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1. Inleiding 
 

In juli heeft de gemeente een stadsgesprek gehouden over de groene stad en ecologie in Almere. Het doel van 

dit gesprek was om van bewoners en vertegenwoordigers van groene organisaties te horen hoe zij naar de 

groene stad kijken. Om meer bewoners de gelegenheid te geven te reageren op dit onderwerp is er een 

kwantitatief onderzoek opgezet. De vragenlijst is gestuurd naar de leden van het onderzoekspanel. Vanwege de 

verwachte lage respons vanwege de zomerperiode is de vragenlijst ook online open gezet. Via social media is 

bekendheid gegeven aan deze link. Geïnteresseerden hebben zo hun mening kunnen geven over de natuur in 

en om de stad. In totaal hebben 1251 Almeerders de enquête ingevuld. 

De respondenten 
Door de open link is de groep respondenten 

niet representatief voor de inwoners van 

Almere. Maar gezien het aantal reacties is 

deze enquête wel veelzeggend en geeft 

antwoord op de vraag hoe inwoners naar de 

groene stad kijken. Deze enquête is daarom 

een nuttige aanvulling op het stadsgesprek. 

Twee derde van de respondenten is 55 jaar of 

ouder. De respons uit Almere Stad (Oost en 

West) is 41%. Dit is lager dan het aantal 

inwoners (53%). De Havenaren hebben iets 

meer van zich laten horen (respons is 20%, 

aantal inwoners is 11%). 

Ook de hoogst genoten opleiding van de 

respondenten wijkt af van de gemiddelde 

Almeerder. In Almere heeft 24% een hoog 

opleidingsniveau, van de respondenten is dit 

56%, van de Almeerders heeft 46% een 

middelbaar opleidingsniveau, dit is bij de 

respondenten 33% en 31% van de Almeerders 

heeft een laag opleidingsniveau, bij de 

respondenten is dit 10%.   

In de vragenlijst is de vraag opgenomen of de 

respondent lid is van een 

natuurbeschermingsorganisatie, 39% 

beantwoordt deze vraag met “Ja”. 

Zes procent van de respondenten geeft aan 

dat hij/zij werkzaam of werkzaam is geweest 

bij een natuurbeschermingsorganisatie of in de landbouw-, visserij- of veeteeltsector. 
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2. Natuurbeleving 
 

Bijna alle respondenten (98%) 

vinden de natuur belangrijk en 

93% is graag in de natuur. Een 

kleine meerderheid (58%) vindt de 

natuur in Almere gevarieerd (zie 

figuur 2). De helft van de 

respondenten heeft een neutraal 

antwoord gegeven op de vraag of 

de natuur in Almere 

aantrekkelijker is dan de natuur in 

andere gemeenten. 

Figuur 3 laat zien wanneer de 

respondenten van de natuur 

genieten. Dit is vooral tijdens het 

wandelen en het fietsen. 

De respondenten helpen de 

natuur op meerdere wijzen. De 

meeste hebben bewust een 

groene tuin (65%). Bijna de helft 

(46%) heeft een insectenhotel of 

nestkast in de tuin, zie figuur 4. 

Een kwart (24%) doet niets 

speciaals. Deze vraag had de 

open-antwoordcategorie ‘anders, 

namelijk…’ Deze antwoorden zijn 

gegroepeerd in ‘donateur/lid’, 

‘voeden van dieren’, 

‘betrokken/bewust’ en ‘afval 

opruimen/onderhoud’.  

Op de vraag “Vindt u natuur in de 

stad belangrijk” mochten de 

respondenten maximaal drie 

argumenten aankruisen die zij het 

meest van belang vonden. Bijna 

drie kwart van de respondenten 

vindt natuur in de stad belangrijk, 

omdat de stad dan beter bestand 

is tegen extreme wateroverlast, 

hitte en droogte. Zelf van kunnen 

genieten en omdat de kinderen een plek hebben om te spelen staat op de eerste en derde plaats 

(figuur 5).  



6 
 

 

Het kunnen genieten van de natuur (het gebruiken) en het beschermen van de natuur staat ook 

centraal in figuur 6. De meningen zijn gelijk verdeeld. 

 

Het is niet vanzelfsprekend dat de mensen die voor gebruik zijn, tegen bescherming zijn. Om dit te 

toetsen zijn in tabel 1 de twee stellingen tegen elkaar afgezet. Een derde van de respondenten is het 

met beide stellingen eens, dus de natuur is er om gebruikt én om beschermd te worden. 

Tabel 1. Gebruik versus bescherming 
 

De natuur in de stad is er vooral om gebruikt te worden. 

Mee eens Neutraal Oneens 

Natuur in de stad 
moet vooral worden 
beschermd. 

Mee eens 32% 20% 7% 

Neutraal 19% 12% 1% 

Oneens 7% 1% 0% 

  



7 
 

3. Informatie en bekendheid 
 

Google of een andere zoekmachine is het 

aangewezen startpunt voor het vinden van 

informatie over planten, dieren, insecten 

en bomen voor 89% van de respondenten 

(figuur 7). Een kwart vraagt het aan familie 

of vrienden en bijna een kwart vraagt het 

aan vakmensen. Een op de zes mensen 

verdiept zich met deze vraag over de 

natuur in vakliteratuur. 

  

 

Bijna alle respondenten zijn bekend met de Kemphaan (97%). Ook Staatsbosbeheer (96%) en 

Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders (83%) genieten van een hoge naamsbekendheid (figuur 8).  
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4. Betrokkenheid en bewustzijn 
 

Een derde van de 

respondenten geeft aan 

meer betrokken te willen 

zijn bij de natuur in en om 

Almere. Deze 431 

respondenten hebben 

vervolgens in een open 

antwoordcategorie 

aangegeven op welke 

wijze ze dan betrokken 

willen worden. 

Vier op de tien 

respondenten wil een rol 

bij de inspraak of een  

adviserende rol. Bijna 

twee op de tien mensen willen zich graag inzetten bij beheer en onderhoud.  

In figuur 9 staan de gecategoriseerde antwoorden op de open vraag op welke wijze ze dan betrokken 

willen worden. Per categorie een voorbeeld: 

Inspraak/adviserend 

” Betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden.”  

Beheer/onderhoud 

“Bij onderhoud meer worden betrokken wat er in een wijk wordt gedaan en waarom.” 

Activiteiten/informatie 

“Dat we actief zelf dingen kunnen doen of aan dingen kunnen deelnemen. Dat we met de kinderen de 

natuur in kunnen om hier te spelen en ze dingen te leren.” 

Vrijwilliger 

“De natuur: ik vind het prachtig. Ik loop graag door het Den Uylpark en geniet van alles wat daar leeft 

op de kinderboerderij. Ik heb het te druk om daar ook iets in te kunnen betekenen, maar mocht het zo 

zijn dat ik meer tijd over heb, dan zou ik graag mijn steentje bij dragen om het park mooi te houden.” 

Bescherming: 

“Professioneel beheren, beschermen, vastleggen en uitbreiden, kennisdelen en leren. Anderen en met 

name Almeerders bewust maken van al het moois om hen heen en dat zonder geen optie is. De 

diversiteit is noodzaak voor onszelf - als onderdeel ervan - om te leven en te genieten met respect 

voor deze natuur zowel als de medemens.” 

Uitbreiding: 

“Ik vind het prettig als de gemeente aangeeft hoe de bewoners zelf de buurt kunnen vergroenen, 

bijvoorbeeld door bloemen en planten te plaatsen. En waar dit mag.” 

Bestrijding: 

“Bijvoorbeeld bij het ruimen van berenklauw.” 
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Fig 9 Op welke wijze wilt u meer betrokken zijn?
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Ook op de vraag “Hoe denkt u dat meer mensen bewust gemaakt kunnen worden van de natuur in 

de stad?” hebben de respondenten een open antwoord kunnen geven; dit hebben 1059 

respondenten ook gedaan. Bijna de helft denkt dat mensen bewuster van de natuur worden als ze er 

meer over worden voorgelicht. Een op de vijf zoekt het meer in de activiteiten. In figuur 10 staan de 

gecategoriseerde antwoorden op de open vraag op welke wijze ze dan betrokken willen worden.  

 

Per categorie een voorbeeld: 

Voorlichting 

“Aanwezig zijn op de plekken waar bewoners komen: centrum, buurthuis. Promotie maken op zo'n 

milieuvriendelijke manier. Voorkomen van huis-aan-huis flyers.” 

Activiteiten 

“Biedt de inwoners een leuke dag aan. Bijvoorbeeld een fietstocht of een wandeling en biedt ze een 

drankje of een hapje aan. Maak mooie wandel- en fietsroutes bekend. Leg de folders bij de AH en 

andere supermarkten! Laat Almeerders sparen bij AH of een andere supermarkt voor leuke uitjes in 

de natuur in Almere.” 

Onderhoud 

“Als de gemeente begint met goed onderhoud zal de betrokkenheid van de burger automatisch 

toenemen. Op dit moment ziet heel veel natuur in de stad er verwaarloosd uit en daardoor zal ook de 

burger niet er aan denken om eens een plastic zakje of blikje op te ruimen…” 

Behoud 

“Door er goed voor te zorgen en de groene plekken in de stad niet vol te bouwen met dure huizen. 

Kortom; door als gemeente het goede voorbeeld te geven en te laten zien dat natuur waarde heeft en 

bewaard moet worden ook voor de volgende generaties.” 

Voorzieningen 

“Door zelf het goede voorbeeld te geven. Maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot 

duurzaamheid, veel prullenbakken langs fiets- en wandelroutes en veel plekken waar men kan zitten 

uitrusten, kijken en iets nuttigen.” 
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Nodig? 

“Er wordt al voldoende gedaan aan bewustwording. Wie dat nu nog niet is zal het ook niet worden.” 

Meer natuur 

“Door groenere tuinen te nemen. Minder bestrating en meer planten en grasveldjes in de tuinen 

kunnen al een handje helpen om mensen bewuster te maken over natuur. Ook het centrum van 

Almere zou wat meer bomen kunnen hebben en een paar grasvelden hier en daar, dan krijg je ook 

meer groen in het Stadshart.” 

Inspraak 

“Door bijvoorbeeld overleg tussen de verzorgers van het groen en de buurtbewoners. Wat kunnen en 

mogen bewoners zelf doen? Zo kan het groen meer samen verantwoord verzorgd worden en houden 

de bewoners zelf meer rekening met de natuur in eigen omgeving.” 

Handhaving 

“Door bij de gemeente te beginnen: het onderhoud en handhaving is om te huilen.” 

Bereikbaarheid 

“Door mensen te betrekken maar ook door natuur voor iedereen 'dichtbij' te houden. Men voelt zich 

dan vaak betrokken en maakt zich er sterk voor. Ook creatieve ideeën, zoals een ooievaarsnest in een 

woonwijk, kan zorgen voor betrokkenheid bij natuur in de eigen omgeving.” 
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5. Hinder 
 

Natuur is niet alleen maar 

genieten, het kan ook hinder 

veroorzaken. De meeste 

respondenten ervaren veel hinder 

van pollen (18%), het minste 

hinder heeft men van wilde dieren 

(1%). Tien procent geeft aan 

ergens anders heel veel hinder van 

te ondervinden. Deze overlast 

loopt uiteen van 

achterstallig/slecht onderhoud, 

berenklauw, loslopende 

huisdieren, de eikenprocessierups 

en zwerfafval. 

De respondenten hebben de specifieke hinder in een open antwoord kunnen weergeven, er zijn 554 

antwoorden gegeven, zie tabel 21.  

Tabel 2. Pollen 

Pollen algemeen/ niet gedefinieerd 254 

Gras 119 

Populier 69 

Berk 54 

Hazelaar 15 

Els 10 

 

Ook bomen en planten kunnen overlast geven, er zijn 287 antwoorden gegeven, zie tabel 3. Veertien 

respondenten klagen over bomen die de zon blokkeren voor de zonnepanelen of tuin. Ook 

worteldruk wordt genoemd (12x). 

Tabel 3. Planten en bomen 

Berenklauw 71 

Eik 38 

Populier 37 

Onkruid 24 

Pluizen 24 

Brandnetel 19 

Berk 11 

 

Bij overlast van insecten worden 816 antwoorden gegeven; vooral de wesp, mug en mier 

veroorzaken overlast, zie tabel 4.  

                                                           
1 Voor de onderstaande tabellen geldt dat antwoorden lager dan 10 niet worden weergegeven. 
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Tabel 4. Insecten 

Wesp 225 

Mug 189 

Mier 114 

Vlieg 81 

Eikenprocessierups 72 

Spin 34 

Teek 24 

Bij 15 

Buxusmot 12 

Slak 12 

 

Bij de hinder van wilde vogels zijn 243 antwoorden gegeven. De meeste last heeft men van de ekster, 

duif en meeuw, zie tabel 5. 

Tabel 5. Wilde vogels 

Ekster 81 

Duif 33 

Meeuw 29 

Kauw 24 

Kraai 23 

Gans 18 

 

Van zoogdieren ervaren de respondenten niet zo veel overlast, er zijn 77 antwoorden gegeven. De 

vos en de muis steken hier boven uit, zie tabel 6. Acht antwoorden hadden betrekking op hinder van 

steenmarter: de indringende geur en schade aan het huis.  

Tabel 6. Wilde zoogdieren 

Vos 22 

Muizen 16 

 

Een respondent relativeert de overlast: “Ratten, vossen (ivm de kippen). Ik ervaar dat niet als een 

probleem, maar gevolg van in de natuur te wonen.” 
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6. Meningen 
 

Door stellingen is naar de mening van de respondenten gevraagd. Opvallend is dat de stellingen die 

pro-natuur zijn op instemming van de respondenten kunnen rekenen, zie in figuur 12 de bovenste vijf 

stellingen. Bij de twee stellingen ‘Hogere bebouwing in de wijk betekent nog geen achteruitgaan van 

de natuur’ en ‘Natuur in de woonwijken mag geen overlast geven’ zijn de meningen ongeveer gelijk 

verdeeld over de antwoord categorieën.  

Bijna de helft van de respondenten is het oneens met de stelling ‘Meer bebouwing in de wijk ten 

koste van groene plekken, hoeft geen achteruitgang van natuur te betekenen als de nieuwe 

gebouwen natuurvriendelijke maatregelen bevatten’. 

En de meeste respondenten zijn het niet eens met de stellingen ‘De natuur hoort vooral buiten de 

stad thuis’ en ‘Almere heeft al genoeg natuur, het mag ook wel wat minder’. 
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7. Rol van de gemeente 
 

Ook zijn er stellingen voorgelegd met daarin een specifieke rol voor de gemeente. Bij de bovenste 

drie stellingen in figuur 13 zijn de meeste respondenten het eens over deze rol. Meer bloeiers in d 

bermen van fietspaden, dreven en busbanen wordt door acht op de tien respondenten belangrijk 

gevonden bij het beheer van de natuur in de stad. Dit geldt ook voor meer kruidenvegetaties op 

kleine schaal in de wijk. En de gemeente zou meer moeten doen aan de bestrijding van de 

reuzenberenklauw, vindt twee derde van de respondenten. 

Over de inzet van de gemeente bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop zijn de respondenten 

ongeveer gelijk verdeeld over ‘mee eens’ en ‘neutraal’. De grote groep neutraal kan misschien 

verklaard worden door de onbekendheid van deze plant? 

Een derde van de respondenten is het oneens met de stellingen dat ‘De gemeente zou meer rekening 

moeten houden met het risico op tekenbeten’ en een kwart met de stelling ‘De gemeente zou meer 

rekening moeten houden met mensen met een pollenallergie’.  
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8. Trots 
 

Op de afsluitende vraag van de enquête ‘Waar bent u trots op als  het gaat om de Almeerse natuur?’ 

hebben 1134 respondenten een antwoord gegeven. Dit open antwoord kon meerdere waarden 

bevatten. In tabel 7 een samenvatting van deze antwoorden.  

 Tabel 7. Trots op de Almeerse natuur 

Hoeveelheid natuur 318 

Veelzijdig/divers 254 

Bereikbaar 144 

Groen in de wijk 132 

Niet trots 122 

Water 121 

Combinatie stad-natuur 115 

Dieren (diversiteit)  95 

Algemeen (mooi/tevreden/blij) 81 

Oostvaardersplassen 75 

Fiets- en of wandelpaden door het groen 52 

Goed beheer door gemeente 38 

Rust 27 

Bloemen 16 

 

Hoeveelheid natuur 

“Er is veel groen en water en het wordt goed onderhouden. Mensen van buiten Almere die hier op 

bezoek komen staan altijd verbaasd over hoe mooi de natuur in Almere is.” 

Veelzijdig/divers 

“Zeer gevarieerd en in sommige wijken overdadig, als je natuur wilt opsnuiven hoef je alleen maar 

naar buiten te gaan en een stuk te wandelen of te fietsen.” 

Bereikbaar 

“Ik ben er trots op dat ik uit de natuur kan eten (bramen, hazelnoten, vlierbessen enz.). En dat ik 

vanuit huis zo het bos in kan lopen (het Waterlandse bos is bijna volwassen!)” 

Groen in de wijk 

“De robuuste groene vingers die tot in de woonwijken komen; natuur op loopafstand van de 

stadsbewoner.” 

Niet trots 

“Ben niet heel trots op de Almeerse natuur, het is in de bossen die er zijn is het een wildgroei van 

brandnetels en berenklauw het is niet fijn wandelen meer met kinderen of met de hond. Ga als 

gemeente Almere je verantwoording nemen.” 

Water 

“Beginbos, Weerwater, Leegwaterpark, Noorderplassen, Oostvaardersplassen. Gooimeer. Eksternest. 

Funforest, de Kemphaan. Moestuinen. De vogels. De fruitbomen overal. Dat de natuur nog een beetje 

haar gang kan gaan.” 
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Combinatie stad-natuur 

“De diversiteit op een relatief kleine oppervlakte, water, bos en dieren. En van goede kwaliteit, en dat 

in een stad met 210.000 inwoners. Een hele prestatie!” 

Dieren (diversiteit) 

“Puurheid, ongerept, vogels, vleermuizen, vossen, herten, bevers, spechten, bermen met wilde bloei,, 

plukbloemen.” 

Algemeen (mooi/tevreden/blij) 

“Als je vanuit het westen de brug overkomt is het net of er een gordijn wordt opengetrokken van 

ruimte en natuur.” 

Oostvaardersplassen 

“Grote stad, maar overal groen en blauw in de buurten. Gevarieerde natuur. Van buurtparkje tot 

Oostvaardersplassen, van slootjes tot Markermeer.” 

Fiets- en wandelpaden door het groen 

“De hoeveelheid. De combinatie van spannende stedenplanning en het inweven van natuur (b.v. 

Oosterwold). De goede infrastructuur voor wandelen, fietsen en andere sporten. Het gebrek aan 

auto's.” 

Goed beheer door gemeente 

“Er wordt door Almere zichtbaar veel gedaan aan de uitgebreide groenvoorziening in de stad. Met 

name trots op het goede onderhoud ervan (maaien bermen, kappen bomen, onderhoud planten op de 

rotonde, etc.).” 

Rust 

“Op dat het er nog lekker rustig en nog niet volledig wordt uitgebuit voor commerciële doeleinden 

door de gemeente.” 

Bloemen 

“Steeds meer wilde bloemen en vaste planten beschikbaar voor vogels en insecten.” 
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9. Belangrijkste bevindingen 
 

De respondenten waarderen de ruimte en het groen van Almere. Ze willen daar graag meer bij 

worden betrokken door de gemeente, maar dit houdt niet automatisch in dat ze ook de handen uit 

de mouwen willen steken. Het gaat meer om inspraak en advies, de gemeente is verantwoordelijk 

voor het onderhoud. Voor velen is de natuur in de stad er om gebruikt én om beschermd te worden. 

Nieuwe gebouwen met natuurvriendelijke maatregelen op groene plekken in een wijk worden door 

bijna de helft de respondenten gezien als een achteruitgang van de natuur.  

Uit de enquête (en dan voornamelijk uit de open antwoorden) komt naar voren dat er twee groepen 

bewoners zijn; de een houdt van een keurig onderhouden groen en de ander van kruidenvegetaties, 

wat ruiger, minder gemaaid groen. Het is dan ook de uitdaging van de gemeente om deze twee visies 

te verenigen. Waar de respondenten voornamelijk behoefte aan hebben (of denken dat andere 

Almeerders behoefte aan hebben) is voorlichting over het groen in de stad (flora en fauna). 

Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en moet zij de inwoners verleiden tot hetzelfde 

gedrag. 

De meeste respondenten zijn tevreden, maar ze zien duidelijk nog ruimte voor verbetering! 
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Bijlage 1. Vragenlijst Hoe beleeft u de natuur in en om Almere? 
 

Inleiding  

De gemeente Almere werkt aan een nieuwe visie op de ecologie. Wij willen graag van u weten wat 

belangrijk is en zijn benieuwd naar uw mening en ervaring omtrent de natuur in Almere. De 

geformuleerde vragen vertegenwoordigen niet de mening van de gemeente maar zijn bedoeld om 

inzicht te krijgen hoe men in het algemeen aankijkt tegen de natuur in en om de stad.  

 

1. Iedereen beleeft de natuur op zijn of haar eigen wijze. Omschrijf de Almeerse natuur in drie 

steekwoorden: 

1. 

2. 

3. 

 

De volgende vragen gaan over de natuur. Met natuur bedoelen we planten, bomen, insecten en 

dieren op het land of in het water. 

 

2. Geef uw mening: 

 Mee eens  Neutraal  Oneens 

Ik ben graag in de natuur. ☐ ☐ ☐ 
Ik vind natuur belangrijk. ☐ ☐ ☐ 
Ik vind de natuur in Almere aantrekkelijker dan de natuur in 
andere gemeenten. 

☐ ☐ ☐ 

De natuur in Almere is gevarieerd. ☐ ☐ ☐ 
   

3. Bent u bekend met: 

 Ja Nee 

Landschapsbeheer Flevoland ☐ ☐ 
Flevolandschap ☐ ☐ 
Staatsbosbeheer ☐ ☐ 
IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) ☐ ☐ 
Stad & Natuur Almere ☐ ☐ 
Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders ☐ ☐ 
Bezoekerscentrum de Trekvogel ☐ ☐ 
Buitencentrum Almeerderhout ☐ ☐ 
Kinderboerderij Den Uylpark ☐ ☐ 
Kinderboerderij de Beestenbende ☐ ☐ 
De Kemphaan ☐ ☐ 
Het Klokhuis ☐ ☐ 
De schaapskooi in het Vroege Vogelbos ☐ ☐ 
Twitteraccount Almerenatuur  ☐ ☐ 
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4. Wanneer geniet u van de natuur in Almere? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

☐ Tijdens tuinieren 

☐ Tijdens het wandelen (met of zonder huisdier) 

☐ Tijdens het fietsen 

☐ Tijdens het buiten sporten 

☐ Tijdens het zwemmen in open water 

☐ Tijdens het varen 

☐ Bij vrijwilligerswerk in het groen  

☐ Tijdens het vogels kijken of wild spotten 

 

5. Zou u meer betrokken willen zijn bij de natuur in en om Almere?  

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ Geen mening 

 

5b. Zo ja, op welke wijze?  

 

  

6. Hoe denkt u dat meer mensen bewust gemaakt kunnen worden van de natuur in de stad?  

 

 

7. Hoe helpt u de natuur? (meerdere antwoorden mogelijk) 

☐ Ik heb bewust een groene tuin. 

☐ Mijn woning heeft aan de buitenkant en/of op het dak speciale voorzieningen voor 
planten.  

☐ Ik heb een insectenhotel of nestkast in mijn tuin. 

☐ Mijn woning heeft nestgelegenheid voor vogels of vleermuizen. 

☐ Ik ben vrijwilliger bij een natuur- of zelfbeheerwerkgroep. 

☐ ik voer wel eens natuurwaarnemingen in op een site. 

☐ Ik doe niets speciaals. 

☐ Anders, namelijk: 

 

8. Ervaart u hinder van de natuur in Almere als het gaat om: 

 Veel hinder Weinig hinder Geen hinder 

Wilde zoogdieren ☐ ☐ ☐ 
Wilde vogels ☐ ☐ ☐ 
Insecten ☐ ☐ ☐ 
Planten en bomen ☐ ☐ ☐ 
Pollen ☐ ☐ ☐ 
Anders ☐ ☐ ☐ 
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8 b. Als u (veel) hinder ervaart, weet u om welke soort het gaat? 

☐ Wilde zoogdieren: 

☐ Wilde vogels: 

☐ Insecten: 

☐ Planten en bomen: 

☐ Pollen: 

☐ Anders:  

 

9. Bent u van mening dat:  

 Eens  Neutraal Oneens 

Inwoners moeten door de gemeente gestimuleerd worden om hun 
tuin te vergroenen, ook al kost dit de gemeente geld. 

☐ ☐ ☐ 

Er moeten regels komen voor natuurvriendelijke maatregelen bij 
nieuwe gebouwen (bijvoorbeeld voor nestgelegenheid voor vogels 
of een groen dak of groene gevel). 

☐ ☐ ☐ 

Almere heeft al genoeg natuur, het mag ook wel wat minder. ☐ ☐ ☐ 
De natuur hoort vooral buiten de stad thuis. ☐ ☐ ☐ 
Natuur in de woonwijken mag geen overlast geven. ☐ ☐ ☐ 
Natuur moet meer aanwezig zijn in de woonwijk. ☐ ☐ ☐ 
Natuur is een deel van het imago van Almere. ☐ ☐ ☐ 
De natuur moet meer ruimte krijgen in het openbaar groen, ook al 
is het dan minder strak verzorgd. 

☐ ☐ ☐ 

Hogere bebouwing in de wijk betekent nog geen achteruitgaan van 
de natuur.  

☐ ☐ ☐ 

Meer bebouwing in de wijk ten koste van groene plekken, hoeft 
geen achteruitgang van natuur te betekenen als de nieuwe 
gebouwen natuurvriendelijke maatregelen bevatten (groen dak, 
nestgelegenheid voor vogels aan de gevel enzovoort). 

☐ ☐ ☐ 

 

10. vindt u natuur in de stad belangrijk? Kruis maximaal drie argumenten aan die u het meest 

van belang vindt. 

☐ Omdat ik er fijn kan wandelen, fietsen of op een andere manier van genieten. 

☐ Omdat de kinderen een plek hebben om te spelen. 

☐ Omdat de stad beter bestand is tegen extreme wateroverlast, hitte en droogte. 

☐ Omdat de natuur biedt plek aan bijzondere planten. 

☐ Omdat de natuur biedt plek aan insecten. 

☐ Omdat er dan ook wilde dieren in de stad gezien kunnen worden. 

☐ Omdat de stad heeft minder last heeft van insectenplagen door meer natuurlijke vijanden. 

☐ Ik vind natuur in de stad niet belangrijk. 
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11. Wat vindt u belangrijk bij het beheer van de natuur in de stad? Geef uw mening. 

 Mee eens Neutraal Oneens 

De gemeente moet meer mogelijkheden voor natuur creëren 
door meer bermen van fietspaden, dreven en busbanen tot 
bloei te laten komen. 

☐ ☐ ☐ 

De gemeente zou ook in de wijk op kleine schaal moeten zorgen 
voor kruidenvegetaties (zie foto). 

☐ ☐ ☐ 

De gemeente zou meer moeten doen aan de bestrijding van de 
reuzenberenklauw. 

☐ ☐ ☐ 

De gemeente zou meer moeten doen aan de bestrijding van de 
Japanse duizendknoop. 

☐ ☐ ☐ 

De gemeente kan beter de aanpak van de reuzenberenklauw en 
Japanse duizendknoop samen met de bewoners aanpakken.  

☐ ☐ ☐ 

De gemeente zou meer rekening moeten houden met mensen 
met een pollenallergie. 

☐ ☐ ☐ 

De gemeente zou meer rekening moeten houden met het risico 
op tekenbeten.  

☐ ☐ ☐ 

 

12. De natuur als omgeving wordt ook gebruikt voor activiteiten zoals spelen, recreëren, sporten 

of outdoor-activiteiten. Geef uw mening:  

 Mee eens Neutraal Oneens 

Natuur in de stad moet vooral worden beschermd. ☐ ☐ ☐ 

Natuur in de stad is er vooral om gebruikt te worden. ☐ ☐ ☐ 
 

13. Als u informatie wilt over planten, dieren, insecten, bomen, enzovoort, waar zoekt u dan? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

☐ Ik zoek via Google of andere zoekmachine. 

☐ Ik zoek internet op specifieke websites/apps gericht op de natuur. 

☐ Ik vraag het aan familie of vrienden.  

☐ Ik zoek in vakliteratuur. 

☐ Ik vraag het aan vakmensen. 

  

14. Waar bent u trots op als het gaat om de Almeerse natuur? 

 

 

 

Achtergrondvragen 

15. Wat is uw leeftijd? 

  

 

16. Wat is uw geslacht? 

☐ Vrouw 

☐ Man 
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☐ Zeg ik liever niet 

 

17. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 

    

 

18. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

☐ Geen opleiding 

☐ Basisschool (lagere school) 

☐ MAVO of VMBO (ook LBO, LTS, huishoudschool, MULO) 

☐ MBO (ook MEAO, MTS) 

☐ HAVO of VWO (ook HBS, MULO-B, lyceum) 

☐ HBO of universiteit 

☐ Anders, namelijk… 

 

19. Bent u lid van een natuurbeschermingsorganisatie?  

 

☐ Ja, namelijk: 

☐ nee 

 

20. Bent u werkzaam of werkzaam geweest bij een natuurbeschermingsorganisatie of in de 

landbouw-, visserij- of veeteeltsector? 

 

☐ Ja, namelijk: 

☐ nee 

 

21. Wilt u de gemeente verder nog iets meegeven met betrekking tot natuur in en om de stad? 

 

 

 

 

Dit was de laatste vraag. Hartelijk bedankt voor uw medewerking! De resultaten worden besproken 

in de gemeenteraad en gepubliceerd op www.almere.nl onder Feiten en cijfers. 

 

 

 

 


