zijde van het gebied,
maar ik moest de auto ver voor het gebied
parkeren omdat het terrein gesloten was. het
gebied had in mijn ogen weinig bankjes en de
bankjes waren wat ouder (groenig).
De wandelpaden zijn onverhard en bij regenval
staat er veel water op. bankjes zijn er vrijwel niet
en uitgezette routes zijn er ook niet veel.
Een aangelegde parkeergelegenheid is er niet op
de plaats waar ik heb gewandeld. er wordt
geparkeerd op een bospad.
Fietspaden mogen beter onderhouden worden,
veel bulten van boomwortels in.
Hallo, vooral in de afgelopen 2 maanden is
parkeren erg moeilijk mede door het weer en de
houtkap. het is nu ook lastig om te wandelen.
veel beschadigde wegen en de modder maakt dit
niet zo leuk.
Heel leuk
























Het had flink geregend in de dagen voorafgaand
aan ons bezoek. hierdoor was het heel erg
blubberig op de paden en op sommige plekken
was het bijna niet begaanbaar.
Het is daar heel erg modderig, veel kuilen gevuld
met water. zou verhard kunnen worden en
duidelijke parkeerplekken maken
Lag veel afval
Let op onderhoud van de paden.
Meer bankjes zodat je even kunt zitten
Meer picknicktafel en banken langs de route
Minder aantrekkelijk gebied. hou meer van bos.
Misschien door vele regenjas het wat rommelig
Nee
Nee
Nee zie vorige is een mooi dorp met daarom heen
een pracht fiets gebied
Ook meer bankjes en prullebakken neerzetten
Paden worden onvoldoende onderhouden, weinig
bankjes in het bos zelf
Plaveisel niet overal egaal
Sommige paden (vnl. hooghalen) zijn
overwoekerd, afgesloten(??) of zeer drassig
Tijdens kamperen regelmatig de weg kwijt
geweest
Veel blubberpaden
We zijn alleen in een restaurant geweest dat erg
smerig was
Wederom afval door mensen
Zijn op bepaalde punten niet aanwezig.

(n=19) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boswachterij Schoonloo verbeterd kan worden?
Achterstallig onderhoud.
Bankjes met afvalbakken plaatsen
Betere bewegwijzering op punten.
Bij de zwemplas is het parkeren lastig.



Bij het meer in schoonloo mogen wel wat meer
bankjes geplaatst worden. op zonnige dagen is
alles altijd vol.
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De fietspaden zijn aan een upgrade toe. parkeer
gelegenheid is er eigenlijk niet
De route werd niet duidelijk aangegeven en er
waren te weinig bankjes
Erg modderig en overwoekerd. voor ons geen
probleem want dat betekent dat er relatief weinig
mensen komen: prima! weinig bankjes, en die er
staan, staan niet op plekken die uitnodigen om er
te gaan zitten.
Meer bankjes van betere kwaliteit
Meer variatie
Na regen drassig daar komt mijn vriendin niet
door met minie schoter











Nee
Nee
Neen
Te weinig bankjes
Veel wespen bij de afvalbakken, daarom is het
moeilijk afval weg te gooien, ik ben bang voor
wespen, dus daar meer aandacht voor als het
kan, bankjes te weinig
Weeknight
Weinig parkeergelegendheid
Zie vorige commentaar.

(n=34) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boswachterij Exloo-Odoorn verbeterd kan
worden?
De paden zijn slecht voor rolstoelen
Door bosbouw waren sommige paden in
modderpoelen veranderd
Een beetje aan de wandel paden doen
Een beetje meer
Er was echt super veel modder. waardoor je bijna
niet met droge voeten het pas kon bewandelen.
Fiets/wandel paden zijn veelal dezelfde
Graag meer bankjes, en afvalbakken
Haast geen prullenbakken!
Het asfalt van de fietspaden kan wel een nieuwe
deklaag gebruiken
Kan beter
Kan wat beter
Moeders gaten opvullen, met goede kinderwagen
ook voor bos is het soms te nat
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee, want ik begrijp, dat men natuurgebied moet
"omtoveren" naar parkeerruimte. dat is een slecht
zaak.


















Neen
Op drukkere dagen is er veel te weinig plek
Parkeerplaats bij uitkijktoren veel te klein
Soms zijn de wegen en paden erg beschadigd
door groot materieel.
Sterk vervuild
Te weinig parkeerplaatsen en meer wandelroutes
maken
Verharde parkeergelegenheid en meer
banken/tafels
Vuilnisbak mist er
Wandelpaden in de herfst soms niet begaanbaar
door de modder. aanrijroute naar het bos vol
kuilen. parkeerplekken in de modder.
Was best wel leuk
Weinig bewegwijzering in de bossen gezien en de
kwaliteit van de bospaden was niet overal goed.
Weinig parkeer gelegenheid bij poolshoogte
tijdens muziek evenement
Wisselend slecht en beter
X
Zittingen van bankjes waren lelijk, vies en verrot

(n=57) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Emmerdennen en Valtherbos verbeterd kan
worden?
?
Betere navigatie



De emmerdennen is een mooi stuk natuur waar ik
"naast" woon. ik wandel er regelmatig en moet er
doorheen rijden om bij mijn huis te komen.

Bezoekersonderzoek Drenthe 2015 | NBTC-NIPO Research | antwoorden op de open vraag



























Echter betere wandelroutes en een beetje speels
voor kinderen zoals kabouterbos
Er liepen verschillende fiets routes door elkaar en
dan was vaak een van de twee hield op en ging
verder in een andere route en verschillende
mensen met ons stonden dan te kijken en te
zoeken hoe ze verder moesten/ wilden
Fietspaden erg slecht
Fietspaden mogen beter onderhouden worden,
veel bulten van boomwortels in
Geen
Geen
Geen bijzonder bos, stukje heide in buurt van
haantjebak overwoekerd door bramen en ik kan
me weinig bankjes of observatiepunten voor de
geest halen. meer voor locals dan toeristen.
Gemeente emmen moet meer rommel opruimen
langs de gemeentelijke fietspaden. gemeente
emmen moet de parkeeergelegenheden langs de
gemeentelijke wegen beter onderhouden.
Heel drassig
Het bos is niet veilig omdat er te veel bomen dicht
op elkaar staan. er worden regelmatig mensen
aangebrande. durf daar alleen samen met
anderen te fietsen vooral in het donker. bos
uitbannen.
Het is een bosgebied wat heel veel gebruikt wordt
met diverse campings en de laat maar waaien
mentaliteit van vele gebruikers
Het is er rommelig en hobbelig
Het is sinds enkele weken een aanfluiting om te
wandelen in het valtherbos. verschrikkelijke chaos
in het bos door overmatig houtkap!
Het onderhoud van sommige paden kan echt
beter; sommige paden zijn wel perfect
onderhouden
Het restaurant konden we bijna blindelings
vinden. waarschijnlijk door de marketing van de
exploitant. maar we houden er wel rekening mee
dat we de gebiedskaart bij de hand moeten
hebben. op paaltjes met topkleur mennen ging
nogal eens mis. ook de paaltjes met mensymbool
lopen soms op niets uit. let wel, ons
kaartmateriaal brengt ons weer terug bij auto en
trailer.
Iets meer bankjes
Ja, de banken die vernield zijn worden zelden
vervangen en/of zijn smerig of kapot. de
wandelpaden zijn vaak modderpoelen en het
geasfalteerde rolstoelpad door de emmerdennen
waar niet gefietst mag worden, daar word je
geregeld door fietsers en
wielrenners/mountainbikers van het pad gereden.
bovendien liggen er rond de bankjes vaak bergen































afval, kennelijk wordt daar op mooie avonden
door jongelui stevig gedronken en laten ze al hun
rotzooi achter. bovendien wordt langs de wandel
en fietspaden het gras nog maar heel zelden
gemaaid, dus daar verdwijnt veel troep in
(rommel trekt rommel aan). de fietspaden door
het valtherbos, ook daar worden de bermen
nauwelijks meer onderhouden, waardoor de paden
heel smal zijn geworden en je er 's zomers niet
meer met blote benen kunt fietsen door de vele
bramen en brandnetels die er uitsteken. overal
waar bos 'gedund' is, zogenaamd om nieuw bos
een kans te geven, groeien nu alleen nog maar
bramen en brandnetels. maar... door het bos
wandelen of fietsen is nog steeds genieten!
Kan beter
Langs de fietspaden snoeien
Meer bankjes plaatsen
Meer open stukken
Meer parkeerplekken. duidelijkere bewijzering er
naar toe.
Met name de emmerdennen, zijn de fietspaden
zeer slecht, zelfs zeer gevaarlijk. bankjes en
afvalbakken ontbreken geheel, of zijn overvol,
met afval op de grond.
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee ik vind het bos geen veilige plek voor meisjes
Omdat het fietspad vanadium valthe waar je het
bos in rijd niet echt lekker fietst vanwege soms
een hobbelige wet waardoor je niet ontspannen
kunt fietsen.
Onderhouden
Op moment voel je je in het bos niet helemaal
meer veilig. soms hangen er rare figuren rond. er
staan maar weinig bankjes om te rusten.
Op veel fietspaden hobbelt het erg door de
boomwortels
Parkeerplaatsen moeilijk te vinden en klein
Plaatsen van meer banken en tafels. voorts zou in
het bos de omgekapte bomen opgeruimd moeten
worden. ligt veel afval zoals bierblikken en zakken
van chips. kwaliteit van het familiepad is goed.
Prullebakken, koffiehoekje erbij
Schone en meer bankjes
Slecht te lezen
Smalle paadjes zouden breder mogen
Staan erg weinig bankjes onderweg
Te weinig parkeergelegenheid en bankjes.
Veel afval naast het fietspad. mogen ook meer
bankjes neergezet worden.
Veel hondenpoep
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Veel rommel in het bos, mountainbikers laten
volgens mij veel rotzooi achter.
Verharden van parkeergelegenheid
Verlichting fietspaden
Waar wij hetr bos in gaan, is geen route en
bankjes etc., dus de hele vraag is irrelevant
Waarom zo ruig in het bos kappen?
Wat meer zitbanken.









Weet ik niet
Weinig parkeerruimte veel zwerfvuil
Z
Zand paden fieten niet lekker
Zijn routes weg en maar aan 1 kamt van de
emmerdennen als je vanaf angelslo komt is er
geen route veel zwerfafval of gedumpte afval
Zwerfvuil

(n=14) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boswachterij Sleenerzand verbeterd kan
worden?
Betere controle op homo ontmoetingsplaats
De gele paaltjes zijn in zeer slechte staat,
parkeergelegenheid is er eigenlijk niet en er staat
op de gele route niet een bankje
Dit verbeteren
Meerbankjes
Nee
Nvt
Parkeerplaats erg modderig en vaak te klein
Parkeerplaatsen zijn afgezet ivm werkzaamheden,
heel veel modder, hondenlosloopgebied en
mountainbike routes vallen samen, kan leiden tot
gevaarlijke situaties








Route was heel slecht aangegeven. niet veel
bankjes gezien
Sommige stukken van de wandelroutes staan
onder water (oranje route) parkeergelegenheid
wordt beter. zag dat er een parkeerplaats
aangelegd wordt. de bankjes die er staan zijn
overwegend groen en niet schoon doordat
sommige routes heel drassig zijn kun je er niet
fatsoenlijk lopen als 2 jarige
Te weinig bankjes om even lekker te zitten.
Veel hobbels in de weg
Weinig en diepe kuilen mmet blubber als het
regent. veel spoorvorming.

(n=13) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Orvelterzand verbeterd kan worden?
Betaald of illegaal parkeren wat weer ergenissen
geeft. voor mensen die het gebied niet kennen
zijn de mooie wandelpaden niet aangegeven.
Betere en duidelijker bewegwijzering
Door mountainbikes wordt veel vernield,
onbedoeld vaak
Er is parkeergelegenheid bij het dorp orvelte
waarnaar verwezen kan worden. bankjes etc zijn
er niet (veel) maar zijn ook niet nodig
Geen parkeerplaats, de auto staat aan de kant
van de weg. geen bankjes of observatiepunten.
Ik wandel en fiets zoveel ik let wat minder op
deze aspecten
In orvelte is betaald parkeren/druk








Je moetaltijd betalen als je bij orvelte wilt
parkeren
Nee
Nee
Paaltjes zijn aan vervanging tie, ook meerbankjes,
vervangen bankjes
Parkeer gelegenheid dichter bij rond veiligheid
betreft is dat logisch als je in een bos loopt
We hebben museumdorp orvelte bezocht de
wandelpaden waren erg hobbelig en voor mensen
die slecht ter been waren niet best te lopen paard
en wagen was die middag al vroeg gestopt zodat
we hier geen gebruik van konden maken

(n=6) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Landgoed Vossenberg verbeterd kan worden?
Er ontbreken bankjes en bewijzering vaag
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Had wel iets meer gemogen op de
knooppuntenroutes. uiteindelijk maar in het gras
gezeten om te picknicken.
Nee





Paden op tijd schoon maken in de herfst
Prullenbakken terug plaatsen, zodat hangjeugd
opruimt en een lik op stuk beleid wat dit betreft
Weinig parkeergelegenheid

(n=62) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Nationaal Park Dwingelderveld verbeterd kan
worden?
Als het heeft geregend, kun je veel wandelpaden
niet goed meer bewandelen, er zou meer zand
opgebracht moeten worden.
Anwb borden geven niet de juist route aan voor
een snorbrommer vanaf dwingeloo richting
ruinen, je wordt door de anwb geleid tot dat je bij
een fietspad kom waar je niet met een
snorbrommer mag komen en dan kun je weer tig
kilometer terug rijden en een andere route
zoeken.
Bankjes en tafels erg aangeslagen door groen,
mos.
Bankjes repareren
Beter onderhoud
Commisaris cramerpad is een 1 van de eerste
toeristische fietspaden van drenthe en nadien is
er weinig onderhoud aan gepleegd en heeft nu
nodig een grondige onderhouds beurt nodig
De bankjes die aan het verharde pad
(mindervalidenpad) staan, zijn niet te gebruiken.
er zit aanslag e.d. op van de bomen.
De paaltjes zijn soms moeilijk te vinden
De routes zijn soms voorspelbaar.
De wandelpaden waren niet altijd netjes; takken
die over de paden hingen, en wortels die omhoog
kwamen die het lopen soms bemoeilijkten.
daarnaast kunnen de bankjes wel een
opknapbeurt gebruiken. hier en daar staan de
bankjes flink scheef, missen er planken of heeft
de verrotting toegeslagen, en zijn ze smerig.
Door overvloedige regen was een groot deel van
de wandelpaden onbegaanbaar.
Entree heffen
Er was een gedeeltelijke herinrichting van het
park daardoor nogal rommelig
Er weinig bankjes tijdens de wandelroutes. op
een wandeling van 8 km 1 bankje is wel erg
weinig
Er zouden op meer punten parkeerplaatsen
kunnen komen zodat het bij het orientatiepunt
minder druk wordt en het makkelijker wordt een
andere route te lopen
Geen




























Geen, toen ik er was was het net weken lang erg
nat geweest
Groot gebied, als er wat gebeurt is het moeilijk
hulpdiensten ter plaatse te krijgen
Heel veel gras weinig heide
Het is er wel erg stil. wandelpaden zijn modderig
Ik denk dat er makkelijke meerdere routes door
het gebied uitgezet kunnen worden
Ik miste afvalbakken.
In de witte route loop je over balken bruggetjes
met kippengaas. heel onveilig, zeker met
tegenliggers. slecht toegankelijk voor ouderen en
slecht ter been. wordt niet aangegeven. ik mis
daar een leuning
Lucas zit in de wandelwagen, dat is wat hobbelig
voor hem. best logisch. volgende keer nemen we
de draagdoek mee.
Meer bankjes en prullenbakken
Meer bankjes op verschillende plekken om even te
kunnen zitten.
Meer locaties waar je kan zien waar je bent en
waar p terreinen zijn, maw regelmatige updates
adhv bordjes wat je locatie is. dit nodigt ook uit
om onbekende routes te nemen. in combinatie
hiermee kan je ook point of interest (poi)
aangeven die de moeite waard zijn om te
bezoeken.
Meer prullenbakken
Meer schapen om het lange gras af te grazen
heide moet paars worden en niet overwoekerd
Meer vuilnisbakken
Meubilair schoonmaken
Meubilair regelmatig beschadigd meer controle en
onderhoud.
Mijn vrouw is op wandelpad gestruikeld en heeft
zich verwond.
Missen bankjes
Nee
Nee
Neen
Op drukke dagen te weinig , bezoekers komen
van einde en ver
Parkeergelegenheden en bankjes brengen
vervuiling met zich mee paden dienen vrij te zijn
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van obstakels maar de boomwortels brengen
oneffenheden aan soms lopen er koeien of
schapen op de paden. mijns inziens ligt de
veiligheid bij de mens zelf.
Regelmatig controleren van de bewegwijzering
Relatief weinig wandelroutes beschikbaar voor
zo'n groot natuurgebied. langste wandeling vanaf
het bezoekerscentrum gaat kilometers rechtdoor
over een rechte weg met fietspad. dit is erg saai
om te wandelen. leuker zijn de wat kleinere,
smallere paden. afwisseling.
Route is niet helemaal duidelijk
Routes niet altijd duidelijk aangegeven. wandel
paden vol water. atb fietsers en wielrenners en
wandelpaden tegelijk gebruikt dus onveilig.
Ruimere plaatsen aan de osstzijde (wordt aan
gewerkt)
Schoonhouden van het
meubilair...........algengroei.
Sinds de moord enkele jaren terug in het
dwingelderveld blijf ik me iets minder veilig
voelen
Smalle fietspaden
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Sommige wandelroutes zitten zeer smalle
weggetjes. en misschien meer rolstoelroutes/
verharde routes
Soms waren de afstanden tussen de aanduidingen
te ver uit elkaar
Soms wat verwarrend
Stonden weinig bankjes op de wandelroute
Te weinig bankjes
Wandelroute 's niet al te best aangegeven,paden
niet optimaal
Waren vies
We zijn door de slechte bewegwijzering verkeerd
gereden
We zochten een route voor kinderen. maar
konden de paaltjes niet vinden. daarom maar zelf
wat gelopen
Weinig bankjes om uit te rusten en te eten
Weinig en slecht vindbare paden
Wij zijn verdwaald
Zie de vorige
Zorgen dat er weer echt veel hei is en niet van dat
riet/grassen allemaal. paarse pracht en er is bijna
geen hei, slecht beleid hoor.
Zou niet weten

(n=29) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Holtingerveld verbeterd kan worden?
..
Aanpassen dus
Afval mensen
De wandelpaden zijn vaak erg modderig bankjes
zijn er niet veel of vies . en er mogen wel wat
meer bankjes staan
De fietspaden zijn slecht onderhouden en smal
doordat gras en andere planten de zijkanten
overwoekeren, zodat er nog maar een smal pad
overblijft om te fietsen.
De parkeergelegenheid aan de kant van havelte is
goed, aan de kant van wittelte zeer matig.
De route die we liepen was aangegeven met
gekleurde paaltjes. deze lieten soms nog wel te
wensen over.
De toe gang wegen worden totaal niet
onderhouden, vol met grote gaten wanneer het
heeft geregend staan deze kuilen vol water vooral
de ''weg achter de es ' zit een grote kuil en de
overhangende takken zijn heel gevaarlijk
Duidelijkere route vermelding, meerdere bankjes
om even bij te komen
Er is bijna geen parkeer gelegenheid meer, sinds
twee jaar zijn de meeste parkeerplaatsen
verwijderd. de wandelpaden worden niet meer














onderhouden wel rijden er over een deel van de
paden zware voertuigen met bezoekers en
tractoren. doordat er weinig tot geen onderhoud
plaats vindt aan de grotere zandwegen rijden
boswachters en boa's met hun "landovers" over
de fietspaden waardoor de zijkanten zeer slecht
worden etc.
Geen
Geen
Maak het meer op de mensen en minder op de
ambtenaren, dwz maak het wat meer
avontuurlijk, ontdekkingsgericht
Mensen moeten hun eigen troep opruimen
N.v.t.
Nee
Nee, ben er maar een keer in mijn leven geweest.
ik ben altijd op zoek naar terreinen waar honden
los mogen lopen. omdat ik een hondenschool heb.
Parkeren was ver af voor mensen met lichamelijke
beperking en de ruimte is er om dit beter te doen.
er waren nogal wat modderige toestanden op de
paden. het gebied is nog jong dus de begroeiing is
nogal laag. bankjes zijn er niet direct in
overvloed.
Relatief weinig bankjes om uit te rusten en te eten
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Soms te veel water maar dat is dan overal zo en
is het behoorlijk nat geweest in die periode
Spreekt voor zich
Veel gaten en hobbels in de weg
Veel zandpaden, prachtig maar niet voor rolstoel
Wandelen is fijn, maar niet op zandpaden waar
hele diepe kuilen in zitten meer bankjes zou ook
fijn zijn
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Warme dagen is het er vaak heel druk, en dan
moet je ook vaak parkeren langs de weg... niet
veilig voor kleinere kindereren
Weinig bankjes
Weinig parkeerplaats
Wij "verdwalen" er regelmatig. de gele/rode route
vinden wij niet herkenbaar/te weinig paaltjes op
cruciale punten
Zeer modderig, ook op droge dagen

(n=35) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boswachterij Ruinen verbeterd kan worden?
.p bosweg/koekangerveldweg is drassig; parkeren
niet meer mogelijk zonder in de modder weg te
zakken. misschien verharden?
Al jaren is het parkeerterrein aan het einde van
de bosweg heel slecht onderhouden en veel te
klein. overige parkeergelegenheden zijn krap en
daardoor wordt er veel in bermen geparkeerd.
meubilair is beperkt aanwezig, dus uitbreiden.
Als ik de auto wil parkeren kan dat alleen aan het
begin van een zandpad, wat afgesloten is door
een slagboom. voel me zo niet erg welkom.
Bankjes en tafels groen uitgeslagen
Beter de route onderhouden
Beter toegankelijke verharde parkeerplaatsen
maken
Bij sommige fietspaden staan de brandnetels zo
over het fietspad dat je er niet langs kunt rijden
met korte broek als er tegenliggers aankomen!!!
haal die palen in het fietspad eens weg!!!!!!!
(soms zijn ze weg en soms staan ze er verassend
genoeg weer ik vind dat erg onveilig, geldt niet
alleen voor ruinen, maar drenthe wijd!!!!!!
Drogere paden
Er mogen wel wat meer bankjes geplaatst
worden. door de jaren heen zijn er alleen maar
bankjes weg gehaald.
Er staan weinig routes aangegeven vooral
ruiterroutes en mountainbikerroutea zijn niet
duidelijk en te weinig
Fietspad oversteken vieze meubilair
Geen idee
Geen mening over uitstraling , volg meestal geen
bewegwijzerde routes
Het schoonmaken van de omgeving kost veel geld
en dat is niet aanwezig. de mentaliteit van de
wandelaars laat ook te wensen over. iedereen
gooit alles maar neer.
In de echtense bossen zijn ze aan het kappen
geweest. na hevige regenval zijn diepe speuren
van de tractors aanwezig.


























Meer bankjes plaatsen
Meer officiele parkeerplaatsen, en niet alleen op
de centrale punten. bij een langere wandeling
over het terrein, kom je niet veel bankjes tegen.
zeker met oudere mensen is dat een bezwaar.
Meer zorg besteden aan het droog houden van
parkeerplaatsen.
Nee
Neen
Nvt
Parkeergelegenheid bij ansserdennen , veel
plassen op toegangsweg en parkeerplaats.
Parkeergelegenheid duidelijk aangeven en
overzicht met te lopen routes
Plaatsing van meer banken voor toeristische
fietsers
Smalle fietspaden, op de schelpenpaden nogal wat
kuilen
Te weinig bankjes te weinig vuilnisbakken
fietspaden slecht
Toch het gemis van bankjes
Valt altijd tegen te weinig of te vies
Veel omgevallen bomen en takken die erg slecht
of niet opgeruimd zijn. op de kleinere paden op
sommige plekken zo slecht als je er wandeld bijna
niet door de modder te komen.
Veel paden waren slecht begaanbaar door het
ruimen van bomen, en worden gewoon niet
hersteld. er zouden wat bankjes bij geplaatst
morgen worden.
Veel schaapen poep
Was een gure dag, veel wind en natte grond, dat
helpt niet mee in een positieve beoordeling.
Wat meer bankjes met picknicktafels
We volgden de kaart, maar we wisten
aanvankelijk niet hoe we moesten lopen. (maar
we zijn weer thuis gekomen, hoor.)
Zeer klein hondenlosloopgebied
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(n=10) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boerenveensche plassen verbeterd kan
worden?
De boerenveensche plassen zijn niet te bezoeken,
het is een gesloten gebied
Die heb ik niet aangetroffen.
Echte parkeerplaats maken en enkele bankjes
plaatsen
Er kunnen wat meer bankjes geplaats worden.








Geen
Geen idee
Het meeste is niet aanwezig!
Meer en betere parkeergelegenheid
Nvt
Slecht aangegeven waar je kunt parkeren

(n=15) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Mantingerveld verbeterd kan worden?
De keuzes die inzake bovenstaande in
mantingerveld gemaakt zijn hebben
bovenstaande tot gevolg; wijziging daarin zou ik
de uitstraling van het gebied aantasten
Eén bankje tegen gekomen, op de verkeerde plek
( naast het fietspad) en in slechte staat.
Geen opmerkingen
Kan me zo niet herinnerem
Losloop gebied voor honden
Maar eenmaal bezocht poosje geleden.
Nee
Neen









Ook niet veel bankjes aanwezig
Staan bij à geen bankjes
Te klein gebied en te stil, om je veilig te voelen
Te weinig bankjes
Te weinig meubilair.
Vaak in onverharde paden, fijn zand, loopt zwaar.
matig bewegwijzering aangetroffen.
Wandel paden mogen een beetje breder wat meer
bankje`s om even te rusten . en afvalbakken zou
prettig zijn. fiets paden zijn redelijk goed toch
nog boom wortels onder de fiets paden

(n=10) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Boswachterij Gees verbeterd kan worden?
Alles is gewoon niet goed onderhouden. ze laten
alles groeien
Betere aanduiding met name voor de grote route.
de kleuraanduiding van de verschillende routes
kruisen elkaar teveel, waardoor er een tweestrijd
ontstaat om een andere route te nemen
Betere weg niet zo modder
De fietspaden gaan veel over in wegen ook voor
auto's en motoren, dat geeft een onveilig gevoel,
men zou andere routes uit kunnen zetten, ik zag









veel fietspaden die niet opgenomen waren in
routes
Er kunnen wat meer paaltjes bij met de kleuren
van de routes. soms heb je geen idee of je goed
loopt. ook kunnen er wel wat meer bankjes vind ik
Erg veel natte plekken zouden opgelost moeten
worden
Geen op of aanmerkingen
Kon veel beter kijk naar dwingelerveld
Nvt
Vaak nat wil de scooter over

(n=7) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van De Klencke verbeterd kan worden?
Het is saai, lopen duurt lang. er is niks leuks voor
kinderen te doen, ik wilde naar het zwembad.



Meer bankjes op mooie uitzichts punten, de
wandelpaden op sommige plekken verbeteren.
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Meer prullenbakken
Niet te aantrekkelijk maken, zo blijft het origineel
zoals het zijn moet
Soms moeilijk begaanbaar maar inherent aan het
gebied en het heeft ook wel wat.




Weinig gezien
Wij kwamen niet goed uit de wandelroute, waren
verdwaald

(n=38) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Noordbargerbos verbeterd kan worden?
.
Achterstallig onderhoud fietspaden (scheuren etc)
verhelpen.
Beter dat het na regen dit weg kan
Betere grotere parkeervoorziening
Daar fiets ik alleen maar en ook daar worden de
paden nauwelijks meer onderhouden.
De paden zijn erg modderig en drassig. misschien
dat een goede zandlaag helpt?
Er is een homobos in de buurt en de wandelpaden
zijn bijna niet verhard
Er zijn erg weinig banken en in het geheel geen
vuilnisbakken. bij de parkeerplaats hebben
mensen een grote plastic zak gehangen om
verzameld vuil in te gooien. heel goed!
Er zijn te weinig bankjes. een observatiepunt zou
een goed idee zijn, want die is er ook niet.
Er zijn veel kuilen en gaten in de fietspaden
Fiets paden snoeien ...
Fietspad vanaf de eekwal naar richting erm is zeer
slecht
Fietspaden beter onderhouden
Fietspaden mogen beter onderhouden worden,
veel bulten van boomwortels in
Fietspaden zijn smal en onoverzichtelijk.
Geen
Geen opmerkingen
Heeeel veel loslopende honden, hij doet niks hoor
Het is gewoon niet echt mijn bos
























Het is vooral heel mooi en rustgevend. niet te
druk en een mooie natuur.
Hoewel we er vlak bij wonen, zijn weer al een
paar keer 'verdwaald' . dus graag betere
bewegwijzering.
Ik vindt dit bos niet zo aantrekkelijk.
Je wordt tijdens het lopen op de wat smallere
paden wel eens "gepasserd" door mountain bikers
die menen het alleenrecht op de wanderlpaden te
hebben
Meer bankjes
Meer bankjes en afvalbakken
Meer parkeerplaatsen
Meer variatie in beplanting, minder rechte paden
en percelen
Modder
Mogen wel meer vuilnisbakken komen. veel zwerf
vuil
Nee
Nee
Parkeerplaats groter bankjes plaatsen
Parkeerplaatsen veranderen bij regen gauw in
modderpoelen. capaciteit beperkt.
Prullebakken, mogelijkheid tot koffie erbij
Wat grotere parkeerplaats aanleggen (er is
ruimte). wandelplaatsen plaatselijk ophogen. nu
erg modderig
Weinig bankjes
Zie vorige . hetzelfde argument
Zou wat meer bankjes erg waarderen

(n=24) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Oosterbos verbeterd kan worden?
Bestrating pakeer plaats voor auto's
Bovenstaande mag verbeterd worden
Diverse parkeergelegenheden zijn net zandbakken
waar je lekker in weg zakt wanneer het minder
weer is. weinig of geen banken dus mag meer.
Er wordt op dit moment volop heringericht. het is
logisch dat het nu rommelig is. er zijn weinig






schone bankjes. het is modderig. in de zomer
prima.
Er zijn niet veel parkeerplaatsen in de buurt
Fietspad is te smal om naast elkaar te fietsen
Fietspaden mogen beter onderhouden worden,
veel bulten van boomwortels in
Geen opmerkingen
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Het fietspad is veel te smal voor als je
tegenliggers krijgt moet je er haast naast fietsen.
er is heel weinig parkeer ruimte voor auto"s
Het is een bos wat vaker over het hoofd gezien
wordt,laten zo
Meer horeca.
Nee
Nee
Nee
Ook hier geen bankjes en afvalbakken
Oosterbos hangt een naargeestige sfeer wandelt
niet lekker komen er ook niet zo vaak











Uitstekend gebied om er doorheen te fietsen.
Verbetering fietsroute
Wat afwisselender qua wandelmogelijkheden
Wat meer bordjes waar informatie op staat
Wij reden er door met de auto en in de bermen
lag veel rommel
Zeer smalle fietspaden. bebossing komt soms te
ver over het fietspad, wordt het pad nog smaller.
Zijn bezig het geheel te veranderen. kappen grote
stukken bos en fietspaden worden weer omhoog
gebracht op maaiveldhoogte.
Zitplaatsen (bankjes) mogen wel wat meer

(n=20) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Bargerveen verbeterd kan worden?
De fietspaden aan passen. deze zijn nu te smal.
De windmolens net over de grens in duitsland
vervuilen het uitzicht
Een horecaplek is leuk. verder zijn de paden wel
eens ondergelopen met water..
Er zijn niet veel parkeerplaatsen in de buurt
Fietspad is veel te smal met tegenliggers moet je
van het pad af.
Fietspad: zou prettig zijn als het verhard zou zijn.
Goed
Meer bankjes
Nee
Parkeergelegenheid bestraten. nu gaten in de
parkeerplaatsen.
Recreatiedruk beperken tot randgebieden, ruigten
en rustgebieden sparen
Veel in de berm parkeren
Veel te veel mais- en aardappelvelden










Wandelpaden zijn soms sompig en
onrechtmatigheden mogen er meer
Wat meer bankjes her en der zou ik waarderen
Wat meer bankjes zou goed zijn.
We zochten (per auto) het willem alexander
kanaal (nieuwe verbinding) en konden het niet
vinden. stond nergens aangegeven. na vragen
aan lokale fietsers hebben we de heel leuke
uitspanning bij de brug gevonden en daar wat
gewandeld. als je er eenmaal bent zijn er wel
wandel- en fietsroutes aangegeven. ik weet niet
zeker of het bij het bargerveen hoort, maar het is
daar wel in de buurt. bewegwijzering om er te
komen kan stukken beter.
Weet ik zo niet
Weinig bankjes
Worden steeds smaller door begroeing

(n=35) Question 130: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het
aspect\de aspecten: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten
waarmee uw waardering van Reestdal verbeterd kan worden?
Belevingspad updaten
Betere bewegwijzering
De beoordeling heeft slechts betrekking op een
klein deel van het reestdal.
De fietsroute aanduiding was niet volledig,
daardoor "verdwaald".
De routes kunnen duidelijker worden aangegeven.
je kunt bv. vanaf parkeerplaats tegenover
ziekenhuis meppel al starten, maar dat staat
nergens
Er lagen veel losse takken
Er zijn er zeer weinig. gezien ik op het moment
tussen het wandelen door om de 10 minuten





wandelen een tijdlang moet liggen is het niet te
doen om in de herfst/winter naar het bos te gaan.
dit is alleen gelukt in de zomer m.b.v. een zeil en
een kleed daar over heen, maar dat is nu al weer
te koud logischerwijs. dit ligt dus meer aan mijn
positie w.s. toch denk ik dat mensen die niet zo
heel goed ter been zijn er tegen aan lopen dat er
nauwelijks bankjes zijn. neem het driehoeksbos.
ik ken slechts 2 bankjes, waarvan er 1 niet
volledig onder de algen zit.
Gaten in fietspad maken
Geen
Geen
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Geen
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Het is een bos dus voor mij logisch dat bepaalde
paden moeilijke gang baar zijn
Het moet duidelijker soms ontbreken de bordjes
Het weer was zodanig dat een goede beoordeling
eigenlijk niet mogelijk was.
Iets meer onderhoud, onderdelen overwoekeren
Iets meer parkeerruimte voor auto's.
Je moet veel over b wegen fietsen, gelijk met het
auto verkeer dat rakelings met grote snelheid
langs je heen raast, vooral aan de staphorster
kant!!
Laag wil niet zeggen onvoldoende
Meer bankjes langs de route en overdekte
plekken voor als het regent met bankjes erin
Meer locaties waar je kan zien waar je bent en
waar p terreinen zijn, maw regelmatige updates
adhv bordjes wat je locatie is. dit nodigt ook uit
om onbekende routes te nemen. in combinatie
hiermee kan je ook point of interest (poi)
aangeven die de moeite waard zijn om te
bezoeken.
Mountain bike routes uitzetten
Nee
Nee















Onderhoud
Vaak zijn de wandelpaden kapot gereden door
boswerkzaamheden en dus slecht begaanbaar
vooral in het hondenlosloopgebied. dat mag van
ons wel iets groter worden de route is vrij kort.
Veel loslopende honden van aanwonenden zorgen
voor een niet prettige onvelige sfeer
Veel meubilair buiten (landgoed dickninge) mag
wel vervangen worden.
Veiligheid zou er meer aan de route gedaan
kunnen worden van de parkeerplek naar de
wandelroutes en recreatieplas, verder zijn
sommige paden nogal aan wortelgroei onderhevig
kans op struikelen. routeaanduiding is nogal vaag
door oude paaltjes. weinig of slecht onderhouden
meubilair.
Wat meer bankjes
We rijden er vaak met de auto doorheen en
moeten op veel stukken 60 km/uur rijden, waar
het volgens mij niet nodig is. er is ook weinig
controle op. er zijn veel drempels die te hoog zijn.
Weet niet
Weinig van gezien
Zorg er voor dat alle niet gebruikt worden door
ruiters. dus, overal vrije ruiterpaden. eén keer een
stel ruiters op een voetpad en het is omgeploegd.
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