
In 2021 heeft Wageningen Research voor de 
zesde keer in vijfentwintig jaar een enquête 
gehouden naar het maatschappelijk draagvlak 
voor natuur, natuurbehoud en natuurbeleid. 
Door de enquête met regelmaat – ongeveer 
eens in de vijf jaar – uit te voeren, en ervoor te 
zorgen dat de resultaten van de verschillende 
edities onderling vergelijkbaar zijn, ontstaat een 
mooie tijdreeks en kunnen er trends zichtbaar 
worden gemaakt. 

> Uit de enquête van 2021 onder 1527 deelnemers blijkt 
dat Nederlanders een groot belang hechten aan natuurbe-
houd. Deze trend neemt toe sinds 2006. Hoewel in 2021 
ruim de helft van de deelnemers de hoeveelheid natuur 
(ruim) als voldoende beoordeelt, daalt deze waardering 
sinds 2013. 
Het publiek ziet de overheid als hoofdverantwoordelijke 
voor natuur, maar vindt ook dat zijzelf, natuurorganisa-
ties en (landbouw)bedrijven in belangrijke mate mede-
verantwoordelijk zijn. Het draagvlak voor maatregelen 
die natuur beschermen blijft groot. Burgers zijn vooral 
betrokken bij de natuur door ernaartoe te gaan en door 
laagdrempelige activiteiten als nestkastjes ophangen, 
afval opruimen, groen stemmen en een handtekening zet-
ten voor natuur. Het publiek is minder actief als het gaat 
om onderhoud van natuur en landschap, natuureducatie, 
buurtoverleg of meedoen aan groene burgerinitiatieven.

Lees verder op pagina 22 voor meer specifieke bevin-
dingen uit de online enquête onder een representatieve 
groep Nedderlanders. 
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2 Steun voor natuurbeleid 3 Betrokkenheid bij natuur
Er is grote steun onder burgers voor maatregelen om  
natuur te beschermen, te beheren en te onderhouden

De maatregelen waar het meeste draagvlak voor is:

Het beschermen van  
bestaande natuurgebieden

Het beschermen van  
zeldzame planten en dieren

Het beheer en onderhoud  
van natuurgebieden

Burgers zien de overheid als hoofdverantwoordelijk  
voor natuurbescherming

de overheid de Nederlandse burgers

Twee derde van de  
burgers vindt de overheid  
hoofdverantwoordelijk 
voor natuurbescherming

Natuur heeft voor de meeste burgers geen prioriteit  
ten opzichte van andere beleidsthema’s

De helft van de Nederlandse burgers komt 
regelmatig tot (zeer) vaak in de natuur.
 
Bezoek aan natuurgebieden is in 2021 
toegenomen ten opzichte van 2017.

Veel burgers actief voor natuurbescherming  
vooral door laagdrempelige activiteiten

Twee derde van de burgers zet zich  
actief in voor natuurbescherming. 

Vooral door het plaatsen van nest kastjes 
en het opruimen van afval in de natuur.

Nederlanders vooral betrokken bij natuur  
door natuurbezoek en informatie in de media

17% Weinig betrokken

Betrokkenheid Nederlanders bij de natuur

48% Matig betrokken

16% Zeer betrokken

19% Redelijk betrokken

 
natuur bescherming tussen 2017-2021

Burgers dragen  bij aan de 
natuur onder andere door:
• producten te kopen die rekening  
 houden met natuur
• donaties

Bezoek van burgers aan natuurgebieden is toegenomen

Gezondheidszorg 76%

Onderwijs 54%

Milieu en klimaat 45%

Sociale zekerheid 43%

Werkgelegenheid 37%

Misdaad en terrorisme 36%

Normen en waarden 29%

Immigratie & integratie 27%

Natuur 27%

Ouderen 21%

Geen van deze 1%

2017 2021

45%
52%

Meer winkels  
óf meer groen

Extra wegen óf 
rekeningrijden

Meer parkeerplaatsen 
óf meer speel-

veldjes en bomen

Meer woningen óf  
aanleg nieuwe 

natuur

Grootschalige óf 
kleinschalige 

landbouw

Meerderheid van de burgers is voor natuur  
bij keuze tussen natuur óf economie

Tevredenheid van burgers over  
hoeveelheid natuur neemt af

Percentage Nederlanders dat de hoeveelheid natuur in eigen land  
en in de eigen woonomgeving als (ruim) voldoende ervaart.

in 
Nederland

in woon-
omgeving

Het belang dat burgers hechten aan het behoud  
van natuur is toegenomen tussen 2006-2021

Vier op de vijf burgers spreekt het aan 
om betrokken te zijn bij de natuur. 
 
Vrijwilligerswerk doen voor een 
natuur organisatie spreekt in 2021  
meer burgers aan dan in 2017.

Potentiële betrokkenheid bij natuur is groot

2017 2021

26% 31%

Samen met andere  
partijen zijn we  

medeverantwoordelijk 
voor natuurbescherming
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draagvlak voor natuur in 2021 en trends in het draagvlak. 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rap-
port 138. Downloaden: edepot.wur.nl
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Waarom vinden mensen natuur  
belangrijk?
Natuur heeft verschillende functies zoals recreatieve, 
economische of ethische functies. Op de vraag aan 
burgers wat zij drie belangrijkste redenen voor natuur-
behoud vinden, scoorde gezondheid (79%) veruit het 
hoogst, gevolgd door de reden dat we verplicht zijn 
om natuur te beschermen voor onze kinderen (44%). 
Het minst belangrijk vinden mensen geld verdienen, 
herinnering aan de oorsprong van het leven en weten-
schap. 

Gewenste omgang met de natuur
Wat betreft de wenselijkheid van menselijk ingrijpen in de natuur vindt een meerderheid 
dat liever geen bebouwing in de natuur tegenkomt, dat sommige gebieden om de natuur 
te beschermen mogen worden afgesloten, dat het belangrijk is natuurgebieden met rust 
te laten om de waarde te vergroten en dat hoogspanningsmasten en windmolens natuur-
gebieden minder waardevol worden. Bijna de helft vindt dat dode bomen in het bos niet 
opgeruimd hoeven worden. Minder uitgesproken is men over de jacht, de omvang van een 
natuurgebied, het kappen van bomen en struiken voor meer variatie en de houtproductie.

Belang van maatregelen om natuur te beschermen
De deelnemers aan de enquête hebben eerst aangegeven hoe belangrijk ze de verschillende 
beleidsmaatregelen vinden en vervolgens welke drie de belangrijkste zijn. Een meerderheid 
vindt alle genoemde maatregelen (zeer) belangrijk. 


