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Onderzoeksresultaten Motivaction:  

Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en 
natuurgebieden?  

– september 2015 

Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming Nederland onderzocht 
hoe Nederlanders denken over de natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden.  

Vogelbescherming maakt zich al lange tijd zorgen over de achteruitgang van kenmerkende 
boerenlandvogels als grutto en kievit. Daarnaast komt de vereniging op voor goede bescherming 
van belangrijke natuurgebieden, voor natuur in de stad en verbindt dit met internationale 
bescherming van vogels en natuur. Voor het beschermingswerk van Vogelbescherming is het 
belangrijk te weten hoe Nederlanders denken over deze belangrijke thema’s. Daarbij is in het 
onderzoek extra aandacht besteed aan het boerenland omdat daar de achteruitgang van de 
biodiversiteit het sterkst is. Uit het onderzoek komt naar voren dat het draagvlak voor goede 
natuurbescherming onder de Nederlandse bevolking zeer hoog is.   

De onderzoekscijfers zijn 30 september 2015 gepresenteerd tijdens de Weidetop in Amsterdam. 
Daar kwamen boeren, natuurorganisaties, overheid en bedrijven bijeen om over de problematiek 
van weidevogels en melkveehouderij te praten.  

Het onderzoek is in de periode van 14 t/m 24 september 2015 uitgevoerd in het online panel van 
Motivaction: het StemPunt-panel. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 Nederlanders en is 
representatief voor de hele Nederlandse bevolking van 18-80 jaar. 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek op een rij:  

 70 procent van de Nederlanders vindt dat het niet goed gaat met de natuur van ons 
boerenland, zij maken zich hier een beetje zorgen tot grote zorgen over 

 64 procent van de Nederlanders wil meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel 
 Nederlanders waarderen vooral de rust, weidevogels en de koeien in de wei; 

 60 procent van de Nederlanders vind dat de landbouw meer rekening moet houden 
met de natuur. 

 Nederlanders vinden dat de overheid het meest verantwoordelijk is, maar niet dat 
natuurbescherming alleen een taak is van de overheid.  

 Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat natuur en vogels de 
leefbaarheid in steden vergroot. 

 Ook vindt 70 procent van de Nederlanders dat we ons moeten inspannen voor vogels 
en natuur in zowel natuurgebieden, stad, boerenland als internationaal. 

 Ruim 70 procent van de Nederlanders vindt dat economische ontwikkelingen in 
balans moeten zijn met herstel van natuur. 

 Slechts 14 procent vindt economische vooruitgang belangrijker dan 
natuurbescherming   



 

In Bijlage 1 vindt u een overzicht van de vragen en antwoorden. 

Eurobarometer bevestigt uitkomsten Motivaction onderzoek 

Onderzoek van de Eurobarometer, het onderzoek van Europese Commissie naar meningen van de 
Europese bevolking, bevestigt het beeld dat uit het onderzoek van Motivaction naar voren komt. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn 5 oktober 2015 bekend geworden. 

Opvallende uitkomsten uit dit onderzoek zijn: 

 Van de Nederlanders vindt 89 procent het afnemen en verdwijnen van plant en 
diersoorten zeer ernstig of tamelijk ernstig; 

 Bijna driekwart (74 procent) van de Nederlanders vindt Natura 2000 gebieden erg 
belangrijk om de vernietiging van waardevolle natuurgebieden op het land en op 
zee te voorkomen;  

 72 procent van de Nederlanders geeft aan Natura 2000 belangrijk te vinden voor de 
bescherming van bedreigde dieren en planten; 

 88 procent van de Nederlanders is het overwegend eens met de stelling dat 
subsidies voor landbouw en visserij de natuur niet moeten schaden;  

 Driekwart van de Nederlanders is het overwegend eens met de stelling dat Europa 
meer financiële middelen moet toewijzen aan natuurbescherming in Europa;  

 Bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) is van mening dat een biodiversiteit 
en een gezonde natuur belangrijk zijn voor economische ontwikkeling op lange 
termijn, slechts 8 procent is het hier mee oneens. 

Het Eurobarometer onderzoek is s tussen 30 mei en 8 juni dit jaar uitgevoerd. In Europa zijn er 27.718 
mensen geïnterviewd waarvan 1008 in Nederland. 

In Bijlage 2 vindt u een gedetailleerd overzicht van de uitkomsten uit het Eurobarometer onderzoek. 

  



Bijlage 1 

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden uit het onderzoek. 
Voor de overzichtelijkheid hebben we uitsplitsing naar leeftijd en naar sekse weggelaten, evenals de 
categorie weet niet/geen mening.  

   

Maak je je wel eens zorgen over de natuur en 
het landschap in het Nederlandse boerenland? 

Allen 
(n = 1033) 

  

Helemaal geen zorgen 20%   

Een beetje zorgen 55%   

Grote zorgen 15% 70% 

Weet ik niet/geen mening 10%   

      

      

Q12 Welke van onderstaande zaken zijn voor 
jou het meest belangrijk voor een goede 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? 

Allen 
(n = 1033) 

  

Veel water- en weidevogels (gruttos, eenden) 37%   

Veel vee (schapen, koeien en paarden) 35%   

Veel wild (konijnen, hazen, reeën) 29%   

Veel houtwallen tussen de weilanden en de akkers 19%   

Veel bloemrijke stroken langs de akkers 24%   

Veel bloemen in de wei 20%   

Veel rust 38%   

Veel sloten en rivieren 28%   

Ik vind geen van deze zaken belangrijk 3%   

Weet niet/geen mening 12%   

      

      

Q13_1 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Boerenbedrijven 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 15%   

2 11%   

3 19%   

4 15%   

5 13%   

6 12%   

7 9%   

8 - Minst verantwoordelijk 6%   

      

      

      



      

Q13_2 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Ikzelf 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 9%   

2 6%   

3 9%   

4 12%   

5 12%   

6 14%   

7 14%   

8 - Minst verantwoordelijk 24%   

      

      

Q13_3 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Burgers in Nederland 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 12%   

2 13%   

3 13%   

4 13%   

5 14%   

6 15%   

7 15%   

8 - Minst verantwoordelijk 7%   

      

      

Q13_4 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Nationale overheid (kabinet, 
ministeries) 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 32%   

2 21%   

3 13%   

4 10%   

5 8%   

6 5%   

7 7%   

8 - Minst verantwoordelijk 4%   

      

      

      



Q13_5 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Lokale overheid (provincie, 
gemeenten) 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 19%   

2 28%   

3 15%   

4 12%   

5 9%   

6 7%   

7 7%   

8 - Minst verantwoordelijk 4%   

      

      

Q13_6 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Natuurbeschermingsorganisaties 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 7%   

2 9%   

3 14%   

4 17%   

5 16%   

6 14%   

7 11%   

8 - Minst verantwoordelijk 12%   

      

      

Q13_7 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Voedingsindustrie 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 5%   

2 9%   

3 10%   

4 15%   

5 15%   

6 16%   

7 20%   

8 - Minst verantwoordelijk 10%   

      

      

      



Q13_8 Wie vind je dat het meest 
verantwoordelijk is voor behoud van de 
kwaliteit van het landschap van het boerenland 
in Nederland? Supermarkten 

Allen 
(n = 1033) 

  

1 - Meest verantwoordelijk 2%   

2 3%   

3 7%   

4 6%   

5 14%   

6 16%   

7 18%   

8 - Minst verantwoordelijk 34%   

      

      

Q14_1 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Natuurbescherming in Nederland moet zich 
alleen maar richten op de echte bedreigde 
natuurgebieden 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 8%   

Oneens 40%   

Niet eens, niet oneens 34%   

Eens 16%   

Zeer eens 2% 18% 

      

      

Q14_2 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Nederlandse landbouw moet meer rekening 
houden met natuur 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 1%   

Oneens 6%   

Niet eens, niet oneens 33%   

Eens 48%   

Zeer eens 12% 60% 

      

      

Q14_3 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Het is niet erg als de weidevogels in Nederland 
uitsterven 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 45%   

Oneens 34%   

Niet eens, niet oneens 15%   

Eens 5%   

Zeer eens 1% 6% 

      

      



Q14_4 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Zowel in de stad als op het platteland moet 
natuur en groen aanwezig zijn 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 0%   

Oneens 0%   

Niet eens, niet oneens 12%   

Eens 53%   

Zeer eens 35% 88% 

      

      

Q14_5 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Natuur en vogels in de stad verhogen de 
leefbaarheid 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 0%   

Oneens 2%   

Niet eens, niet oneens 19%   

Eens 58%   

Zeer eens 21% 79% 

      

      

Q14_6 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Intensieve/industriële landbouw is een 
bedreiging voor de natuur 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 1%   

Oneens 8%   

Niet eens, niet oneens 37%   

Eens 39%   

Zeer eens 15% 54% 

      

      

Q14_7 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Natuurbescherming is alleen een taak van de 
overheid 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 16%   

Oneens 48%   

Niet eens, niet oneens 27%   

Eens 7%   

Zeer eens 2% 9% 

      

      

      



Q14_8 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Iedereen zou wat in zijn tuin of balkon moeten 
doen voor vogels en natuur 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 2%   

Oneens 8%   

Niet eens, niet oneens 29%   

Eens 49%   

Zeer eens 12% 61% 

      

      

Q14_9 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Ieder kind moet in de buurt tussen bomen, 
planten en vogels kunnen spelen 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 0%   

Oneens 2%   

Niet eens, niet oneens 15%   

Eens 56%   

Zeer eens 26% 82% 

      

      

Q14_10 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? In 
Nederland hoeft de natuur niet beschermd te 
worden, wel in het buitenland waar nog echte 
natuur is 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 30%   

Oneens 43%   

Niet eens, niet oneens 22%   

Eens 4%   

Zeer eens 1% 5% 

      

      

Q14_11 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
We moeten ons overal inspannen voor vogels 
en natuur: de stad, op het boerenland, 
natuurgebieden en ook internationaal 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 1%   

Oneens 4%   

Niet eens, niet oneens 25%   

Eens 50%   

Zeer eens 20% 70% 

      

      

      



Q14_12 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Economische ontwikkelingen moeten in balans 
zijn met herstel van de natuur 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 1%   

Oneens 4%   

Niet eens, niet oneens 24%   

Eens 56%   

Zeer eens 15% 71% 

      

      

Q14_13 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? 
Economische vooruitgang is belangrijker dan 
natuurbescherming 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 14%   

Oneens 35%   

Niet eens, niet oneens 37%   

Eens 12%   

Zeer eens 2% 14% 

      

      

Q14_14 Kan je aangeven in hoeverre je het eens 
of oneens bent met onderstaande stellingen? Er 
moeten meer (landbouw-)producten komen 
waarbij rekening is gehouden met bescherming 
van de natuur 

Allen 
(n = 1033) 

  

Zeer oneens 1%   

Oneens 5%   

Niet eens, niet oneens 30%   

Eens 51%   

Zeer eens 13% 64% 
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QB3 QB6

EUROBAROMETER 83.4
RESULTATEN VOOR NEDERLAND

Methodologie: Persoonlijk interview

1. HET BELANG VAN BIODIVERSITEIT EN DE ERNST 
VAN EEN VERLIES AAN BIODIVERSITEIT

QB4 QB5

EUROBAROMETER

Biodiversiteit

EU28 Aantal interviews: 
27.718

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015

NL Aantal interviews: 
1.008

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015
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3. PERSOONLIJKE INSPANNINGEN OM DE NATUUR 
EN DE BIODIVERSITEIT TE BESCHERMEN

QB13 QB14

EUROBAROMETER 83.4
RESULTATEN VOOR NEDERLAND

Methodologie: Persoonlijk interview

2. WAARGENOMEN BEDREIGINGEN VAN DE BIODIVERSITEIT

QB7

EUROBAROMETER

Biodiversiteit

EU28 Aantal interviews: 
27.718

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015

NL Aantal interviews: 
1.008

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015
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QB11

EUROBAROMETER 83.4
RESULTATEN VOOR NEDERLAND

Methodologie: Persoonlijk interview

4. AANDACHT VOOR NATUURBESCHERMINGSGEBIEDEN

QB10 QB12

EUROBAROMETER

Biodiversiteit

EU28 Aantal interviews: 
27.718

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015

NL Aantal interviews: 
1.008

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015
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6. DE IMPACT VAN EUROPA OP DE WERELDWIJDE BIODIVERSITEIT VERMINDEREN

QB9

EUROBAROMETER 83.4
RESULTATEN VOOR NEDERLAND

Methodologie: Persoonlijk interview

5. MAATREGELEN DIE DE EU ZOU MOETEN NEMEN 
TER BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT 

QB8

EUROBAROMETER

Biodiversiteit

EU28 Aantal interviews: 
27.718

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015

NL Aantal interviews: 
1.008

Veldwerkperiode: 
30/05-08/06/2015


