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1. Inleiding 

1.1  Achtergrond en doelstelling 

3P heeft in 2008 een Duurzaamheidsbarometer opgezet: Het Groene Peil. De barometer is 

in 2008 uitgevoerd onder zowel de Groene Peiler als onder het nationale panel van 

PanelWizard. Het onderzoek onder de Groene Peiler is eind mei - begin juni 2009 herhaald. 

In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt met de gegevens van 2008. 

1.2  Onderzoeksvragen 

De volgende onderwerpen komen in de barometer aan de orde: 

• Stellingen over energieverbruik en verkeer 

• Stellingen over afval en biologisch voedsel 

• Stellingen over watergebruik en natuur 

• Maatregelen in het huishouden op het terrein van energie, verkeer en afval 

• Maatregelen in het huishouden op het terrein van biologische producten, water en 

natuur 

• Milieubewustzijn 

• Milieubewustzijn in relatie met de huidige economische crisis (nieuw in 2009) 

• Bekendheid natuur- en milieuorganisaties 

• Rangordening belang van onderwerpen provinciale milieufederaties (nieuw in 2009)  

 

1.3  Doelgroep en methode 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder panelleden van de Groene Peiler. Alle 

panelleden uit alle provincies zijn voor het onderzoek benaderd. Er is voor dit onderzoek 

gebruik gemaakt van de internetmethodiek. Deze methode is snel en kostenefficiënt. 

1.4  Vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit 42 gesloten vragen (grotendeels stellingen) en is te vinden in 

bijlage 1. 

1.5  Analyse en rapportage 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende analyses: 

� Frequentie verdelingen; 

� Listings; 

� Chi-kwadraat analyses; 

 

De chi-kwadraat analyses zijn gebruikt om te kunnen bepalen of er statistisch gezien 

significante verschillen zijn tussen de meting van 2008 en de meting van 2009. Alleen 

statistisch significante verschillen worden in de tekst besproken. 
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In hoofdstuk 2 staat de respons weergegeven, waarbij eveneens is gekeken naar de 

verdeling naar verschillende subgroepen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de resultaten 

van het onderzoek, waarbij elke paragraaf een afzonderlijke vraagstelling uit het onderzoek 

hanteert. In bijlage 1 staat de vragenlijst die is gehanteerd bij het onderzoek en de open 

antwoorden zijn als listing te vinden in bijlage 2. 
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2. Respons 

2.1  Gerealiseerde respons 

Alle panelleden van de Groene Peiler zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst. 

In totaal zijn er 4632 panelleden benaderd. Hiervan hebben 2216 respondenten 

deelgenomen aan het onderzoek, dit is een respons van 47,8%.  

 

2.2  Verdeling naar geslacht 

 

Man 45,3% 

Vrouw 54,7% 

N 2213 

 

2.3  Verdeling naar leeftijdsgroep 

 

16-19 jaar 0,5% 

20-29 jaar 6,1% 

30-39 jaar 13,1% 

40-49 jaar 21,6% 

50-59 jaar 32,2% 

60-69 jaar 21,5% 

70 en ouder 5,0% 

N 2204 

2.4  Verdeling naar gezinssituatie 

 

Alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen 14,2% 

Alleenstaand met thuiswonende kinderen 3,3% 

Gehuwd/samenwonend zonder (thuiswonende) 

kinderen 

44,9% 

Gehuwd/samenwonend met thuiswonende 

kinderen 

33,0% 

Woon thuis (bij ouders) 2,2% 

Overig 2,4% 

N 2105 
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2.5  Verdeling naar opleidingsniveau 

 

WO 28,5% 

HBO  42,4% 

MBO 15,0% 

LBO 1,9% 

VMBO/VBO 0,7% 

HAVO/VWO 6,7% 

MAVO 3,3% 

Basisschool 0,4% 

Geen 0% 

Anders 1,0% 

Onbekend 0,2% 

N 2205 

2.6  Verdeling naar provincie 

 

Drenthe 12,6% 

Flevoland 3,8% 

Friesland 3,4% 

Gelderland 11,1% 

Groningen 5,6% 

Limburg 5,7% 

Noord-Brabant 11,5% 

Noord-Holland 9,3% 

Overijssel 7,6% 

Utrecht 11,3% 

Zeeland 4,9% 

Zuid-Holland 13,1% 

N 2214 
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3. Resultaten 

3.1  Stellingen over energieverbruik en verkeer 

Ten opzichte van 2008 is het percentage deelnemers dat het oneens is met de stelling “Als 

het kouder wordt in huis zet ik liever de verwarming hoger dan dat ik een warme trui 

aantrek” toegenomen (nu 77,8% t.o.v. 71,6% in 2008). Ook bij de stellingen over vervoer 

is een verschuiving zichtbaar. Meer deelnemers (88,2% vs 85,5% in 2008) zijn het eens 

met de stelling dat mensen hun auto wat vaker zouden moeten laten staan en kiezen voor 

de fiets of het openbaar vervoer, en oneens met de stelling dat het onrechtvaardig is dat 

autorijden door de overheid steeds duurder wordt gemaakt (52,3% vs 47,6%). Ook het 

percentage deelnemers dat zegt boodschappen het liefst met de auto te doen is gedaald 

ten opzichte van vorig jaar (23,5% vs 26,4%).  

 

    2008 2009 

oneens 71,6% 77,8% Als het kouder wordt in huis zet ik liever de verwarming hoger 

dan dat ik een warme trui aantrek eens 12,8% 10,3% 

oneens 17,6% 18,0% Ik ben bereid meer te betalen voor mijn elektriciteit als er daar-

door meer duurzame energiebronnen kunnen worden gebruikt eens 61,1% 63,4% 

oneens 82,2% 83,4% Het klimaatprobleem is een internationaal probleem; daar kan ik 

zelf niks aan doen eens 6,6% 6,8% 

oneens 70,6% 72,2% Als ik een nieuw elektrisch apparaat aanschaf, vind ik de 

aankoopprijs belangrijker dan het energieverbruik eens 11,6% 10,8% 

oneens 6,0% 4,7% Mensen zouden hun auto eens wat meer moeten laten staan en 

kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer eens 85,5% 88,2% 

oneens 47,6% 52,3% Het is onrechtvaardig dat autorijden door de overheid steeds 

duurder wordt gemaakt eens 33,4% 29,5% 

oneens 11,7% 11,0% Mensen zouden dichter bij hun werk moeten gaan wonen; dat is 

beter voor het milieu eens 68,2% 68,7% 

Mijn boodschappen haal ik het liefste met de auto oneens 57,9% 62,0% 

  eens 26,4% 23,5% 

  minimale N 2275 2202 
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3.2  Stellingen over afval en biologisch voedsel 

Het percentage deelnemers dat vindt dat producenten veel meer milieuvriendelijke 

verpakkingen zouden moeten gebruiken is nog iets gestegen ten opzichte van 2008 (nu 

96,6% t.o.v. 95,5% in 2008); het percentage dat hierover geen mening heeft is gedaald 

naar 0. Met de stelling “Zwerfvuil op straat is een van mijn grootste ergernissen” zijn iets 

minder deelnemers het eens dan in 2008 (76,9% vs 77,7% in 2008). Met name het 

percentage dat het helemaal eens is met deze stelling is gedaald. Ook met de stelling dat 

afval scheiden onzin is, is men het wat minder eens (5,3% vs 6,1%), hoewel de 

verandering gering is. Bij de stelling “Biologische producten zijn gezonder” is een flinke 

stijging te zien wat betreft het aantal deelnemers dat het hiermee eens is (57% vs 50,4%). 

Ook het percentage deelnemers dat vindt dat vlees en zuivel duurder zouden moeten 

worden is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2008 (36% vs 27,7%). 

 

    2008 2009 

oneens 1,4% 1,3% Ik vind dat producenten veel meer milieuvriendelijke 

verpakkingen zouden moeten gebruiken eens 95,5% 96,6% 

oneens 8,0% 8,2% Ook als er geen statiegeld op zou zitten, zou ik mijn plastic 

flessen gescheiden van het andere afval inleveren eens 82,7% 84,8% 

Zwerfvuil op straat is een van mijn grootste ergernissen oneens 9,4% 10,2% 

  eens 77,7% 76,9% 

oneens 85,3% 86,7% Afval scheiden is onzin; alles belandt toch op een grote 

hoop eens 6,1% 5,3% 

Biologische producten zijn gezonder oneens 15,2% 13,4% 

  eens 50,4% 57,0% 

oneens 47,5% 51,5% Als ik in de supermarkt kan kiezen voor biologisch of 

goedkoop, kies ik voor goedkoop eens 23,6% 21,2% 

oneens 49,9% 42,9% Vlees en zuivel zouden duurder moeten worden om ervoor 

te zorgen dat mensen daar minder van gebruiken eens 27,7% 36,0% 

oneens 12,3% 10,5% Bij het samenstellen van mijn maaltijden kies ik bewust 

voor seizoensproducten eens 63,4% 66,2% 

  minimale N 2264 2171 
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3.3  Stellingen over watergebruik en natuur  

Bij de stellingen over watergebruik en natuur zijn er weinig veranderingen te zien ten 

opzichte van de vorige meting. Het percentage deelnemers dat het oneens is met de 

stelling dat kwasten met verf op waterbasis gewoon onder de kraan kunnen worden 

afgespoeld is wel wat gestegen (nu 40% t.o.v. 36,2% in 2008). Verder vinden meer 

deelnemers dan in 2008 dat er geen geld meer moet worden gestoken in het ontwikkelen 

van nieuwe natuurgebieden (10,7% vs 5,9%). 

 

    2008 2009 

oneens 93,1% 91,6% Ik vind het niet nodig om zuinig aan te doen met water omdat er 

meer dan genoeg van is in Nederland eens 2,8% 3,0% 

oneens 85,2% 84,4% Alleen als het water duurder wordt ga ik besparen op mijn 

watergebruik eens 5,9% 6,0% 

oneens 36,2% 40,0% Als ik heb geverfd met verf op waterbasis kan ik mijn kwasten 

gewoon onder de kraan schoonspoelen eens 35,5% 34,6% 

oneens 81,5% 79,4% Ruimte voor economische groei is belangrijker dan ruimte voor 

nieuwe natuur eens 4,4% 3,9% 

oneens 23,2% 22,8% Het is goed dat de aanwezigheid van een zeldzaam plantje of dier 

in een gebied de aanleg van een weg kan tegenhouden eens 53,8% 52,7% 

oneens 87,7% 80,7% Er moet in Nederland geen geld meer worden gestoken in het 

ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden eens 5,9% 10,7% 

oneens 22,3% 24,2% Er zouden meer natuurgebieden in Nederland opengesteld 

moeten worden voor wandelaars eens 50,4% 47,3% 

oneens 84,6% 83,8% Als ik moet kiezen tussen lekker shoppen in de stad of een mooie 

wandeling in de natuur, dan ga ik toch liever shoppen in de stad eens 2,9% 3,1% 

  minimale N 2259 2160 

 

 



3P – Het Groene Peil – juni 2009  - pagina 9 

3.4  Vragen over maatregelen in het huishouden: energie, verkeer en afval 

Bij de twee vragen over energie (gebruik van spaarlampen en vervangen van apparaten die 

veel energie verbruiken) is het percentage deelnemers dat deze maatregelen neemt 

gestegen ten opzichte van vorig jaar (nu 61,7% t.o.v. 55,7% in 2008). Bij de vragen over 

verkeer lijkt een tegenstrijdige ontwikkeling gaande te zijn. Het percentage deelnemers dat 

zodanig probeert te rijden dat het brandstofverbruik zo laag mogelijk is, is toegenomen 

(88,6% vs 81,3% in 2008). Het percentage deelnemers dat zegt de auto vaker te laten 

staan ten gunste van het openbaarvervoer is echter fors gedaald (55,5% vs 71,0%). Dit 

moet worden toegeschreven aan een verandering in de formulering van de vraag. In 2008 

werd gevraagd of men de auto vaker liet staan om het milieu te sparen, in 2009 is expliciet 

gevraagd of men vaker gebruik maakt van het openbaar vervoer. Mogelijk laat men de 

auto nog steeds wel staan, maar ten gunste van bijvoorbeeld de fiets. Bij de vragen over 

afval zijn er geen veranderingen ten opzichte van de vorige meting. 

 

    2008 2009 

Weet niet/ Geen mening 1,8% 1,1% 

Nee, niet van plan 8,6% 8,5% 
Is op dit moment meer dan de helft van 

de lampen in jouw huis een spaarlamp? 
Nog niet,wel op lange termijn van plan 20,7% 18,5% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 13,2% 10,1% 

  Ja 55,7% 61,7% 

Weet niet/ Geen mening 7,7% 3,0% 

Nee, niet van plan 28,6% 29,6% 

Heb je een elektrisch apparaat in huis 

vervangen, omdat je een apparaat 

wilde dat minder energie verbruikt? Nog niet,wel op lange termijn van plan 27,6% 28,0% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 8,7% 9,3% 

  Ja 27,4% 30,1% 

Weet niet/ Geen mening 9,5% 2,1% 

Nee, niet van plan 3,3% 4,7% 

Als je een auto hebt: let je er bij het 

autorijden op dat je zo rijdt dat de auto 

zo weinig mogelijk brandstof gebruikt? Nog niet,wel op lange termijn van plan 2,4% 2,6% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 3,5% 2,0% 

  Ja 81,3% 88,6% 

Weet niet/ Geen mening 9,1% 4,7% 

Nee, niet van plan 9,4% 29,9% 

Maak je bewust wat vaker gebruik van 

het openbaar vervoer om het milieu te 

sparen? Nog niet,wel op lange termijn van plan 5,0% 6,5% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 5,6% 3,4% 

  Ja 71,0% 55,5% 

Weet niet/ Geen mening 8,6% 7,5% 

Nee, niet van plan 22,4% 24,0% 
Spreek je mensen aan die achteloos 

afval op de grond gooien? 
Nog niet,wel op lange termijn van plan 5,1% 4,4% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 6,3% 6,6% 

  Ja 57,6% 57,5% 

Weet niet/ Geen mening 2,5% 1,9% 

Nee, niet van plan 4,2% 3,6% 

Voordat je iets weggooit, sta je er dan 

eerst bij stil of je het nog kunt 

hergebruiken? Nog niet,wel op lange termijn van plan 1,9% 1,8% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 1,8% 1,2% 

  Ja 89,6% 91,4% 

  minimale N 2236 1815 
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3.5  Vragen over maatregelen in het huishouden: biologische producten, water 

en natuur 

Biologische producten lijken in opmars te zijn. Een groter percentage van de deelnemers 

geeft aan bij voorkeur voedingsmiddelen te kopen die zijn voorzien van een eco-keurmerk 

(nu 59,1% t.o.v. 51,8% in 2008) en ook het percentage deelnemers dat mensen in zijn 

omgeving erop wijst dat ze beter biologische producten kunnen kopen is toegenomen 

(35,6% vs 30,2% in 2008). Bij de vragen over watergebruik zijn geen veranderingen 

opgetreden, bij de vragen over omgang met de natuur wel. Het percentage deelnemers dat 

zegt zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de natuur door te helpen bij het 

onderhoud ervan is gestegen (48,1% vs 40,1%). Dat geldt niet voor het percentage 

deelnemers dat aangeeft anderen erop te wijzen dat ze geen rotzooi moeten achterlaten in 

natuurgebieden. Maar ook hier is er wel iets veranderd; het percentage dat geen mening 

heeft is gedaald (4,6% vs 7,3%) en het percentage dat aangeeft dit niet van plan te zijn is 

gestegen (18,1% vs 15,8%). 

 

    2008 2009 

Weet niet/ Geen mening 10,6% 8,5% 

Nee, niet van plan 19,4% 17,0% 
Koop je bij voorkeur voedingsmiddelen 

die zijn voorzien van een eco-keurmerk? 
Nog niet,wel op lange termijn van plan 10,0% 9,3% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 8,2% 6,1% 

  Ja 51,8% 59,1% 

Weet niet/ Geen mening 7,6% 5,5% 

Nee, niet van plan 51,7% 49,9% 

Wijs je mensen in je omgeving er op dat 

ze beter biologische producten kunnen 

kopen? Nog niet,wel op lange termijn van plan 5,0% 4,7% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 5,5% 4,4% 

  Ja 30,2% 35,6% 

Weet niet/ Geen mening 2,2% 1,7% Gebruik je drinkwater het liefste zo 

zuinig mogelijk? Nee, niet van plan 3,7% 4,2% 

  Nog niet,wel op lange termijn van plan 2,4% 2,2% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 3,2% 2,6% 

  Ja 88,6% 89,4% 

Weet niet/ Geen mening 2,8% 2,6% 

Nee, niet van plan 4,2% 4,0% 

Nog niet,wel op lange termijn van plan 2,8% 2,3% 

Denk je meestal na over de vraag of 

iets vervuilend voor het water kan zijn, 

voordat je het door de gootsteen 

spoelt? Nog niet, wel van plan dit jaar 3,8% 3,7% 

  Ja 86,4% 87,5% 

Weet niet/ Geen mening 8,6% 5,9% 

Nee, niet van plan 30,7% 28,2% 

Lever je zelf een bijdrage aan de 

kwaliteit van de natuur door te helpen 

bij het onderhoud ervan? Nog niet,wel op lange termijn van plan 15,2% 13,7% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 5,4% 4,1% 

  Ja 40,1% 48,1% 

Weet niet/ Geen mening 7,3% 4,6% 

Nee, niet van plan 15,8% 18,1% 

Wijs je anderen er op dat ze geen 

rotzooi moeten achterlaten in 

natuurgebieden? Nog niet,wel op lange termijn van plan 3,3% 2,9% 

  Nog niet, wel van plan dit jaar 3,8% 4,6% 

  Ja 69,9% 69,8% 

  minimale N 2243 2051 
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3.6  Milieubewustzijn  

Er is geen verandering in de beoordeling die deelnemers geven aan hun eigen 

milieubewustzijn. Evenals in 2008 vindt ongeveer tweederde zichzelf (zeer) milieubewust 

(nu 701,1% t.o.v. 67,6% in 2008). 

 

    2008 2009 

Hoe milieubewust vind jij jezelf? Helemaal niet milieubewust 0,5% 0,6% 

  Enigszins milieubewust 31,8% 29,3% 

  Milieubewust 56,3% 57,5% 

  Zeer milieubewust 11,3% 12,6% 

  N 2252 2184 
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3.7  Milieubewustzijn in relatie tot de huidige economische crisis 

De stellingen over milieubewustzijn in relatie tot de huidige economische crisis zijn dit jaar 

nieuw. De crisis lijkt weinig gevolgen te hebben voor het milieubewustzijn van de 

deelnemers. Ruim 90% vindt niet dat hij of zij minder milieubewust is geworden door de 

crisis. Ongeveer 5% van de deelnemers geeft aan sommige maatregelen om 

energieverbruik te verminderen te hebben uitgesteld. Voor ongeveer een derde (31,6%) 

van de deelnemers is de crisis juist aanleiding om extra maatregelen te treffen om te 

bezuinigen op energieverbruik. 

 

   
Helemaal 

mee oneens 
     

Mee 

oneens 
     Neutraal      

Mee 

eens 
     

Helemaal 

mee eens 
     

Weet niet / 

Geen 

mening 

     
Niet van 

toepassing 
  

 

N   Gem. 

Door de huidige economische crisis tref ik 
extra maatregelen om te bezuinigen op mijn 

energieverbruik 
  11,4 27,5 28,7 23,6 8,0 0,8   2102   2,9 

Door de huidige economische crisis heb ik 
sommige maatregelen om mijn 

energieverbruik te verminderen voorlopig 
uitgesteld 

  35,3 46,0 12,8 3,91,01,0   2052   1,9 

Door de huidige economische crisis ben ik 
minder milieubewust geworden 

  46,8 44,3 6,5 1,50,60,4   2151   1,6 
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3.8  Bekendheid natuur- en milieuorganisaties 

Ten opzichte van 2008 is de bekendheid van de provinciale landschappen en de provinciale 

milieufederaties toegenomen. Ook bij IVN en de Waddenvereniging is een stijging van de 

bekendheid zichtbaar. 

 

  2008 2009 

Greenpeace 78,1% 78,0% 

Vereniging Natuurmonumenten 79,8% 80,3% 

Stichting Natuur en Milieu 31,0% 33,3% 

De provinciale landschappen 43,0% 48,1% 

Milieudefensie 43,1% 45,4% 

De Provinciale Milieufederaties 23,3% 27,4% 

IVN 38,2% 42,1% 

Wereldnatuurfonds (WNF) 72,0% 70,3% 

Waddenvereniging 50,5% 53,8% 

Geen van bovenstaande 4,8% 5,9% 

N 2251 2184 
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3.9  Rangordening onderwerpen milieufederatie 

Dit jaar is de deelnemers gevraagd een rangordening te maken van de onderwerpen 

waarmee de provinciale milieufederaties zich vooral zouden moeten bezighouden. Hoe lager 

het (gemiddelde) rangnummer, hoe belangrijker deelnemers het vinden. Deelnemers 

blijken het meeste waarde te hechten aan natuurbescherming (gemiddelde rangorde 4,2), 

kwaliteit van het landschap (4,7) en energiebesparing (4,8). Op enige afstand volgen zuinig 

gebruik van ruimte (5,3), duurzaam vervoer (5,5) en afvalbeperking (5,6). Lichthinder en 

biologisch voedsel zijn volgens de deelnemers de minst belangrijke onderwerpen voor de 

provinciale milieufederaties (beide 7,1).  

 

Bij de open antwoordmogelijkheid worden zeer diverse zaken genoemd, die gemiddeld 

genomen minder belangrijk worden gevonden dan de onderwerpen die al in de lijst 

stonden. Terugkerende issues zijn milieu-educatie (onderwijs, bewust maken), duurzame 

energie (zonnepanelen, wel of juist geen windmolens, wel of juist geen kernenergie), 

vervuiling (zwerfafval, luchtvervuiling, fijnstof) en de bio-industrie (dierenwelzijn, 

stimuleren biologische landbouw en veeteelt, minder vlees eten). 

 

 

   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11    N   Gem. 

Energiebesparing   12,4 13,4 10,6 12,3 11,0 11,9 9,0 8,0 6,5 3,71,2   4,8 

Duurzaam vervoer   8,5 9,5 10,8 11,4 10,9 10,9 10,4 9,5 8,7 7,0 2,5    5,5 

Afvalbeperking   6,3 7,6 11,0 11,6 12,7 12,6 11,7 10,1 9,3 5,8 1,3   5,6 

Biologisch voedsel   5,2 5,4 5,2 6,2 7,8 6,9 10,0 11,1 14,0 22,9 5,2    7,1 

Zuinig met water   3,1 7,6 8,7 11,6 12,2 13,1 12,6 12,3 9,9 7,4 1,5   6,0 

Natuurbescherming   22,2 13,2 12,4 11,4 9,0 9,1 6,6 5,6 4,64,21,6   4,2 

Lichthinder   3,14,6 6,2 8,3 7,4 8,0 9,8 12,1 15,5 20,3 4,7   7,1 

Geluidhinder   4,26,3 7,6 7,5 10,4 10,4 12,0 12,6 14,8 11,8 2,4   6,5 

Zuinig gebruik van ruimte   11,8 12,1 13,2 9,6 8,1 7,4 8,6 9,5 8,5 9,2 1,9   5,3 

Kwaliteit van het landschap   15,0 17,7 11,8 8,7 9,0 8,0 8,3 7,6 6,2 5,9 1,7   4,7 

Anders, namelijk:   8,3 2,72,21,41,51,71,01,62,01,7 75,9    9,3 

N = 2144 
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Bijlage 1: Vragenlijst 

 

1. In kranten en op televisie wordt regelmatig aandacht besteed aan natuur en 

milieu. Vooral het klimaatprobleem krijgt veel aandacht. Maar vinden we 

natuur en milieu ook echt belangrijk in ons dagelijks leven en passen we ons 

gedrag daar ook op aan? Door het invullen van deze peiling help je mee om 

deze vragen beantwoord te krijgen. 

 

De vragenlijst bestaat uit 9 vragen. We verwachten dat het invullen van de 

vragenlijst ongeveer 10 minuten in beslag neemt. We bedanken je alvast 

voor de moeite! 

 

Hieronder volgt de eerste vraag: acht stellingen over energiegebruik en 

verkeer. Kun je aangeven in hoeverre je het met iedere stelling eens bent? 

[schaal: Helemaal mee oneens (1), Mee oneens (2), Neutraal (3), Mee eens (4), 

Helemaal mee eens (5) Weet niet/geen mening (0), niet van toepassing ()] 

 
Houding tav 

(niet tonen) 

 

Stelling  

1. Energie Als het kouder wordt in huis zet ik liever de verwarming hoger dan dat ik 

een warme trui aantrek 

2. Energie Ik ben bereid meer te betalen voor mijn elektriciteit als er daardoor meer 

duurzame energiebronnen kunnen worden gebruikt 

3. Energie Het klimaatprobleem is een internationaal probleem; daar kan ik zelf niks 

aan doen 

4. Energie Als ik een nieuw elektrisch apparaat aanschaf, vind ik de aankoopprijs 

belangrijker dan het energieverbruik 

5. Verkeer Mensen zouden hun auto eens wat meer moeten laten staan en kiezen voor 

de fiets of het openbaar vervoer 

6. Verkeer Het is onrechtvaardig dat autorijden door de overheid steeds duurder wordt 

gemaakt 

7. Verkeer  Mensen zouden dichter bij hun werk moeten gaan wonen; dat is beter voor 

het milieu 

8. Verkeer Mijn boodschappen haal ik het liefste met de auto 
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2. Hieronder volgen acht stellingen over afval en biologisch voedsel. Kunt je 

weer aangeven in hoeverre je het met iedere stelling eens bent? 

[schaal: Helemaal mee oneens (1), Mee oneens (2), Neutraal (3), Mee eens (4), 

Helemaal mee eens (5) Weet niet/geen mening (0), niet van toepassing ()] 

 
Houding tav 

(niet tonen) 

 

Stelling  

9. Afval Ik vind dat producenten veel meer milieuvriendelijke verpakkingen zouden 

moeten gebruiken 

10. Afval Ook als er geen statiegeld op zou zitten, zou ik mijn plastic flessen 

gescheiden van het andere afval inleveren 

11. Afval Zwerfvuil op straat is een van mijn grootste ergernissen 

12. Afval Afval scheiden is onzin; alles belandt toch op een grote hoop 

13. Biologisch Biologische producten zijn gezonder 

14. Biologisch Als ik in de supermarkt kan kiezen voor biologisch of goedkoop, kies ik voor 

goedkoop 

15. Biologisch  Vlees en zuivel zouden duurder moeten worden om ervoor te zorgen dat 

mensen daar minder van gebruiken 

16. Biologisch Bij het samenstellen van mijn maaltijden kies ik bewust voor 

seizoensproducten 

 

 

3. Hieronder volgen acht stellingen over watergebruik en natuur. Kun je 

wederom aangeven in hoeverre je het met iedere stelling eens bent? 

[schaal: Helemaal mee oneens (1), Mee oneens (2), Neutraal (3), Mee eens (4), 

Helemaal mee eens (5) Weet niet/geen mening (0), niet van toepassing ()] 

 
Houding tav 

(niet tonen) 

 

Stelling  

17. Watergebruik Ik vind het niet nodig om zuinig aan te doen met water omdat er meer 

dan genoeg van is in Nederland 

18. Watergebruik Alleen als het water duurder wordt ga ik besparen op mijn 

watergebruik 

19. Watergebruik Als ik heb geverfd met verf op waterbasis kan ik mijn kwasten gewoon 

onder de kraan schoonspoelen 

20. Natuur Ruimte voor economische groei is belangrijker dan ruimte voor nieuwe 

natuur 

21. Natuur Het is goed dat de aanwezigheid van een zeldzaam plantje of dier in 

een gebied de aanleg van een weg kan tegenhouden 

22. Natuur Er moet in Nederland geen geld meer gestoken worden in het 

ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden 

23. Natuur Er zouden meer natuurgebieden in Nederland opengesteld moeten 

worden voor wandelaars 

24. Natuur Als ik moet kiezen tussen lekker shoppen in de stad of een mooie 

wandeling in de natuur, dan ga ik toch liever shoppen in de stad 
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4. Hieronder staat zes maatregelen die je in jouw huishouden kunt nemen. Kun 

je aangeven in hoeverre deze maatregelen in jouw huishouden zijn 

getroffen?   

[schaal: Ja; Nog niet, wel dit jaar van plan; Nog niet, wel op lange termijn van plan; 

Nee, niet van plan; Weet niet/geen mening, niet van toepassing] 

 
Feit tav 

(niet tonen) 

 

Stelling  

25. Energie Is op dit moment meer dan de helft van de lampen in jouw huis een 

spaarlamp? 

26. Energie Heb je een elektrisch apparaat in huis vervangen, omdat je een 

apparaat wilde dat minder energie verbruikt?  

27. Verkeer Als je een auto hebt: let je er bij het autorijden op dat je zo rijdt dat 

de auto zo weinig mogelijk brandstof gebruikt? 

28. Verkeer Maak je bewust wat vaker gebruik van het openbaar vervoer om het 

milieu te sparen? 

29. Afval Spreek je mensen aan die achteloos afval op de grond gooien? 

30. Afval Voordat je iets weggooit, sta je er dan eerst bij stil of je het nog 

kunt hergebruiken? 

 

 

 

5. Hieronder staan nog zes maatregelen die je in jouw huishouden kunt nemen. 

Kun je wederom aangegeven in hoeverre deze maatregelen in jouw 

huishouden zijn getroffen? 

[schaal: Ja; Nog niet, wel dit jaar van plan; Nog niet, wel op lange termijn van plan; 

Nee, niet van plan; Weet niet/geen mening, niet van toepassing] 

 
Feit tav 

(niet tonen) 

 

Stelling  

31. Biologisch Koop je bij voorkeur voedingsmiddelen die zijn voorzien van een 

eco-keurmerk? 

32. Biologisch Wijs je mensen in je omgeving er op dat ze beter biologische 

producten kunnen kopen? 

33. Water Gebruik je drinkwater het liefste zo zuinig mogelijk? 

34. Water Denk je meestal na over de vraag of iets vervuilend voor het water 

kan zijn, voordat je het door de gootsteen spoelt? 

35. Natuur Lever je zelf een bijdrage aan de kwaliteit van de natuur door te 

helpen bij het onderhoud ervan? 

36. Natuur Wijs je anderen er op dat ze geen rotzooi moeten achterlaten in 

natuurgebieden? 
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6. Hoe milieubewust vind je jezelf?  

O Helemaal niet milieubewust 

O Enigszins milieubewust 

O Milieubewust 

O Zeer milieubewust 

 

 

7. Hieronder staan vier stellingen over je milieubewustzijn in relatie met de 

huidige economische crisis. Kun je wederom aangeven in hoeverre je het 

met iedere stelling eens bent? 

[schaal: Helemaal mee oneens (1), Mee oneens (2), Neutraal (3), Mee eens (4), 

Helemaal mee eens (5) Weet niet/geen mening (0), niet van toepassing ()] 

 

37. Crisis door de huidige economische crisis tref ik extra maatregelen om te 

bezuinigen op mijn energieverbruik 

38. Crisis door de huidige economische crisis heb ik sommige maatregelen om 

mijn energieverbruik te verminderen voorlopig uitgesteld 

39. Crisis door de huidige economische crisis ben ik minder milieubewust 

geworden 

 

 

8. Hieronder staan enkele maatschappelijke organisaties op het gebied van 

natuur en milieu. Kunt u aangeven welke organisatie(s) u zo goed kent dat 

u anderen kunt uitleggen wat ze doen? (U kunt meerdere antwoorden 

aanvinken) 

� Greenpeace 

� Vereniging Natuurmonumenten 

� Stichting Natuur en Milieu 

� De provinciale landschappen 

� Milieudefensie 

� De Provinciale Milieufederaties 

� IVN 

� Wereldnatuurfonds (WNF) 

� Waddenvereniging 

� Geen van bovenstaande 
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9. Hieronder staan onderwerpen aangegeven waarmee de milieufederatie in 

jouw provincie zich bezighoudt. Aan welke thema’s zou de milieufederatie 

volgens jou voorrang moeten geven? Geef dit aan door de onderwerpen een 

rangorde te geven. Het onderwerp dat jij het meest belangrijk vindt voor de 

milieufederatie geef je een 1. Het onderwerp dat je daarna het meest 

belangrijk vindt geef je een 2, enzovoorts. Je kunt zelf ook nog een 

onderwerp toevoegen. 

Energiebesparing  [rang] 

Duurzaam vervoer  [rang] 

Afvalbeperking  [rang] 

Biologisch voedsel  [rang] 

Zuinig met water  [rang] 

Natuurbescherming  [rang] 

Lichthinder  [rang] 

Geluidhinder  [rang] 

Zuinig gebruik van ruimte  [rang] 

Kwaliteit van het landschap  [rang] 

Anders, namelijk: <open invoer>  [rang] 
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Bijlage 2: Open antwoorden 

 

Ad 3.9: Rangordening onderwerpen, anders namelijk… 

 

Informatievoorziening 

binding vrijwilligers op milieugebied 

toepassing duurzame energie 

ontbossing 

overbemesting 

er is teveel samenhang voor rangschikken 

meer natuurlijk groen 

Energieopwekking 

voorlichting en educatie 

zwerfafval 

burgers bewust maken van hun omgeving 

beperking industriegebieden en woningbouw 

minder natuurvervuiling 

bestrijding zwerfvuil 

dierenwelzijn 

tom-toms op "grootste "wegen instellen 

RO 

lucht kwaliteit 

duurzaam bouwen 

hondenoverlast 

Economische krimp 

afvalscheiding 

subsidie voorziening voor wind- en zonne-energie particulieren en zakelijk 

milieueducatie 

meer afvalscheidingsvoorzieningen 

biologisch-dynamische landbouw 

tegengaan luchthaven 

megastallen 

geen bedrijfsterreinen meer 

voorlichting waarde van de provinciale natuur 

diervriendelijke producten 

recreatie 
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meer aaneengesloten groenstroken/natuur binnen de stad 

multifunctionele accommodaties 

onderhoud openbaar groen 

grondwaterpeil verhoging 

afschaffen bio-industrie 

aanleg wegen 

algemene bewustwording 

Duurzame energie 

plastic afval aanpakken 

Verrommeling landschap 

sociale woningbouw 

zich verzetten tegen wildgroei van asfalt 

ga nu eindelijk wat doen voor windparken in de provincie 

stimuleren van nee/nee en eventueel ja/nee stickers op brievenbus 

Geweld op straat 

effectievere prijsstelling watergebruik 

natuurontwikkeling 

bio-industrie 

kernenergie: nul co2 uitstoot 

fijnstof 

autovrije binnenstad 

besparing papier door overheid 

draagvlak bij de burgers vergroten 

terugdringen autogebruik en wegenbouw 

meer gemeentelijke inbreng en controle op deze zaken in samenspraak met de burgers 

terugdringen bio-industrie 

ook richten op omgeving van Breda niet alleen Eindhoven/Tilburg 

biodiversiteit landschap 

controle op handhaving van de regels 

sluipverkeer 

vrijmaken wildernisnatuur 

Waterhuishouding 

regionaliseren van voedsel 

groen in de wijk 

Alle genoemde zijn belangrijk 

ingrijpend veranderen veeteelt 
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luchtvervuiling op lokaal niveau 

landbouwgrond teruggeven aan de natuur 

openbaar vervoer 

natuureducatie 

natuureducatie 

Openbaar vervoer 

aandacht besteden aan dat wat al gebeurt, de successtory's 

zwerfafval 

fietspaden 

overstap naar duurzame energie 

duurzame energiebronnen 

bevorderen biologische dierhouderij 

Reiniging van verontreinigde bodems 

Opheffen Zeeuwse milieufederatie 

Grote schoonmaak langs wegen 

mens dichter en bewuster naar de natuur brengen 

Voorlichting 

samenhang natuur/economie/cultuur 

betere afstelling stoplichten is nml ook milieubewuster 

recycling apparaten, mobi's e.d. 

Met energie besparing kan men ook al lichthinder terug brengen 

educatie publiek 

Luchtkwaliteit 

asociaal gedrag 

kindvriendelijke woningbouw 

luchtverontreiniging 

alle onderwerpen muv biologisch voedsel 

duurzame landbouw 

niet lullen maar poetsen 

realiseren PEHS 

natuurdelen verbinden 

promoten consuminderen 

Ecologisch beheeer openbare ruimte 

het geheel van alles 

tegengaan van windmolens 

kernenergie 
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stimuleren opwekken groene energie 

gescheiden wandelpaden 

minder vliegverkeer 

projecten voor scholen, kinderen straatafval laten prikken om ze millieubewust te laten worden 

Millieu & Natuur 

luchtkwaliteit 

Mensen bewust maken van de vergankelijkheid van de aarde 

stoppen met nieuwe natuur 

dat is nogal afhankelijk van het mandaat wat ze hebben, ik ben daar niet mee bekend, had 

nog nooit van de m.f. gehoord, omdat ik niet verder kan vul ik 2/11 van boven naar beneden in 

C02-uitstoot verlaging 

luchtvervuiling 

huisdiervoorzieningen 

zwerfvuil 

minder vlees, zuivel en eieren eten 

behoud / bevordering biodiversiteit 

groen in stad 

geboortebeperking 

duurzame energie (anti kernenergie e.a.) 

duurzaam materiaalgebruik 

Duurzame energie 

bestrijding kernenergie 

aandacht voor biodiversiteit 

reclame langs de weg 

luchtkwaliteit 

bio-industrie 

openbaar vervoer 

weet niet 

dierenwelzijn 

Minder vlees eten 

Milieuvervuiling 

speciaal motorlawaai 

Voorlichting 

niks 

verrommeling wegen 

zwerfvuil 
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dierenbescherming 

n.v.t. 

vliegtuigen hinder 

duurzame energieopwekking 

meer voorlichting voor de jeugd 

overbevolking 

beperking aanleg snelwegen 

Chemisch afval 

megastallen 

windenergie 

GROENBEHEER STAD 

innovatie 

bewustzijnsvergroting 

vervuiling intensieve landbouw 

plastic afval inzameling 

aankoop grond 

Statiegeld op alle verpakkingen 

luchtvervuiling 

niets doen 

inzet werklozen e.d. voor deze doeleinden 

samenwerking 

Duurzaam bouwen 

Voorkomen van bijensterfte 

openbaar vervoer 

beter te brnstooren vraag 

educatie gedifferentieerd per leeftijd 

Meer groen 

Voorlichting 

geen bouw meer in duinen! 

lucht kwaliteit 

minder woningbouw 

binding van mensen met de natuur 

bioindustrie 

duurzaam ondernemen 

alles belangrijk 

scheiden afval 
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kauwgom afval 

uitbreiding steden beperken 

Is heel erg moeilijk, alles is eigenlijk nr. 1!!! 

Luchtvervuiling 

wanbeheer Veluwse fauna! 

Juiste Voorlichting 

gezond verstand 

onderzoek milieuvriendelijke brandstof 

duurzaam ondernemen 

Vuil op straat 

Rust voor dieren 

samenwerken 

voor iedereen toegankelijk te voet 

stop woningbouw waar geen werk is 

hergebruik goederen 

zwerfvuil 

Schone energiebronnen 

integraal, frequent en kwalitatief hoogstaand openbaarvervoer netwerk ontwikkelen 

eigen beheer natuur 

milieubewust bouwen 

hergebruik van goederen/materialen 

milieu 

Beperking afvalstort 

vlees/zuivel duurder maken 

natuureducatie 

ontheffen van boerengrond 

keuze consumentenproducten (schoonmaakmiddellen) 

Sluiting van alle kleine vliegvelden 

Gewoon doen,zoals onze voorouders 

het hangt gewoon allemaal samen 

alles is in samenhang belangrijk 

milieubewustzijn van mensen 

alternatieve brandstoffen 

zwerfvuil 

co2uitstoot 

zwerfafval verminderen 
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Illegaal crossen 

gifvrije omgeving 

Milieu in wereldverband 

ruimtelijk groen 

zuinig gebruik grondstoffen 

dierenwelzijn 

zonnepanelen 

voeding eten dat lager in de voedselketen zit (dus geen vlees) 

schiphol terugdringen 

minder vlees en zuivel 

Educatie op scholen 

Beperk straatverlichting 

minder bezwaarschrijften indienen e.d. 

rust 

Bescherming Dorpsaanzichten 

vliegverkeer beperken 

bioindustrie tegengaan 

max inwoners 

luchtkwaliteit 

bewustwording van wat individu kan doen in belang van milieu 

consumeergedrag 

loslopende honden 

geen 

behoud historisch landschap 

propaganda geboortenbeperking 

Landschapgebruik door wandelaars 

alternatieve energie 

onzinnig om hier punten voor te geven. Allemaal erg belangrijk. 

boeren ruimte laten om hun vak uit te oefenen zodat ze milieumaatregelen kunnen toepassen 

op hun bedrijf, behoud landschap en leefbaarheid kleine kernen 

luchtvervuiling 

hergebruik grondstoffen 3R www.ippbv.eu 

schone landbouw 

schone lucht 

bouw 

tegengaan van bedrijventerreinen 
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Transition Towns 

voorlichting over natuur en mileu 

kwaliteit oppervlaktewater 

voetafdruk: een kop koffie of thee? 

regionaal (bio/duurzaam) produceren & consumeren 

milieubeleid overheid 

meer gebieden teruggeven aan de natuur 

milieueducatie 

zwerfafval 

A green new deal: www.greenon2009.org 

Industrieterreinen 

waterkwaliteit 

beperking verstening landschap 

openbaar vervoer 

meer natuurfietspaden 

milieu-onderwijs voor kinderen 

Voorlichting 

meedenken oplossingen amoniakdepositie versus natuur 

duurzame energie 

informatie natuurbescherming 

bedrijventerreinen 

weet niet 

voorlichting en onderwijs milieu 

duurzame energie 

goedkoper openbaar vervoer 

Recycling 

inconsistent politiek beleid mbt milieu 

steun toerisme 

goed openbaar vervoer 

wind, water en zonneenergie 

luchtvervuiling 

duurzaam ontwikkelen 

Bescherming landbouw 

meer inspraak 

transferia, veilig fietsverkeer 

lokale duurzame energieopwekking 
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luchtkwaliteit 

luchtkwaliteit en straling 

NATUUREDUCATIE 

andere aanleg A4 dan gepland 

Educatie 

mega farm verbieden 

groen en gezondheid 

het tegengaan van varkensflats en LOG's 

leefbaarheid 

tegengaan uitlaatgassen 

duurzaam waterbeheer 

duurzaam gebruik/hergebruik 

Recreatie 

Tegengaan verkeershinder 

milieutoerisme 

regiogebaseerd onderwijs natuur & Milieu 

beter openbaar vervoer 

luchtvervuiling 

milieuheffingen 

betrokkenheid van bevolking 

informatieverstrekking 

Tussen 1 en 10 weinig verschil 

beperking bedrijfsgrootte veehouders 

geen nieuwe snelwegen 

duurzame energie 

hondenpoep 

Onderhoud van het landschap 

luchtkwaliteit 

bewerken politiek 

Onderhoud van beheerde gronden 

Leskisten 

hergebruik vrijgekomen industrieterreinen 

behoud van bomen 

advisering/beinvloeding lokaal en provinciaal beleid op thema duurzaam en besparing 

behoud van biodiversiteit 

geen kernenergie 
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meer bomen e.d. 

educatie 

praktische voorlichting eigen leefomgeving 

ik zou alles op 1 willen zetten. het is allemaal even belangrijk 

promotie milieufederatie 

zwerfafval 

Voorlichting/educatie 

bewustwording van mensen 

herstructurering bedrijventerreinen 

Geen extra woningen! 

Schoon oppervlaktewater 

luchtkwaliteit 

recreatieoverlast 

milieuvriend buitenrecreatie 

Duurzame ruimtelijke en vastgoed ontwikkeling 

fietspaden 

vrije energie en o.a. auto op perslucht, oneindig beschikbaar 

Milieubewustzijn vergroten 

fietspaden 

vervuilende industrie 

meer bewust maken van milieu-problematiek 

afvalscheiding wettelijk verplicht stellen, of belonen met bv korting op belasting 

LUCHTVERVUILING !!!! 

promotie duurzame energie 

promoten alternatieve energie opwekking (zon - wind) 

verbetering fietsroutes 

Meer groen in de woonwijken 

voorkomen kernenergie 

voorlichting 

aanleg wegen 

mestdumping 

files 

Klimaat beleid 

goede voorlichting 

geluid windmolens en radio's 

agrariër en natuur 
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Milieu bewustwording 

duurzaam medegebruik natuur 

geen bio-industrie 

Onderwijs op al deze gebieden 

onderhoud publieke ruimte 

kostenbatenanalyses minder gericht op economie, maar op milieu 

tegengaan uitwassen vaarreceatie 

luchtkwaliteit 

controleren/corrigeren van politieke besluiten met gevolgen voor natuur en omgeving op 

provinciaal en gemeentelijk niveau 

zwerfvuil 

minder vlees 

Bedrijven werkelijk milieubewust laten werken, niet praten maar doen. 

voorlichting op middelbare scholen 

kindernatuureducatie 

Verantwoordelijkheid 

geen 

weet ik niet 

bevorderen afname producten die in de nabijheid geproduceerd zijn 

vliegveld 

fijnstofreductie 

bereikbaarheid natuur voor mindervalide 

gratis fietsen voor gezinnen zonder auto 

alternatieve energie (zon, wind, H2) 

duurzame technologie stimuleren 

educatie en voorlichting 

landbouw en milieu 

maximalisering van salarissen van personen, die in deze sectoren werkzaam zijn 

bedrijventerreinen 

Bewustmaking 'jeugd' van 't e.e.a. 

Windmolen promotie 

zuinig op bomen 

hondenoverlast 

duurzame, extensieve en diervriendelijk veehouderij 

luchtverontreiniging 

anti verdrogingsmaatregelen 
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support lokale natuurorganisaties 

duurzame energie 

uitstoot schadelijke stoffen 

voor ieder anders,wat mogelijk is 

fietskilometervergoeding door bedrijven en uitzendbureaus stimuleren 

geen idee 

eerlijke handel 

meer afval scheiden 

monumentenzorg 

Zonne energie.wind energie. 

Fryske Gea 

educatie 

promotie alternatie energiebronnen 

kwaliteit van de lucht 

tegengaan van kappen van bomen 

horizonvervuiling 

Minder mensen 

geen boer op Marken 

zwerfafval 

luchtvervuiling 

luchtvervuiling 

afvalscheiding 

luchtkwaliteit 

educatie 

voorlichting 

Bewustzijn klimaat verandering 

dijkbescherming 

behoud/versterking van cultuurhistorische elementen meenemen in landschap/natuur/ruimte 

duurzaam bouwen 

Bomenkap stoppen 

hernieuwbare energie aanbieden voor de particulier 

afvalscheiding 

vrolijke herkenbaarheid 

speelstraten 

duurzame brandstof 

luchtvervuiling en klimaat 
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windmolens 

luchtkwaliteit 

coordinatie 

schone energiebronnen 

behoud bestaande natuur 

Dierenbescherming 

geen gif gebruiken 

duurzame energiebronnen 

electrosmog 

goedkoper openbaar vervoer 

afvalsortering 

apart inzamelen plastic 

dierenwelzijn 

mobiliteit 

dierenwelzijn 

educatie 

Lokale economie 

provinciale staten moeten luisteren naar burgerinitiatief 

bewustwording 

informeren natuurorganisaties of milieugroepen 

luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit 

duurzame energie 

eigenlijk allemaal 

consuminderen 

schone lucht 

luchtkwaliteit 

Afval bij evenementen & festivals 

compleet duurzame levensstijl 

Windmolens 

geen gentechnologie 

geen wegennetuitbreiding 

gentechnologie 

ruimtelijke ordening 

duurzaam ecologisch bouwen 

gezondheid in relatie tot voeding 
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Duurzaam ondernemen 

afval apart inzamelen 

lokale voedselproductie 

meer openbaar vervoer 

Fijn stof bestrijding 

geen uitbreiding van de steden 

meer publiciteit om de meer mensen te bereiken in deze 

beperking overlast motoren 

bewustwording 

dierenwelzijn 

beperking consumptiegedrag 

reclamevervuiling 

kringloop 

aanleg wegen 

vervuiling oppervlaktewater 

Vind alles onbelangrijk, verbieden zou beter zijn 

Luchtkwaliteit 

bewustzijn creëren bij niet groenen 

voorlichting 

jezelf 

parkeerbeleid stad 

emissies industrie 

verkrijgbaarheid van gezonde voeding 

Recreatie 

duurzame energie 

wind- en zonneenergie 

Ik vind al deze zaken even belangrijk dus ik had liever geen rangorde aangegeven 

grondwaterpeil 

verspilling overheidsuitgaven 

toezicht op milieu overheid 

luis in de pels 

Ontwikkelen van een duurzaamheids keurmerk 

educatie/ mensen bewust maken van het effect van hun gedrag 

stoppen met aanleg van nieuwe wegen 

toetsing regelgeving door prov en gem. 

gangbaar voedsel=duurzaam 
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Landbouw & Zorg: Zorgboerderijen 

educatie 

Verkleining Voetafdruk 

duurzaam bouwen 

kwaliteit markermeer 

landbouw werkgelegenheid 

Natuurbescherming staat voorop, door met de andere punten goed om te gaan bescherm je 

de natuur al. Dit zou geen cijfers moeten krijgen. 

geen idee 

allemaal even belangrijk 

Inpassing in het landschap 

dumpen afval tegengaan 

plastic alternatieven zoeken 

koepel van duurzame initiatieven 

Fietspaden en banken hier langs. 

fijnstof 

duurzame recreatie/ geen toertochten/ geen motoren op dijken 

geen onnodige wegobstakels 

keurmerk materialen 

maatschappelijk draagvlak 

luchtkwaliteit 

steun aan burgerinitiatieven 

Innovatief duurzaam samenleven 

duurzame ontwikkeling/duurzaam bouwen 

bestraten van tuinen 

lokale economie stimuleren 

zwerfvuil 

Stimuleren alternatieve energie opwekking en gebruik 

beperking economische groei 

bewustwording milieuschade 

voorlichting, bevordering bewustwording 

hergebruik grondstoffen 

duurzaam bouwen 

klimaatsverandering 

watermanagement 

Openbaar vervoer gratis! 
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zou het niet weten 

geen industrie 

PET-fles/plastic inzamelen naast glasbakken. 

duurzame energie 

herstructurering 

ondersteuning lokale groepen 

opwarming van de aarde 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Zwerfvuil 

zwerfvuil 

duurzame energie 

verbod op energieverslindende apparaten 

Afval op straat 

hondenpoep 

vermindering autogebruik 

natuurontwikkeling 

gratis openbaar vervoer 

zonnepanelen 

duurzaam bouwen 

beperken intensieve veehouderij 

Respect voor dieren (bioindustrie) 

vleestax 

zonnepanelen 

geen nieuwe bedrijfsterreinen 

lentekriebels 

voorlichting 

transformatie naar duurzame samenleving 

hondepoepoverlast 

coordinatie NB-zaken 

Meer gebruik van menskracht 

geen voorkeur! onderwerp afhankelijk van urgentie 

milieu educATIE 

duurzame energie 

zwerfafval 

voldoende groen in woongebieden, niet alles volbouwen 

Hergebruik ind terrein 



3P – Het Groene Peil – juni 2009  - pagina 36 

voorkomen glastuinbouw 

voorlichting 

milieueducatie 

Voorlichting van jeugd 

meer groen om de huizen 

Zwerfvuil beperking 

fietspaden 

bewustzijn en politieke lobby 

combinatie van alle onderwerpen 

geen hoge gebouwen(woon) 

minder vlees productie 

natuur- en milieu-educatie 

Goed begaanbare fietspaden 

herstructuering industrieterreinen 

luchtkwaliteit 

geluidshinder op zondagen 

luchtverontreiniging 

geen 

Zuinig met grondstoffen 

leefomstandigheden 

poep 

jeugd/onderwijs 

groene daken en zonnepanelen 

voorlichting aan het publiek 

kauwgom in prullenbak werpen 

Recreatiedruk 

Samenwerken gelijkgestemden 

Peak Oil 

biodiversiteit 

minder vlees eten 

Educatie/voorlichting 

beperking CO2 uitstoot 

milieueducatie 

dorpen in stand houden 

kinderen bewust maken 

Recycling 
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gezondheidbevordering 

inzameling plastic 

biologisch boeren 

innovatie 

minder verrommeling 

Nederlandse natuur onderwijs 

mosselen 

openbaar vervoer gratis maken!!!! 

Luchtkwaliteit 

buiten spelen 

horizon-vervuiling 

beperken intensieve veehouderij 

milieuvergunningen bedijven 

educatie/voorlichting 

duurzame energie opwekking 

goed openbaar vervoer 

duurzame energie 

ontwikkeling natuurgebieden 

toepassing zonne-energie 

oude industrie gebieden opruimen 

Duurzaam ondernemen 

luchtkwaliteit 

druk je beter uit s.v.p. 

maatschappelijk draagvlak 

Veel exclusieve fietspaden 

spreiding van werkgelegenheid 

reclameborden vervuiling 

bewustwording voorzichtig te zijn met milieu 

Vegetarisme 

diervriendelijkheid, bijv. koeien in de wei 

luchtkwaliteit 

duurzame energie 

natuurontwikkeling 

informeren en voorlichten 

bewustmaking/voorlichting 

milieuvriendelijke auto's 
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Luchtverontreiniging 

verkeershinder 

bewustwording "consumenten" 

luchtkwaliteit 

ecologische verbindingszones 

luchtkwaliteit 

fijnstof 

consumenten waarheidsgetrouw voorlichten 

minder industriegebieden aanleggen 

Milieuhinder (fijnstof, stikstof etc.) 

afval uit energie (www.e57.nl) 

bermen niet meer maaien 

ecolonomie 

klimaatneutraal worden 

vogelbescherming 

streekproducten 

Voorlichting 

Vernieling 

duurzame winkels/bedrijven 

opvoeding, onderwijs 

gratis openbaar vervoer 

economie 

klimaatverandering 

meedenken hoe verantwoordelijkheden tussen rijk, provincies en gemeenten effectiever 

geregeld kunnen worden 

snelheidsbeperkingen 

beek/kreekherstel waternatuur 

gebruik luchtruim lagere regionen 

Bedrijfsterreinen zo compact mogelijk (auto's onder de grond en bedrijfsgebouwen stapelen) 

 
 


