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VERBETEREN BIODIVERSITEIT (1)

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk om te weten hoe haar inwoners denken over biodiversiteit. Bijvoorbeeld of zij 

iets doen om biodiversiteit te verbeteren en welke bloemen en/of planten zij graag in de openbare ruimte zien. Deze informatie 

gebruikt de gemeente bij het opstellen van een plan om biodiversiteit in Steenwijkerland te versterken. 789  inwoners hebben 

aan de peiling over biodiversiteit meegedaan.

Waarom belangrijk?

De grote meerderheid van de inwoners is 

van mening dat biodiversiteit (heel) 

belangrijk is. De meest genoemde redenen 

hiervoor zijn dat biodiversiteit zorgt voor 

balans in de natuur, het de basis is van het 

leven op aarde en essentieel is voor het 

ecosysteem en een gezonde leefomgeving. 

Ook vinden inwoners het behoud van de 

natuur en verschillende soorten dieren en 

planten belangrijk. 

De meeste inwoners (88%)  van 

Steenwijkerland nemen zelf maatregelen 

om de biodiversiteit te verbeteren. De 

meest genoemde maatregelen zijn 

weergegeven in figuur 2. Behalve deze 

maatregelen geeft een aantal inwoners aan 

ook andere dingen te doen, zoals duurzame 

keuzes maken wat betreft voeding 

(bijvoorbeeld biologisch of vegetarisch), 

geen gif gebruiken in de tuin en het 

plaatsen van een insectenhotel.

Figuur 1: Hoe belangrijk vind u biodiversiteit?

Figuur 2 : Doet u iets om de biodiversiteit te verbeteren?

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een digitaal inwonerspanel. 

Wilt u ook lid worden van het inwonerspanel en met de gemeente 

meedenken? U kunt u aanmelden op www.steenwijkerlandpeilt.nl.

I&O Research  | Mei 2019  

93%

5%

2%

(heel) belangrijk

niet belangrijk, niet

onbelangrijk

(heel) onbelangrijk

91%

54%

51%

41%

44%

18%

13%

92%

71%

57%

61%

59%

29%

14%

91%

63%

54%

53%

53%

23%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verschillende bloemen en

planten in mijn tuin planten/

op mijn balkon plaatsen

Nestkasten voor vogels

ophangen

Minder bestrating in mijn tuin

Verschillende (fruit-) bomen

in mijn tuin planten

Schuilplaatsen maken voor

bijvoorbeeld egels en kleine

insecten

Veldbloemen in het gras

zaaien en minder vaak

grasmaaien

Anders

Steenwijk

Kernen

Totaal

http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/


INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING 3 – BIODIVERSITEIT

BIODIVERSITEIT IN STEENWIJKERLAND

Onder de inwoners van Steenwijkerland is 

er een grote bereidheid om (meer) bij te 

dragen aan het verbeteren van 

biodiversiteit. Behalve de opgesomde 

maatregelen, geven inwoners aan bloemen 

te willen zaaien in de openbare ruimte 

(langs wegen, fietspaden en in 

plantsoenen), minder of geen kunstmest of 

gif te gebruiken in de tuin en voorzieningen 

voor insecten aan te willen brengen 

(bijenhotel of insectenmuur). Een aantal 

inwoners geeft aan al voldoende te doen, of 

geen ruimte of mogelijkheid te hebben om 

meer maatregelen te nemen.

Figuur 3 : Wat wilt u zelf (nog meer) gaan doen om biodiversiteit te verbeteren?
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Figuur 4: Welke soort bloemen/planten ziet u het liefst in de openbare ruimte? 

VERBETEREN BIODIVERSITEIT (2)
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