
 

 

 

Friese Natuur Enquête 2017 
 

Wat is de mening van de Friese bevolking over de       

natuur in Fryslân en haar toekomst? 
 



Aanleiding 

Vele Friezen genieten van en zetten zich in voor de natuur en het landschap in      
Fryslân. Maar wat willen en wat vinden Friezen van de natuur en het landschap in 
Fryslân?  Deze en andere vragen werden aan de Friese bevolking voorgelegd. Met als 
doel om de antwoorden in te brengen in de nog op te stellen natuurvisie van de   
provincie Fryslân en te gebruiken bij het werk van de natuur– en landschapsorgani-
saties in Fryslân.  
 
De natuur enquête werd in februari jl. gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en   
tegelijkertijd digitaal beschikbaar gesteld. In 2 weken tijd werden 3.275 enquêtes   
ingevuld. Het merendeel digitaal. Een geweldige score waaruit blijkt hoeveel Friezen 
betrokken zijn bij de natuur en het landschap in hun provincie.  De resultaten van de 
enquête betreffen Friezen van 25 jaar en ouder. Wanneer er in de enquête wordt   
gesproken over ‘de Fries’ betreft dit dus alleen Friezen van de betreffende leeftijdsca-
tegorie. 
 
In deze publicatie zijn de belangrijkste resultaten van de  
natuur enquête weergegeven.  
 
 



1. Rapportcijfer voor de Friese natuur 

Friezen geven de natuur in Fryslân een voldoende 
(6,8). De Fries blijkt relatief positief te zijn over de 
toekomst van de Friese natuur. 42.3% van de   
mensen is positief over de toekomst, 23,5% denkt 
dat er niks verandert en 29,7% is negatief.            
Een groot gedeelte van de Friezen is dus niet        
uitgesproken positief over de Friese natuur. 
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De huidige Friese natuur 



2. Hoe belangrijk vinden Friezen de natuur? 

De Friezen geven aan de natuur zeer belangrijk te vinden. Friezen waarderen de 
natuur met een hoog cijfer, dit betreft een 8,7. De meest belangrijke factoren 
voor de natuur zijn: ‘recreatie/wandelen/beleven/genieten van de natuur’ en 
‘bescherming bieden aan planten en dieren’. De natuur moet dus een veilige  
haven zijn voor planten en dieren, maar moet wel ruimte bieden voor recreatie.  

 

8,7 
Belang natuur 

“Sear wichtich!” 

“De natuur, daar kunnen wij niet 

zonder.” 
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3. Wat vinden Friezen van de daling van de biodiversiteit? 
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De Friezen geven aan dat de daling van de          
biodiversiteit hen bezig houdt.  
 
Men is lichtelijk optimistisch dat het tij gekeerd 
kan worden. Ook is de Fries erg positief wat        
betreft het terugbrengen van plant- en              
diersoorten; men denkt dat het mogelijk is om 
soorten terug te laten keren.  
 
In grote aantallen denken Friezen dat de overheid, 
boeren, burgers en natuurorganisaties er alles aan 
moeten doen om de biodiversiteit te laten stijgen, 
de Friezen zijn het hier zeer mee eens. Ook is de 
Fries van mening dat ook buiten de natuurgebie-
den de biodiversiteit meer aandacht moet krijgen.  



 

3. Wat vinden Friezen van de daling van de biodiversiteit? 

Friezen zijn het er zeer mee 

eens dat de natuur buiten de 

natuurgebieden meer aan-

dacht verdient. Ook wordt er 

duidelijk aangegeven dat de 

overheid er alles aan moet 

doen om de daling van de 

biodiversiteit tegen te gaan! 

“Provinciaal moet er meer aan natuurbehoud en biodiversiteit worden gedaan!” 

2 ,2

3

3 ,1

3 ,1

0 0 ,5 1 1 ,5 2 2 ,5 3 3 ,5

N iet  h et  tij  ku n n en  ke ren

So o rte n  ku n n e n  te ru g kere n

O verh e id  m o et  er  alle s a an  d o e n

Bu it en  n a tu u rge b ie d en  o o k m e er  aa n d ac h t

0 = z ee r  o n ee n s 4 =  zee r  ee n s



4. Wat willen Friezen doen voor de natuur? 

Een groot gedeelte van de Friezen (60,8%) geeft aan eigen 

tuin, terras, balkon natuurvriendelijk in te richten.  

Inzet voor de natuur in de directe omgeving is echter voor 

het merendeel een stap te ver. 14,7% van de Friezen geeft 

aan dit te doen.  Opvallend is dat 18,5% van de Friezen 

wel aangeeft zich in de toekomst te willen inzetten voor 

de natuur in de directe omgeving. Bij elkaar opgeteld wil - 

in potentie – een op de drie Friezen iets doen voor de na-

tuur in zijn of haar directe omgeving. Dat is meer dan een 

verdubbeling van de huidige situatie en laat zien dat er 

nog veel meer Friezen in de toekomst actief te krijgen zijn 

om iets voor de natuur te doen. 

Er zijn echter factoren die mensen tegenhouden om hier 
daadwerkelijk wat mee te doen. Twee hoofdredenen wor-
den genoemd: gebrek aan tijd (28,7%) en niet weten hoe 
zoiets moet worden aangepakt (12,9%).  
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4. Wat willen Friezen doen voor de natuur? 

Een hoog percentage Friezen 

vindt het belangrijk om (klein) 

kinderen het belang van de na-

tuur bij te brengen.  

Een ander opvallende uitslag is 

het feit dat meer dan 50% van de 

Friezen aangeeft (of overweegt) 

de natuur een belangrijk punt te 

vinden tijdens de verkiezingen.   

“De natuur in Fryslân is in vele opzichten een van de grootste rijkdommen die de provincie bezit.                        

Dit moet gekoesterd worden. Naar mijn idee wordt dit momenteel onderschat door burger en politiek.” 
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4. Wat hebben Friezen over voor de CO2 compensatie? 

Meer dan 40 procent van de Friezen (42,1%) geven aan dat zij iets over hebben voor bos of veengebieden om hun 
CO2 uitstoot te compenseren. Daarbij was het opmerkelijk dat het gros van de Friezen, die hieraan wilden bijdragen, 
aan dat zij hier meer dan 50 euro per jaar voor over hebben (23%). Dit was de hoogste categorie waar de respon-
denten uit konden kiezen. Ook de categorie daaronder – van 40 tot 50 euro per jaar – werd door 17 procent van de 
respondenten, die een bijdrage wilden geven, gekozen. Uitkomst van de enquête was dan ook dat 16 procent van 
de Friezen bereid was om 40 euro of meer hiervoor jaarlijks te willen betalen.  Op basis van deze uitslag kan gesteld 
worden dat een grote groep bereid is om een financiële bijdrage te willen doen om CO2 te kunnen compenseren in 
bos- en veengebieden. En dat er van die grote groep ook een aanzienlijk deel bereid is om een relatief hoog bedrag 
daar voor over te hebben.  
In de enquête werd ook gevraagd naar de reden waarom respondenten geen bedrag konden of wilden invullen. 
Daaruit bleek een grote groep te zijn die vond dat zij al voldoende deed (35,6%) en een grote groep die vond dat dit 
een taak was voor de overheid (30,6%). Verder was er een grote groep (36,2%) die de mogelijkheid benutte om zelf 
een antwoord te beschrijven (open antwoordmogelijkheid). In de beschrijvingen die werden gegeven, kwam in gro-
te lijnen de volgende antwoorden veelvuldig terug: 
 Niet goed te weten/begrijpen waar CO2 compensatie  over gaat/wat dit behelst; 
 Zijn van mening dat het beter is om CO2 uitstoot te voorkomen in plaats van te compenseren; 
 Het een onzinnig idee te vinden; 
 Al het nodige te doen; 
 Er geen geld aan willen of kunnen besteden. 



4. Wat hebben Friezen over voor de CO2 compensatie? 
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5. Wat moet er gebeuren volgens de Friezen? 

De Fries geeft het sterkst aan dat de      
overheid meer moet investeren in de       
natuur. Andere zaken die duidelijk 
naar voren komen zijn dat de Friezen 
aangeven dat burgers de eigen       
omgeving en tuin natuurvriendelijker 
moeten inrichten.  
 
Enerzijds benadrukt de Fries de rol 
van de overheid om bijvoorbeeld 
openbaar groen natuurvriendelijker in 
te richten, anderzijds geven de      
Friezen duidelijk aan dat het              
belangrijk is dat men de eigen omge-
ving natuurvriendelijker moet inrich-
ten. 

Meer overheidsinvestering in natuur 

Meer burgerparticipatie in eigen omgeving 



 

5. Wat moet er gebeuren volgens de Friezen? 
Friezen vinden het belangrijk dat 

de overheid meer  investeert  in 

de natuur.          

Omstandigheden in de natuur 

moeten worden verbeterd en de 

overheid moet natuurvriendelij-

ker openbaar groen creëren. De 

eigen participatie vindt de bur-

ger tevens belangrijk. Dit  betreft 

echter voornamelijk de eigen 

omgeving. 

Over meer natuur in boerenland 

lopen de meningen sterk uiteen. 

“Vol inzetten op behoud van biodiversiteit vraagt om inspanning in eigen tuin, openbaar groen,                      

landbouwgebieden en natuur gebieden gezamenlijk. Niet of/of maar en/en! Zo kan iedereen een steentje       

bijdragen!” 
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Verantwoording 

De Friese Natuur Enquête is uitgevoerd door de Friese Milieu Federatie in samenwerking met It Fryske Gea en ondersteund 

door Landschapsbeheer Friesland, IVN, Natuurmonumenten en de Bond van Friese Vogelwachten. 

 

 

 

 

 

 

Uit de analyse van de variabelen is gebleken dat geslacht en het wel/niet lid zijn van een natuurorganisatie een significante invloed uitoefent op de resultaten van de 

enquête. Opleidingsniveau heeft geen significante invloed op de resultaten van de enquêteuitslag. Om de data te corrigeren is daarom gekozen voor een correctie op 

geslacht en lidmaatschap. Bij het lidmaatschap is uitgegaan van 21% lidmaatschap (CLO, 2016) onder de gehele respondentengroep. Dit is 50/50 verdeeld onder mannen en 

vrouwen (2 x 10,5%).  

Analyse:                                                                                                                                                                                                                                                            

Johan Dirk van der Schaaf                                                                                                                                                                                                                           

Maarten Jan Buurman 

Projectleiding:                                                                                                                                                                                                                                         

Arnoud de Vries 

Met dank aan de vriiwilligers die de papieren enquêtes hebben verwerkt.  

Voor een uitgebreid rapport, vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot: 

 

Friese Milieu Federatie                                                                                                                                                                                                                                          

Agora 6 8934 CJ Leeuwarden                                                                                                                                                                                                                                    

info@friesemilieufederatie.nl                                                                                                                                                                                                               

058-7600760 


