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Antwoorden
Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Kunt u in uw eigen woorden omschrijven wat u verstaat onder een natuurgebied?Er zijn geen goede
of foute antwoorden; schrijf gerust alles op wat er in u opkomt!

Antwoord 1:
Antwoord
een gebied boordevol natuur dit kan bossen zijn maar ook heide of vennen

1

Een gebied waar de natuur ongerept en ongestoord haar gang kan gaan

1

De naam zegt het dit is voorbehouden aan de natuur en tevens beschermd

1

een gebied waar respect is voor natuur en dier

1

gebied waar ik heerlijk rustig kan verblijven ,rusten wandelen zonder dat de dieren
en de omgeving daar last van hebben

1

Geen autowegen of bebouwing maar wel veel bomen, struiken, hei, weilanden en
vogels. Liefst ook nog konijnen en andere kleine dieren. Wel graag looppaden en
fietspaden + afvalbakken.

1

Een omgeving waar door mensen niet tot zeer zelden invloed wordt uitgeoefend. Het
gebied is in princiepe vrij toegankelijk.

1

gebied waar geen wegen zijn, in elk geval niet voor auto's en waar dieren/vogels
leven en oud kunnen worden zonder honger, waar rust heerst en je lekker kunt
wandelen

1

Dit is volgens mij een gebied, waar de mens zo min mogelijk ingrijpt, zodat de natuur
zo veel mogelijk zijn gang kan gaan.

1

Een gebied waar natuur voorgaat boven mobiliteit. Waar flora en fauna op prio
1staan. Een gebied waar je liefst als wandelaar welkom bent. Als het even kan met
loslopende hond, maar wel onder verantwoordelijkheid van de eigenaar. Zie beleid
Groot Brittannië: hond mag los, tenzij er wordt gevraagd om hem op een bepaald
perceel aan te lijnen.

1

Noor natuurmonumenten beheerd gebied, groen, dieren, kikkers

1

de eilanden

1

Rust, bos, heide, water, dieren, genieten.

1

Nationaal park

1

Gebied waar de natuur volledig tot zijn recht komt. Alleen natuur met veel groen.

1

Een rustig gebied vol bossen, bomen, planten waar geen auto's mogen komen en
veel vogels fluiten.

1

een groen en boom rijk gebied . of een stuk heide. waar je fijn kunt wandelen

1

Gebied waar de natuur zijn gang kan gaan en niet door mensen wordt beinvloed.

1

Een door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Overijssels landschap beheerd
gebied

1

bossen, meren,

1

groen, oase van rust, geen auto's

1

Een natuurgebied is voor mij een gebied waar de mens het gebied teruggeeft aan de
natuur, waarbij rekening gehouden wordt met de mensen. Recreatie is daarbij een
mogelijk doel.

1

Een stuk grond van onbepaalde groote waar de mens weinig tot geen invloed op
uitoefend

1
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Antwoord 1: (vervolg)
Een bosrijk gebied, afgewisseld met heide

1

groen gebied zonder verkeer.waar de rust je tegemoet komt.

1

Mooie natuur, rust,

1

Een gebied zonder huizen. Een gebied zonder landbouw en veeteelt.

1

komt geen verkeer, geen woningen of andere gebouwen. De natuur gewoon haar
gang laten gaan.

1

Een stukje ongerept Nederland waar het leven van Flora en Fauna niet wordt
beïnvloed door de mens

1

Een natuurgebied is voor mij een gebied waarin flora en fauna zo oorspronkelijk
mogelijk aanwezig zijn. Dit kan ook door herstel gerealiseerd worden.

1

Bossen en heide.

2

bosrijk omgevingen met fauna en floura

1

Een gebied waarin er enige mate van bescherming geldt voor de flora en fauna op
die plek. Regulering met betrekking tot wonen, werken en verkeer.

1

Een gebied die niet toegankelijk is voor mensen (enkelen bv. boswachter
uitgezonderd). Waar de natuur haar gang kan gaan en dieren beschermd kunnen
leven.

1

Een beschermd gebied, als duin of bos etc.

1

Onbebouwd gebied met bos/heide/meer etc.

1

Een gebied waar de natuur in al haar facetten min of meer haar eigen gang kan
gaan.

1

Een gebied dat beschermd is en waar de natuur voorrang heeft.

1

Een gebied, waarin de invloed van de mens geminimaliseerd is en planten en dieren
hun eigen samenleving kunnen zoeken.

1

Een stuk grond waarbij de natuur grotendeels haar gang kan gaan. Bomen,
gradland, water etc

1

Landschap, planten, dieren

1

Geen gemotoriseerd verkeer en geen infra

1

Bos

2

Een beschermd stuk grond, bos of plaats waar bijzondere vogels of andere dieren
leven

1

Groene ruimte

1

Een natuurgebied is een behoorlijk groot stuk land, waar de natuur (min of meer) zijn
eigen gang kan gaan. Afhankelijk van de plaats, (langs de kust, op de zandgrond, in
de heuvels), moet er kunnen groeien en bloeien wat er van nature hoort, zonder al te
veel inmenging van buitenaf. De mens mag vooruit wat bijsturen.

1

Een mooi rustig stuk mooie natuur

1

een gebied waar zonder al te veel menselijk ingrijpen voorrang wordt gegeven aan
het leven van planten en dieren boven ander motieven

1

waar de natuur de baas is

1

Een gebied van bos heide weilanden waar de mens zo min mogelijk komt

1

ongerepte natuur met weinig of geen zicht op bebouwing en infrastructuur, geen
lawaaioverlast

1
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Antwoord 1: (vervolg)
rustig gebied met veel groen en weinig bebouwing.

1

een bos, weiland, duinen of ander grondgebied waar planten en dieren in de vrije
natuur leven, gecultiveerd of nog onbewoond niet gecultiveerd

1

Natuurgebied is een gebied met veel groen, waarin geen gebouwen geplaatst zijn en
waarin dieren in het wild kunnen leven.

1

Een gebied wat niet is aangelegd, maar waar (onder controle) flora en fauna groeit
en bloeit en leeft.

1

een mooi uitgestrekt gebied met bomen, water, weide, heide, stiltegebied met her en
der wat mooie dieren zoals vogels, herten, schotse hooglanders ed

1

Gebied waarin planten en dieren zonder veel menselijk ingrijpen gedijen.

1

Een gebied dat bescherm is door de wet en na eventuele inrichting van het gebied
met rust gelaten word

1

een gebied met groenvoorzieningen

1

Een gebied waar bomen, struiken en planten bloeien en groeien en waar dieren vrij
kunnen leven.

1

bossen, weilanden, zee. Open stukken natuur zonder noemenswaardige bebouwing.

1

Dat is een gebied zonder stenen hoge gebouwen met mooie bomen struiken planten
waterplassen en dieren. Als je daar rond loopt hoor je vogels fluiten de bladeren
bewegen door de wind. Het ruikt daar heerlijk en de lucht is er schoon, geen motor
lucht of lawaai van auto's

1

Gebied dat autovrij is en waar je rustig kunt wandelen

1

Een gebied dat niet kunstmatig is aangelegd en waar de natuur zijn vrije loop heeft,
en tevens beschermd wordt door b.v. Staatsbosbeheer.

1

Gebied dat door zo min mogelijke aanpassingen is ontstaan. Maar wat wel
onderhouden mag worden om in stand te houden. Zodat heide velden blijven
bestaan .

1

Een natuurgebied wordt beschermd zodat de flora en fauna in stand wordt
gehouden. Het is verboden om in een natuurgebied te bouwen en er mogen
doorgaans geen auto's rijden.

1

Een plek waar mensen hun best doen om te zorgen dat de natuur zijn natuurlijke
weg volgt

1

Een gebied waar geen wegen zijn en dat begroeid is met bomen en struiken en
waarin dieren vrij rondlopen. De mens is hooguit een stille gast

1

Rust. Ruimte voor flora en fauna. Veel minder ingrijpen (of aanleggen van onzinnige
paden/toestellen) door overheid/staatsbosbeheer/natuurmonumenten.

1

Bossen,heiden,vennen, vrij toegankelijk. Om te Kunnen lopen,fietsen. Ontspannen

1

gebied met natuur

1

Een groen gebied dat wordt beheerd door een natuurbeschermingsorganisatie zoals
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.

1

Een gebied waar fauna en flora gedijen

1

Een bos of een park waar de natuur vrij wordt gelaten. Niet te veel onderhoud wordt
gedaan.

1

Een gebied zonder bebouwing of agrarische bestemming. Kan een bos zijn, een
duingebied, een watergebied, een gebied met wandelmogelijkheden zonder al te
veel aangelegde paden

1
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Antwoord 1: (vervolg)
herten bomen rust

1

ongerept natuurschoon/oerbos of door de mens aangelegd rustgebied

1

plek waar de natuur overheersend is en menselijke invloeden beperkt zijn

1

een bos; een gebied waar de natuur (bloemen, planten en dieren) de vrijheid hebben

1

Groen gebied met veel bomen of een hei met duinen

1

Beschermd gebied ....zoals het vroeger was

1

bossen

1

een gebied waar je vrij kunt wandelen, in de natuur

1

Een gebied, waar het allemaal draait om de natuur en om de rust, en de schoonheid
daarvan. Iets waar je kunt wandelen en fietsen, en helemaal tot rust kunt komen.
Kunt genieten van de uitzichten.

1

GEBIED MET VEEL NATUUR

1

Gebied met geologische feature of juist groen, (bomen, planten, een enkel
aangelegd grasveldje mag maar liever niet) waar je kunt genieten van het spel en de
geluiden van water en lucht en waar idealiter dieren ook graag uit zichzelf naar toe
komen om te verblijven. Een plek waar je tot rust kunt komen waar je niet altijd
tussen mensen en machines zit.

1

een gebied waar de natuur de overhand heeft. Weinig invloeden van mensen zijn te
zien, alleen natuurlijke elementen op wat kleinigheden na zoals routebordjes en
aangelegde paden.

1

Een gebied waar geen bebouwing is en geen activiteiten plaats vinden op het gebied
van land en veeteeld

1

Een (beschermd) gebied zonder bebouwing en infrastructuur waar flora en fauna
"hun gang" kunnen gaan

1

bos en ven groter dan 5 hektaar

1

Bos, heide, weiland, ruimte voor wild, vogels etc

1

Een omgeving van ongerepte natuur.

1

Rust, ruimte, dieren, planten, groen, water, recreatie, beschermd

1

bossen en heide en de eilanden

1

Natuurgebied is een terrein waar van alles vanzelf groeit door het toedoen van
mensen en dieren. Dit gebied wordt goed onderhouden of in stand gehouden. Het is
genieten in een natuurgebied vanwege al het groen en de gezonde lucht voor mens
en dier. Laten we ons best doen voor de natuur.

1

een gebied dat afgezet is en er regels gelden voor het behoud er van

1

Groen, ruimte, stilte, wandelpaden, bos, water, bomen, strand, zand

1

bos, weide

1

Een gebied waar de natuur haar gang kan gaan en geen invloed van mensen
ondergaat.

1

Alles wat niet door mensen handen is gemaakt

1

Gebied dat op enig moment is vrijgehouden van menselijke inbreng. De natuur kan
z'n gang gaan.

1

Een gebied waarvoor de natuur bepalend is: een natuurlijke en beschermde
omgeving.

1
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Antwoord 1: (vervolg)
Een Natuurgebied is in mijn ogen een gebied waar menselijke inbreng ter ontsluiting
en verfraaiing tot een minimum beperkt blijven en waar door genieters per telefoon
de handhavers gewaarschuwd kunnen worden als vandalen denken de zaak te
kunnen re moduleren of brand stichten

1

Een natuurgebied is een gebied, groot of klein, waarin speciale planten en / of dieren
voorkomen, waar de natuur beschermd wordt door bebouwing door mensen te
weren, waar je kunt genieten zonder lawaai van verkeer.

1

een bos-water rijke omgeving, afgeschermd voor autos, e.d.

1

een gebied waar rust heerst, waar ik kan genieten van bomen, planten, water en
dieren.

1

Een gebied waar de natuur en de dieren in de natuur beschermd worden.

1

Een gebied waar, binnen bepaalde grenzen, de natuur zijn gang mag gaan.
Bepaalde ontwikkelingen worden gestimuleerd b.v. door waterstand regulatie,
introductie van bepaalde dieren etc.

1

Waar de natuur zijn gang kan gaan

2

Ongerepte grond/ bebossing/heide etc waar geen menselijke bewerkingen op
worden gedaan (m.u.v. Bosbeheer bijvoorbeeld)

1

Waar het rustig en ongerept is waar geen mensen schreeuwen en honden los lopen.
En waar motorcrossers hun gang kunnen gaan zoals hier in Drenthe waar geen
enkele politieagent zijn verantwoording neemt en weet wat wel of niet mag.

1

Een plaats waar planten, bomen, water en dieren zich rustig kunnen ontwikkelen. Er
heerst, behalve het gefluit van vogels en de geluiden van dieren, rust die niet teniet
gedaan wordt door horden schreeuwende mensen.

1

veel natuur, beschermd door de bossenvereniging, dieren, water, rustig

1

de bestemming ervan is alleen natuur. geen industrie etc.

1

bossen, heide,zee en strand, maar ook weilanden, akkers. Zelfs mijn eigen tuin is
een natuurgebiedje in het klein

1

Stuk groen soms met bomen kan groot of klein zijn

1

rust/ruimte/groen/paden/water

1

Een gebied met een bestemmingsplan dat gericht is op natuur en geen
verstedelijking.

1

Park/bos/polder Fietspaden, geen auto verkeer Je hoort de natuur en geen lawaai
van de stad

1

een gebied zonder veel bebouwing met een officiele beschermde status

1

een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan

2

gebied waar bomen; struiken; duinen; zee e.d. is en waar je in alle rust van kunt
genieten

1

Een stuk natuur, bossen of heidevelden waar je kunt fietsen wandelen en
ontspannen.

1

Een gebied waar rust heerst en de natuur rustig zijn gang kan gaan.

1

Dat is een gebied waarvan de ecologische waarde wordt beschermd en de
natuurbeleving voorop staat.

1

Een gebied waar rust in de natuur wordt gevonden, geen inmenging van mensen,
alleen in uitzonderlijke omstandigheden

1
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Antwoord 1: (vervolg)
een gebied waar de mens minimaal ingrijpt, geen menselijke activiteiten
plaatsvinden, behalve recreatieve, niet verstorende aanwezigheid.

1

Gezond behoud van natuur in een voor mensen niet altijd toegankelijke gebieden

1

Een gebied met veel natuur, bomen, struiken, dieren

1

Een echt natuurgebied is een gebied waar geen mensenhand aan te pas is
gekomen.

1

Heide, bos, water, natuur, rust, ruimte, dieren, flora, fauna

1

Een gebied dat door de natuur onderhouden wordt, eventueel met minimale hulp van
de mens.

1

Een natuurgebied is een beschermd gebied waar men soms mag wandelen of
fietsen en waar men van de flora en fauna kan genieten.

1

een gebied zonder bebouwing, met veel groen , water, of lage begroeiing, maar waar
wel gewandeld, gefietst (zonder batterij) of paard gereden kan worden

1

Geen bebouwing, geen industrie. Verblijfplaats voor dieren in het wild. veel groen.

1

een natuurgebied is een gebied waar binnen een natuurlijke omgeving, zonder teveel
tussenkomst van de mens, groei en bloei is voor planten, dieren en water. Mogelijk
bosrijk, waterrijk, zandgebied etc.

1

Veel groen en dieren

1

Waar de natuur nog ongerept is en het heerlijk wandelen is

1

Een gebied waar de natuur rustig zijn gang kan gaan zonder de bemoeienis van
mensen.

1

Natuurgebied bestaat volgens mij uit bos, heide enz.

1

Een gebied in de natuur. Veel planten, dieren,water..

1

een beschermd gebied met aandacht voor de natuur, waar je kunt wandelen of
recreeren

1

een afgebakend gebied waar geen auto's mogen komen

1

Een mooi stukje groen bossen of heide dan wel of niet beheerd

1

een gebied met bossen en planten waar de wilde dieren het goed hebben en in
vrijheid kunnen leven

1

goed leefklimaat voor flora en fauna

1

Een afgezet gebied waar natuur de vrije hand krijgt, dieren in het wild.kunnen leven
en mensen niet mogen komen omdat zij de natuur mogelijk verstoren

1

Een gebied dat door de jaren heen niet bewerkt is of aangepast, in Nederland
nauwelijks nog aanwezig. De parken van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
hebben niets met natuurgebied te maken en zouden verboden moeten worden.

1

lekkere groene omgeving. Mogelijkheid om lekker te ontspannen.

1

water, groen en blauwe luchten

1

waar de natuur zijn gang kan gaan. Waar geen auto's kunnen komen. Alleen fietsers
en wandelaars

1

een gebied waar de mens zo weinig mogelijk ingrijpt een de natuur zijn gang kan
gaan

1

Bomen, heide, rust, geen fietsers en mountainbikers, wandelpaden.

1

veel bos en lekker rustig

1
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Antwoord 1: (vervolg)
E landschap waar de natuur zijn gang gaat zonder al teveel ingrijpen van de mens

1

Een afgeschermd gebied, waar je naartoe kunt gaan om te ontspannen. Het is er
vaak groen en er leven verschillende dieren in het wild.

1

Waar flora en fauna zijn en weinig tot geen mensen wonen. Wandelen en fietsen
mag,op de paden.

1

Daar waar bomen, water en planten staan

1

Dit is een gebied waar je in alle rust van de natuur kunt genieten. Meestal is het ook
een beschermd gebied maar mag je er vaak wel wandelen of fietsen op aangelegde
paden

1

Een min of meer aaneengesloten gebied, waar geen woningen of bedrijven zijn
gevestigd en de dieren en de beplanting weelderig kunnen tieren.

1

Een natuurgebied is een beschermd gebied waar heide groeit en dieren de vrije loop
hebben.

1

waar de natuur beschermd wordt en wel mensen mogen komen

1

terrein waar de natuur (bos, heide, zand) het belnrijkste is

1

Een plek met veel groen en weinig tot geen bebouwing. In ieder geval geen
woonruimte

1

Een gebied groter dan een bepaald aantal km waar ongerepte natuur en dieren die
daarbij horen is\

1

natuur gebied is een gebied waar rust heerst ook als er personen aan wezig zijn

1

nee

1

een beschermd stuk natuur, waar de menselijke invloeden zoveel migelijk beperkt
worden

1

Plek met beschermde natuur

1

waar bomen, planten, water is en weinig tot geen mensen komen

1

Een gebied waar geen woningen/gebouwen staan, dus bos weilanden duinen

1

Bossen, parken, weinig auto's, wandelpaden

1

Een bepaalde zone waarin flora en fauna zijn gang kan gaan zonder dat er
bijvoorbeeld woningen en of bedrijven zich kunnen vestigen. Vaak ingericht als
wandel/fiets zone

1

de bossen ruiken en zien

1

Waar fauna en flora ongestoord kan leven

1

Bos, heide, strand etc

1

Gebieden waar men de natuur haar gang laat gaan rekening houdend met de
oorspronkelijk fauna en flora

1

Gebied met flora en fauna

1

een gebied met veel beplanting (bomen en/of gras, ect.) of met veel water met
planten /bomen langs de waterrand, maar met zeer weinig bebouwing, hooguit met
een gebouwtje voor natuureducatie, wel paden maar geen wegen

1

Natuurgebied is een rustgevend waar de natuur welig groeit

1

Een natuurlijk gebied dat van oorsprong natuurlijk is of door mensen aangelegd.
Volop natuur in de breedste zin van het woord.

1

Veel groen, rust, ruimte, dieren, wandelpaden

1
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Bomen, dieren, groen in een zo natuurlijk mogelijk omgeving, zonder beton etc

1

Bomen, water, dieren

1

bos, gras weilanden zonder huizen

1

kan alles zijn. Bossen, duinen, weidegebieden waar men de natuur zoveel mogelijk
zijn gang laat gaan. Geen bebouwing. Toegankelijk (voor zover mogelijk) voor
wandelaars en fietsers

1

Gebied waar de natuur de vrije hand heeft, waar de natuur zijn eigen gang gaat
(groei bomen, planten etc) en waar dieren hun vrije gang kunnen gaan.

1

Een gebied zonder bebouwing

1

omgeving met mooie kleuren, bomen, planten, schone geurende lucht, licht, water en
veel ruimte, waarin ik me heerlijk vrij voel en op mijn gemak ben, waar alles nog
ongerept is en waar ik uren zou kunnen doorbrengen zonder alles wat mensen in
deze tijd voornamelijk bezighoudt.

1

Een gebied met veel groen waarin weinig invloed is van menselijk handelen.

1

Een gebied waarin flora en fauna de ruimte krijgen. Het welzijn van het gebied is
bovengesteld aan de recreatiewensen van de mens.

1

Een plaats waar de natuur zijn gang kan gaan, eventueel eerste aangelegd door de
mens. Waar dierenodig ongestoord kunnen leven. En waar de mens kan genieten en
ontspannen. Mits rekening gehouden word met de omgeving.

1

gebied waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten, waar dieren in alle rust
kunnen leven. Mensen hebben of beperkt toegang of alleen op wandel en
fietspaden.

1

bos en heide

3

Een gebied buiten waar je kunt genieten van dieren, planten, water, bomen, kortom
van de natuur

1

groen,water lucht

1

Een gebied met minimale bebouwing en natuur die leefgebied is voor specifieke
groepen. Of gebied met specifieke beplanting of milieu wat behouden moet blijven

1

Een gebied waar de natuur zoveel mogelijk met rust wordt gelaten door de mensen.

1

Van bossen tot weilanden en watergebied tot openbare parken,verder alles wat
openlucht is.

1

Bossen de hei

1

een gebied met veel bomen en planten met zandpaden waar geen verkeer mogelijk
is.

1

Een gebied waar over het algemeen weinig tot geen bebouwing te vinden is.
Natuurgebieden zijn over het algemeen speciaal beheerde gebieden waar de natuur
onaangetast zijn gang kan gaan.

1

Een groen gebied waar je kunt wandelen en waar het rustig is.

1

Een groen gebied waar het doordeweeks rustig is en druk in het weekend.

1

Een natuurgebied is een gebied waar planten, bomen en dieren gedijen en waar de
mens geacht wordt op de paden te blijven.

1

Een beschermd gebied waar je kunt genieten van een stukje ongerepte natuur.
Meestal zijn er in dat gebied veel vogels of andere dieren. Er zijn geen auto's of
andere verkeer.

1
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Antwoord 1: (vervolg)
een mooi rustig gebied, met veel natuur, ongerept

1

Groene omgeving, vrij toegankelijk

1

Mooie rustige omgeving

1

Een gebied waarin de natuur en dier samenleven.

1

Dat is een groot bos en weilanden waar allerlei dieren leven

1

Een natuurgebied is bijvoorbeeld de Veluwe en de Bieschbos.

1

Een gebied met flora en fauna dat beschermd is en waar geen andere
bestemmingen aan (mogen) worden gegeven.

1

terrein wat niet bebouwd is

1

Een beschermd gras-, heide-, bos-, of waterland waar speciale wetten gelden ter
bescherming van flora en fauna.

1

Waar de natuur in principe zijn eigen gang kan gaan.

1

Een gebied zonder snelverkeer en gemotoriseerd verkeer zoals scooters en
brommers

1

Een natuurgebied is een afgebakend groen en haast onbewoond gebied, waar flora
en fauna beschermd worden door een overheidsinstantie.

1

Het is een gebied waar men wandelen en fietsen kan in alle rust.

1

alle gebieden die de natuur vertegenwoordigen in de ruimste zin van het woord.

1

Een gebied zoals de Biesbosch, de heide, en de wadden.

1

Een natuurgebied is een gebies waar de natuur behouden blijft, zoals deze van
oorsprong was. Dit geldt voor flora en fauna. Ook de inrichting speelt een rol.

1

Rust, geen auto's, dieren, gesloten voor mensen, geen onderhoud

1

land met allemaal bomen en dieren

1

Een gebied waar de natuur echt zijn gang kan gaan. Vogels en dieren hun gang
kunnen gaan en zo weinig mogelijk inmengeing van de mens. Je ontkomt hier
natuurlijk nooit 100 % onder uit.

1

wat niet door woningbouw en industrie is aangetast

1

Bosrijk, ongeschonden

1

gebied zonder woningewn alleen natuur geen huizen geen industire

1

Gebied waar de natuur het belangrijkste element is en blijft. De rest is daar op
afgestemd.

1

Terrein met bos , heide , mooie doorkijkjes , waar je vrij kunt verblijven

1

Een gebied dat beschermd wordt en waar de natuur zijn gang kan gaan

1

Beschermd gebied vol planten, bomen en dieren met verzorgde paden.

1

gebied met veel bomen en gras en bloemen,met eventueel dieren in het wild

1

veel bomen, weiden, heide enz . veel rust verschillende dieren een gebied waar je
ook welkom bent met je hond

1

Perceel van min 100 km2. Inheemse planten en bomen. Inheemse dieren. Geen
geluidsoverlast, geen drones. Niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Geen
"belevingstoestanden"

1

Een beschermt stuk grond waar de natuur zijn eigen gang gaat. Motorvoertuigen zijn
daar niet wenselijk

1

gebied waar natuur wordt gewaardeerd en met rust gelaten. alleen toegankelijk voor
voetgangers en fietsers

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
een gebied waar de natuur ongestoord kan groeien en bloeien en waar dieren
ongestoord kunnen leven

1

Een gebied (kan land zijn, of water, dat doet er niet toe) dat beschermd moet worden
zodat het blijft bestaan in zijn originaliteit en daarme behoud van flora en fauna.
Nodig omdat het anders verloren zou gaan, verkeerd gebruikt zou worden,met alle
gevolgen voor de oorspronkelijke flora en fauna. Opdat het op lange termijn nog
steeds bestaat en mogelijk zelfs toegankelijk kan worden gemaakt voor liefhebbers.

1

Natuurgebied is voor mij een gebied wat alleen te voet of met de fiets te bereiken is
waar rust heerst geen bebouwingen de omgeving storen

1

Een natuurgebied is volgens mij een gebied waar we zuinig op moeten zijn. Flora en
fauna hebben hier voorrang om mens en verkeer.

1

Natuurlijk gebied met uitgebreide flora en fauna die zo mogelijk met rust wordt
gelaten en waar motorvoertuigen niet welkom zijn.

1

Een stuk grond dat niet actief beheerd wordt, maar waar de natuurlijke beloop zijn
gang kan gaan.

1

Gebied in beheer bij Natuurmonumenten of SBB. Rust, groen, ruimte. Er vindt geen
landbouw plaats of (grootschalige) toerisme. Landelijk.

1

een gebied met fauna en dieren

1

zonder wegen en met veel bomen en wat water

1

een gebied of door de regering gekweekt of een natuurlijk ongerept gebied

1

ongerept land met flora en fauna waar de mens zo weinig mogelijk ingrijpt

1

Een gebied met planten, bloemen, bomen en dieren e.d, ver van de stedelijke
omgeving waar men kan genieten en tot rust kan komen.

1

Een gebied waarbij de natuurlijke omgeving niet verstoord wordt door zichtbare-,
hoorbare-, en/of ruikbare vervuiling.

1

bomen

1

geen

1

Gebied waar alleen wilde natuur is

1

waar alles nog mag en kan zijn zoals het van uit de natuur hoort.

1

Groen gebied watt groter is dan een parkje

1

Alle gebieden waar de mens in principe afblijft

1

Een gebied waar geen gemotoriseerde voertuigen rijden en de natuur enigszins
geholpen door de mens zijn eigen gang gaat.

1

Een gebied waar bomen staan, geen geasfalteerde paden/wegen, kortom waar geen
andere dingen dan natuur zijn neer gezet

1

Een duidelijk afgebakend terrein waarbinnen dieren, planten etc. Vrij hun gang
kunnen gaanzonder inmenging van de mens.

1

een natuurgebied is een grotere omgeving waarin planten en dieren ongestoord
kunnen leven

1

Een beschermd gebied waar geen bouw mogelijk is (residentie of industrieel) en
waar de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang kan gaan.

1

gebied, dat niet zonder meer mag worden aangepast of veranderd zonder speciale
toestemming.

1

Gebied buiten de bebouwde kom, natuur parken, recreatie omgeving, bossen,

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een groot groen gebied

1

een groot gebied van bos, strand, wateren enz waar veel wilde dieren voorkomen

1

Een gebied waar de natuur zijn vrije loop kan gaan.,

1

Een rustige plek met veel natuur, zoals bomen, struiken, bloemen en water.

1

Gebied met bos of duinen met dieren, vogels en waar rust heerst.

1

Een gebied waar de natuur met rust gelaten word.

1

plek waar de mens nog geen invloed heeft gehad

1

landelijk gebied met geen of minimale bebouwing. Tevens beschermd gebied. Voor
recreatiedoeleinden bestemd.

1

waar de natuur zijn gang kan gaan

1

Een gebied met veel groen/natuur/bos/etc wat als zodanig aangewezen is en vanuit
wet en regelgeving beschermd wordt als zijnde natuurgebied.

1

Een gebied met interessante natuur.

1

Een gebied waar in lange tijd geen gebruik van is gemaakt Door mensen.

1

Een gebied dat niet aangelegd is maar natuurlijk is ontstaan.

1

De hei

1

groen, water, bomen, dieren, rust

1

Bos, heide, water waarbij de mens zo weing mogelijk ingrijpt

1

Een groot stuk grond waar dieren en planten in hun natuurlijke leefomgeving kunnen
leven.

1

Gebied waar de natuur zijn gang kan gaan zonder inmenging van de mens

1

Een gebied waar de dieren in hun rust en tempo gemakkelijk kunnen leven en voort
planten

1

Bomen, struiken, planten, dieren, water, rust.

1

Daar waar geen bebouwing is en de natuur haar gang kan gaan. Agrarische
gebieden kunnen daar een onderdeel van zijn.

1

Een gebied waar dieren en planten ongestoord kunnen leven

1

Een afgeschermd gebied waar geen menselijke (bouw)activiteiten mogen
plaatsvinden en de dieren en planten beschermd worden.

1

Een bosrijk gebied waar wilde dieren voorkomen

1

Een gebied met flora en fauna. Een Een gebied met opvallende landschappen. Een
gebied waar alleen op vaste wegen verkeer/mensen mogen komen

1

Een groot gebied waar de natuur onbeperkt zijn gang kan gaan en waar mensen niet
mogen komen of mogen komen onder de voorwaarde dat ze respectvol met d
enatuur omgaan

1

Even ongeschonden en niet kunstmatg aangelegd gebied.

1

Bossen, heide, de wadden

1

Een natuurgebied is een gebied dat nog zoveel mogelijk, zonder menselijk ingrijpen,
in oorspronkelijke staat is.

1

Alles wat met groen, water, dieren etc. te maken heeft.

1

Een plek waar geen bebouwing is, enkel vegetatie.

1

een gebied waarvan de grond gevuld is met bomen (bos) , water, weilanden,
bloemen, enz. Daarnaast moeten er vee, vogels en alle ander gedierte vrij kunnen
leven

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
bossen b.v. waardoor kleine riviertjes stromen bergen met besneeuwde toppen
weiden met veel bloemen

1

Een gebied met vrije natuur (bos, water, planten dieren) waar je kunt wandelen,
fietsen en met snorbrommer doorheen kan

1

Gebied zonder schreeuwende commerciele onzin,waar de natuur grotendeels zn
gang kan gaan.

1

Waar planten en dieren gewoon kunnen groeien en bloeien zonder dat er een
mensen hand aan te pas komt.

1

Natuurgebied is b.v de strabrechtse heide in Someren/Lierop. Iets wat zo gegroeid is
en door Staatsbosbeheer wordt bij gehouden

1

gebied buiten de stad met natuurelementen

1

Gebied waar de natuur z'n gang kan gaan en de mens dus niet ingrijpt.

1

Een natuurgebied is waar er rust heerst en dieren rond lopen.

1

Een natuur gebied is een stuk land of bos of water wat is ingericht om de natuur zo
goed mogelijk te beschermen en de mensen te laten zien wat er met de natuur moet
worden gedaan. en nog belangrijker wat je NIET moet doen!

1

Bossche Broek Den Bosch

1

buiten gebied waar men niet mag komen

1

Een gebied waar groen en dieren vrij spel hebben en niet worden gestoord

1

Een plek waar dieren, planten en bloemen zijn

1

Een gebied waar bomen, planten en dieren vrij kunnen leven.

1

Waar de natuur voor de mens komt. Waar je als gast binnenkomt niet als eigenaar.

1

een mooi stuk land het maakt niet uit bos, strand ,etc.

1

Vrijheid voor de natuur en haar dieren

1

groen, dieren, rust, wandelen, groei, bloei,

1

groen, afwisselend bomen en velden, geen auto's, weinig mensen, evt dieren
(schapen, wilde runderen)

1

Natuurgebied , een gebied dat ruimte bied voor gras en heide , weilanden en bossen
. Daarnaast evt ruimte voor meanderde waters. Gesloten voor gemotoriseerd verkeer
.

1

een gebied waar de natuur "de baas is" hier rijden dus geen auto's of ander
gemotoriseerd verkeer. Je kunt hier wel fietsen of wandelen

1

Een gebied waar geen mensen wonen,maar wel toegankelijk is voor recreatie

1

Een natuurgebied is voor mij een afgezet gebied met bos,hei,water. Zonder
verkeer,zonder winkels,puur natuur. Een gebied waar je in het midden van de natuur
tot rust kan komen.

1

bossen en natuur

1

groen,ruimte,rust,flora,fauna.

1

Een gebied dat door de staat gesubsidieerd wordt.

1

Natuurgebied is een gebied waar de natuur zo veel mogelijk zijn gang kan gaan en
mensen met respect met de natuur om gaan. (Geen afval achterlaten etc. )

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
een gebied wat voor iedereen toegankelijk is.Wel moeten er regels worden opgesteld
en deze moeten worden nageleefd.Als dit niet het geval is,moet er een zware boete
op volgen..Willen we de natuur een kans geven dan zullen we dit met z'n allen
moeten doen.

1

een plaats waar de natuur haar vrije gang kan gaan. In Nederland zijn de
natuurgebieden meestal onder beheer van een organisatie die de natuur stuurt.

1

veel groen, bomen, gras en eventueel een waterplas.

1

bomen, gras, dieren, stilte, water,

1

rust greon frisse lucht

1

Een stuk grond waar de natuur met zo min mogelijk bemoeienis van de mens zijn
gang kan gaan.

1

groen, bomen, water en planten

1

een gebied waar plant en dier rustig kunnen leven. Geen verkeer of andere
overlastgevende geluiden die hun rust storen.

1

Een gebied waarin je lekker rond kan lopen bijv. rond een meer met veel groen.

1

Een gebied waar flora en fauna de ruimte krijgen en waar menselijke activiteiten de
aanwezige flora en fauna niet mogen verstoren.

1

ruimte,

1

Waar bijzondere dieren,planten of zeldzame natuur aan wezig is

1

een gebied met veel verschillende soorten natuur, zoals bomen, struiken, water en
verschillende dieren

1

Waar dier en mens samen tot rust komen

1

Een gebied dat voornamelijk bestaat uit bossen, duinen, bergen of water. Een gebied
met veel flora en fauna.

1

Hier is alleen natuur te vinden en dat heeft voorrang boven alles

1

Groot gebied waar groen overheerst en ruimte is voor dieren in het wild.

1

waar rust heerst en de dieren kunnen leven zoals ze willen.

1

Een gebied waar de mens de natuur ongehinderd haar gang laat gaan en de flora en
fauna vrij kan gedijen

1

Landelijk gelegen al dan niet met water terrein, waarin de prioriteit ligt bij flora en
fauna in beheer en het omgaan ermee ten dienste van dat terrein

1

Bossen,landerijen, dieren dat in de natuur vrijlopen.

1

Een bosgebied; dieren; stilte; rust; geen motoren; beschermd gebied.

1

Een natuurgebied is voor mij een plaats waar je kunt genieten van de flora en de
fauna, door er wandelingen te kunnen maken met of zonder hond en om foto's te
kunnen maken. Ik kom daar voor mijn rust en wil de vogels horen fluiten.

1

Mooi groen aardig wat verschillende bomen en dieren en zeer rustig is

1

bos vogels vrijheid genieten bomen zonder afval puur struiken varens dieren rust en
ruimte ontspannen

1

bos, hei, water

1

Een natuur gebied is een gebied met veel groen en ruimte of bergen aangelegd of
natuurlijk ontstaan

1

Bos heide vogels dieren

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
bomen water struiken dieren wandelpaden

1

Bos gebied rivieren

1

strand,bossen en duinen

1

Onbewoond wild gebied

1

Een natuurgebied is een gebied met eigenschappen als het gaat om flora, fauna,
landschappen en biodiversiteit

1

Een gebied waar de natuur, bloemen planten en dieren de gelegenheid krijgen zich
te ontwikkelen.

1

een natuurgebied is voor mij een gebied waar zeker geen auto`s komen. Er zijn
wandel en fiets paden en honden aan de lijn. Ruiterpaden zou ook kunnen. In een
afgesloten gebied kunnen paarden en runderen grazen. Niet al het groen en
bossages maar in het wilde weg laten groeien maar wel enig onderhoud plegen.

1

Een gebied van rust en stilte, waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Waar
respectvol met de dieren wordt omgegaan enz. Enz.

1

Waar dieren en planten vrij kunnen groeien.

1

Een gebied waar oorspronkelijke flora en fauna aanwezig zijn of weer teruggebracht
worden.

1

een gebied met bijzondere flora en fauna en niet of nauwelijks door mensen wordt
gebruikt.

1

Een gebied waarin men kan genieten van flora, fauna en landschappen. Ook een
gebied waarin normaliter geen autoverkeer mogelijk is en waarin regels gelden om
verstoring etc. tegen te gaan.

1

Een gebied waar de dieren en planten voorop staan en de rust en ruimte krijgen die
ze nodig hebben

1

Een gebeid waar de natuur zijn gang kan gaan, waar de mens zich niet in gaat
mengen.

1

Dieren in het wild, bijzondere planten, ongerept

1

bomen groen rust

1

Een gebied met zo weinig mogelijk verstoring door de mens, waarin de natuur zijn
gang kan gaan.

1

bos, duinen, water

1

Een gebied waar de menselijke cultuur niet terug te vinden is

1

Water, bos, vrij wandelen

1

een gebied met heide, bossen, water

1

Bos grasland strand duinen

1

Bossen, weiden, meren,heide, duinen.

1

In een natuurgebied worden dieren in hun eigen omgeving in redelijke rust gehouden
met de mogelijkheid van bezoek door de mensen. De omvang moet groot genoeg
zijn om goed te kunnen leven,zonder dat er overbevolking met daaraan gekoppeld
bijvoeren in de winter moet plaats vinden

1

bos heide en vennen

1

Een groter gebied met planten, bomen en dieren waar weinig bebouwing is en waar
weinig wegen zijn.

1

Een ongerept gebied waar rust heerst.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Gebied met natuur, niet door wegen doorsneden, van een zekere grootte.

1

iets wat natuurlijk is

1

gebied zonder gemotoriseerd verkeer, wandel en fietspaden, beschermd gebied,
mooie natuur

1

mooie ongerepte natuur

1

bos, water, vogels, rust

1

Een gebied wat zich natuurlijk ontwikkeld zonder inmenging van mensen en
organisatie's

1

allerlei soorten groen

1

Een aaneengesloten ecologisch afwisselend landschap wat een biotoop vormt voor
verschillende flora en fauna.

1

afgescheiden terrein t.b.v. de natuur

1

Waar de natuur echt natuur is

1

een gebied waar geen verkeer te horen is en de natuur vrijuit kan groeien

1

groen

1

Een rustige omgeving met bos Hei of strand

1

Een gebied waar je planten, bomen en (wilde) dieren hebt. Bijvoorbeeld bossen,
weilanden met koeien, Groene Hart, zee, duinen.

1

bij mijn om de hoek het mastbos in breda echte natuur

1

Een gebied waarin dieren en planten ongestoord kunnen leven en zich ontwikkelen.

1

een plek waar dieren vrij verblijden

1

geen huizen, alleen bossen weilanden en eventueel boerderijen

1

Ruimte voor groen en ruimte waar ook vele soorten dieren ruimte is, en ook de
mensen kunnen genieten van de natuur

1

Een gebied dat bewoond wordt door dieren en waar de mens mag komen om er van
te genieten.

1

in een natuurgebied is er rust en ruimte voor de natuur, zover als mogelijk is in de
brede zin van het woord. er is ruimte voor de dieren die er willen wonen, en is
genoeg ruimte als die dierenaantallen uitbreiden. de mens grijpt zo min mogelijk in.
Dit gebied is in balans, er breken geen ziektes uit omdat de mens teveel wil.

1

Een gebied waar voornamelijk natuurlijke begroeiing en materialen zijn, al dan niet
aangelegd door mensen.

1

natuur die is beschermd dmv regelgeving

1

Een groot stuk waar je je ook daadwerkelijk in de natuur begeeft. Met bomen
struiken gras enz enz

1

een groen gebied waar veel flora en fauna is en waar weinig mensen komen

1

verwaarloosd gebied

1

waar niet gemaaid wordt, waar de natuur haar eigen gang kan gaan

1

Een gebied dat door de natuur waar de mens niet ingrijpt, waar stilte is en waar
dieren niet bejaagd worden

1

gebied met alleen natuur en wandelpaden

1

En natuurgebied en stuk land waar de natuur zijn eigen gang kan gaan zonder
bemoeienis van ons mensen.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Bomen, wandelroute, meer/rivier, bergen, wilde dieren

1

Een gebied zonder verkeer waar je kunt wandelen en fietsen en waar veel dieren
leven en heel veel groen is.

1

gebied waarin planten en dieren rust hebben, waar eventueel landbouw/visserij is en
waar eventueel bezoekers worden toegelaten

1

Een gebied waar de natuur en de dieren hun eigen gang kunnen gaan zonder
invloed van buiten af

1

Geen hek erom heen zoals concentratiekamp oostvaardersplassen.

1

een uitgestrekt gebied, soms in beheer door Natuurmonumenten, met wandelpaden

1

Een afgeschermd gebied waarin flora en fauna beschermd wordt

1

Een stuk ongerept natuur, dus geen gecultiveerd stuk grond

1

Een gebied wat niet in cultuur gebracht is en waar flora en fauna hun gang kunnen
gaan.

1

Gebied waar de natuur z'n gang kan gaan, beschermd tegen industrie e.d.

1

Een natuurgebied is een lap grond van minimaal enige hectaren grond waarbinnen
de natuur de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en waarbinnen de mens zo min
mogelijk ingrijpt.

1

gebied waarin de rol van de mens beperkt aanwezig is/ tot uiting wordt gebracht

1

een gebied waar een natuurlijke toestand bestaat, waar hooguit door mensenhanden
bankjes, bruggetjes, wandel- en fietspaden zijn gemaakt. De natuurlijke toestand kan
ook nagebootst zijn, zoals bij de Oostvaardersplassen bijv.

1

wAAR DE nATUUR ZIJN GANG KAN GAAN, ZONDER INGRIJPEN VAN DE MENS

1

Gebied zonder menselijk bouwsels

1

Natuurgebief, is natuurgebied,

1

Een afgebakend gebied waar de natuur op de eerste plaats komt.

1

ongerept

1

buitengebied dat door de natuur zelf ingericht is en hooguit wordt ingegrepen als het
voor dat gebied nodig of beter is.

1

Gebied waar geen bestemming voor is die bebouwing of agricultureel gebruik
toestaat.

1

Dat zijn beschermde gebieden waar je als bezoeker mag komen om te wandelen of
fietsen, maar ook gebieden waar helemaal niemand mag komen. Sommige staan
ook onder natuurmonumenten.

1

Een gebied, specifieke flora en fauna bevattend, behorend bij de gesteldheid van de
daar aanwezige bodem en eventueel water, wel of niet beheerd, wel of niet
beschermd door regelgeving en/of personen, dat gekenmerkt wordt door beperkte
aanwezigheid van mensen en artefacten.

1

vrij toegankelijk of voor publiek gesloten terrein met bos, hei of andere natuur van
landschappelijk/ecologisch belang

1

beschermd natuurlijk gebied (niet aangelegd) waar dieren en planten voorkomen die
specifiek zijn voor de Nederlandse flora en fauna en als zodanig beschermd dienen
te worden.

1

Een natuurgebied is een gedeelte land wat eigenlijk bestemd is voor dieren of een
streek
waar ook
mensen
mogen
komen
onder
bepaalde
en alleen
stilte,rust,er
lopen
af en toe
dieren,
vogels
fluiten,
weinig omstandigheden
mensen,bomen, heide,
toegankelijk
is
door
controle
van
mensen.
struiken, smalle paden

1
1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een beschermd gebied voor flora en fauna

1

Waar weinig mensen komen Veel bos hei duin ed zonder geluid van auto/s Waar de
beesten te horen zijn en waar je in mag met een lidmaatschap of dagkaart Dit om het
aantal mensen te beperken Want er is soms teveel aan 1 soort Beesten worden dan
afgeschoten maar mensen niet

1

Bos, heide: groen om te ontspannen

1

Een recreatiegebied, zonder verkeer, kan in een bos- of waterrijk gebied zijn of aan
de kust

1

Bos , heide, zandverstuiving

1

gemaakt door de natuur

1

Gebied niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Fietsen, wandelen op paden
Wilde dieren

1

Een gebied zonder huizen/kantoren met veel groen, bos, zand, duinen en dieren.

1

natuurgebied is door de mens niet aangelegd, maar in zijn oorspronkelijke staat
gebleven

1

Een gebied waar flora en fauna zich -beschermd door deskundigen- vrij kunnen
ontwikkelen.

1

bossen, geen beton, dieren, frisse lucht

1

Een groen gebied, veel bomen, struiken, water waar je kunt wandelen en rustig
verblijven

1

Een groot gebied waar veel groen is en waar veel dieren leven zonder bebouwing

1

Heidevelden, grote bossen, wandelpaden, geen bebouwing van huizen e.d,
ongerepte natuur, flora/fauna, rust, weinig tot geen mensen.

1

Veel groen en ruimte voor dierenrijk. Stiltegebied

1

Gebied dat op natuurlijke wijze is ontstaan en waarin hoofdazkelijk dieren en planten
aanwezig zijn

1

Bossen, zee, gebergte

1

Een gebied waar stilte en rust heerst, mooie natuur is en veel dieren

1

Een gebied, beperkt bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, waar flora en fauna
(eventueel gecontroleerd) gedijen kunnen.

1

Biesbos, drentse heide

1

bos,strand,open landschap,de zee,een meer

1

een gebied waar geen industrievestigingen zijn;geen bebouwing is;alleen NATUUR

1

Een gebied waar je van de natuur kunt genieten, rustig is geen autos etc. Mooie
planten bomen en struiken. En veel dieren.

1

Een gebied in de natuur die niet aangetast is door de mens.

1

een beschermd gebied waar nog veel dieren te zien zijn en waar je van de rust
geniet

1

Prachtig ongerept. Waar alle dieren vrij kunnen leven.

1

waar veel groen is, veel natuur en veel dieren, waar rust heerst

1

waar je kunt genieten van de natuur zoals die van oorsprong is, waar de mens niet te
veel heeft ingegrepen

1

Vrije natuur, bos, heide duin, veen landschap. Zonder al te veel invulling van de
mens

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied zonder zichtbare inmenging van mensen dat waard is om behouden te
blijven.

1

Een gebied waar de natuur zijn eigen gang kan gaan

1

een groene zone waar niet of beperkt gebouwd mag worden.

1

genieten - mooi - rust

1

Een gebied waar de natuur overheerst, zoals bos, strand, weilanden, etc

1

Natuurgebied en een gebied dat in beheer is van de natuurbescherming en door
officiele instanties uitgeroepen is tot natuurgebied. De achterliggende gedachte is dat
de natuur (plant en dier) hier zoveel mogelijk zijn eigen gang moet kunnen gaan,
zonder invloed van de mens.

1

ergens waar het groen en stil is geen evenementen

1

Een natuurgebied is o.a. waar dieren vrij rondlopen, voorbeeld de
Oostvaardersplassen, delen van de Veluwe, delen van onze duinstreek, maar ook
onze weilanden, de Wadden etc. etc.

1

Een gebied waarbij de natuur de overhand heeft. Er kunnen gedeeltes hierin zijn
waar er activiteiten ondernomen kunnen worden door mensen maar over het
algemeen krijgt de natuur de vrije hand. Het gemiddelde natuurgebied in nederland
is te klein om de natuur (inclusief dieren) volledig de vrije hand te kunnen geven, ook
mensen volledige toegang geven is niet realistisch in de kleinere gebieden. Mijn
ideale natuur(gebied) is zoals deze in Nieuw Zeeland is: groot, ruig en geschikt voor
een meerdaagse bezoek (met rugzak etc)

1

Veel bomen, bos, dieren, geen lawaai.

1

Een gebied zonder verkeer. Waar je op paden de omgeving kan verkennen. Waar
dieren in rust kunnen broeden en leven.

1

Onaangetaste bos en heide

1

een gebied met veel groen en/of water

1

Een gebied waar de natuur en natuurlijke omgeving de hoofdmoot vormt, zonder
wegen, huizen en kunstmatige infrastructuur, met zo min mogelijk bemoeienis van de
mens. En zeker van een bepaalde grootte (meer dan 10 km2 of zo).

1

Een mooie omgeving met veel natuur en rust!

1

een natuurgebied is zo aan te merken als de flora en fauna ongestoord hun gaan
kunnen gaan en waar het publiek erg zuinig op moet zijn.

1

Gebied met vooral natuurlijke vegetatie en mooie wandelpaden. Er leven veel kleine
dieren en insecten.

1

alles wat met bomen en heide te maken heeft en waar geen brommers mogen rijden

1

Is een plek waar vele diersoorten en planten ongestoord kunnen leven

1

een gebied waarin je veel bomen, struiken, groen vindt

1

een landschap amper door de mens veranderd.

1

Een gebied dat alleen maar groen bevat

1

een groot gebied dat niet bebouwd is en waar bomen, duinen en/of meren liggen.

1

Een gebied waar mensen kunnen recreëren in bossen of aan zee, waar zeer
beperkte toegang is voor gemotoriseerde voertuigen.

1

N

1

Veel natuur in de vorm van bos, heide, zand, water. Rust, smalle wegen of
zandpaden, veel fiets- of wandelpaden.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Strand

1

Waar dieren de vrijheid hebben en mensen kunnen genieten van bomen, bossen,
rust

1

Een groot stuk land en/of water waar allerlei beesten, vogels, vissen, bomen, flora en
fauna groeien en leven op een zo natuurlijk mogelijke manier.

1

Daar waar geen auto's zijn, veel bomen, water, wilde planten, weinig mensen, veel
ongerepte natuur

1

Een gebied waar de natuur haar vrije gang kan gaan met minimale inmenging van de
mens.

1

Plek waar bijzondete planten en dieren leven

1

Daar is rust en stilte en kan de natuur zichzelf zijn, soms met wat menselijke
correcties, kan soms niet anders in een klein en dicht bevolkt land als het onze.

1

Een gebied dat niet is bedoeld of gebruikt voor woningbouw of industrie; wel met iets
agrarisch en verder alleen wat natuur is, bos, heide , water en weide. Beschermd
gebied dat toch een toeristisch aspect heeft

1

Bos/duinen/strand/merengebied

1

ben woonachtig in een natuurgebied

1

dat kan vanalles zijn, ongerept gelaten landschap, aangelegde gebieden, vrij
toegankelijk, onbetreden en zelfs commercieel/recreatief. Geen beheer, beheer in
een bepaalde richting (ecologisch), herstellend beheer.

1

een gebied waar de natuur zijn vrije gang kan gaan zonder ingrijpen van de mens

1

een mooi stuk natuur met bomen,planten en dieren,wat bescherming geniet.

1

Een van oorsprong een gebied waar niet veel door mensenhanden aan gewijzigd is

1

Voor mij is een natuurgebied een omgeving waar de urbanisatie nog niet heeft
toegeslagen en waar de natuur zijn gang kan gaan.

1

Ongerept stukje, niet aangetast door mensen. Met veel flora en fauna.

1

natuur, stilte, onaangetast

1

Een gebied met groen, oa bomen, struiken en gras. Eventueel waar dieren leven en
er water is.

1

Een gebied wat niet bewoond of beheert wordt door mensen.

1

Afgekaderd gebiedsdeel waarin flora en fauna beschermd worden en waarin men
niet zomaar mag bouwen, wonen of dat er openbaar gerecreëerd mag worden.

1

een natuurgebied is een door de mens gecreëerd gebied, waar de natuur zijn gang
kan gaan.

1

Een natuurgebied waar niet normaal in gebouwd mag worden om de omgeving te
beschermen en intact te houden in zijn oorspronkelijke staat.

1

natuur is meestal een gebied waar geen mensen of weinig mensen wonen en plant
en deir zijn

1

Rust /bosrijke omgeving / veel groen

1

Gebied dat is beschermd waardoor er niet (te veel) in gebouwd wordt

1

Een niet bebouwd gebied waar de natuur (flora en fauna) redelijk ongehinderd haar
gang
kan gaan.
regels
gelden voormet
menselijke
bezoekers
om de
een rustig
gebiedWaar
met bepaalde
veel wandel
en fietspaden.
ruim aanwezige
"natuur"
natuur niet onnodig te verstoren, dat houdt in dat er ook een (tijdelijk)
gebied met natuur
toegangsverbod kan gelden. Helemaal 100 % natuur kom je in ons land niet meer
tegen.

1
1
1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Gebied waarin de natuur zoveel mogelijk met rust gelaten wordt, zodat de flora en
fauna kunnen bloeien en groeien

1

Bossen, Veluwe, Duinen, Parken.

1

Een gebied waarin de natuur, grotendeels, zijn eigen gang kan gaan en waar
mensen kunnen recreëren.

1

gebied waar de natuur niet verstoord wordt en de dieren zich op een natuurlijke
manier kunnen voortbestaan maar ook een gebied waar mensen kunnen ontspannen
dmv wandelen of fietsen (niet mountainbike)

1

Een "gemotoriseerd-vrij" gebied met alles wat de natuur te bieden heeft.

1

een beschermd gebied, waarin de natuur zijn eigen gang kan gaan zonder menselijk
ingrijpen of met verantwoorde menselijke ingrepen, indien om natuurlijke processen
op gang te brengen, als die niet (meer) automatisch plaatsvinden

1

een gebied waar de mens zo weinig mogelijk en alleen waar nodig ingrijpt in groei,
bloei en leven

1

Ongerepte gebieden, waar de echte geluiden gaat horen van dieren. Jammer dat je
in bepaalde gebieden de snelweg of andere geluiden waar neemt.

1

Een gebied (nagenoeg) zonder bebouwing, waar de natuur heerst, en dus niet
gecultiveerd wordt.

1

Een gebied waar de natuur zich ongestoord kan ontwikkelen. Een gebied waar
vogels en andere dieren kunnen leven, overleven, zich voortplanten, enz., zonder
gestoord te worden door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld, menselijke
ontwikkelingen zoals woningbouw, industrie, enz). Een gebied waar de mensen evt.
kunnen LEREN wat de natuur is, en ook kunnen leren RESPECTEREN wat de
natuur is.

1

Gebied waar de flora en fauna het voor het zeggen heeft. Waar rust is en geen
menselijke activiteiten plaats vinden behalve dan wandelaars ed.

1

Daar waar het groen of blauw is

1

Waar de natuur zijn gang kan gaan. Heerlijke rust etc

1

Een gebied met veel groen, en water waar geen gemotoriseerde voertuigen mogen
komen.

1

Veel bomen, struiken, gras, vijvertjes of meertjes.

1

Een gebied waar ze alles laten gaan zoals het gaat! Alles voor de vogeltjes! En
uitheemse diersoorten loslaten, gaat heen en vermenigvuldigt u!

1

Een beschermd, onbebouwd gebied waar de natuur zoveel mogelijk met rust gelaten
wordt, dus met zo min mogelijk menselijk ingrijpen en met beperkte toegang voor
mensen.

1

leuk vrij gebied waar de natuur in al zijn faccetten te zien is

1

Gebied waar de natuur het voor het zegen heeft in het beleid.

1

Mooi stuk landschap dat vrij toegankelijk is voor fietsers en wandelaars waar de
planten en dieren bescherd worden

1

Geen geasfalteerde wegen, alleen toegankelijk voor wandelaars en evt. fietsers.
Gebieden met bossen, heide, zandverstuivingen, water zoals meren , vennetjes, de
zee. In een natuurgebied leven veel dieren en insecten en kun je beschermde
plantensoorten vinden.

1

Vrij lopend wild, grote soorten rijkdom. Zeer diverse landschappen.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied met veel groen, dieren die in het wild voorkomen en zonder al te veel
ingrijpen van de mens

1

dit is een gebied dat alleen bestemd is voor de natuur, dus bestemd voor de dieren
en planten.

1

Een gebied met strand of bos of hei of duin enz.

1

Groen, heide, bos, water, zee

1

veel bomen, water, dieren enzo

1

Beschermd, mogen geen motorvoertuigen komen

1

een gebied wat niet bebouwd is en waar flora en fauna met rust gelaten wordt

1

een gebied waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan, wild begroeid te raken
met planten, waar dieren tot rust kunnen komen en waar soms doorheen gewandeld
kan worden

1

Een gebied waar geen huizen en bedrijven mogen staan. Veel groen, bossen, wilde
dieren.

1

Een natuurgebied is voor mij een gebied met water, bomen, planten en dieren.in dit
gebied heerst rust en dit wordt niet verstoord door al te veel omgevingsfactoren die
de moderne maatschappij met zich mee voert

1

Wilde dieren, beschermde natuur, recreatie

1

Plek zonder cultuur en inmenging van de mens

1

Een gebied waar de invloed van de mens tot een minimum beperkt is. Geen gebruik
van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

1

Veel bomen en verschillende soorten planted.

1

Gebied waar planten, dieren, bos en water is

1

Een gebied zonder gemotoriseerd verkeer waar de natuur voorrang krijgt bij alles.

1

Een gebied waar dieren en planten leven en waar we zuinig op moeten zijn

1

Groot gebied met variatie aan natuurlijke begroeiing, bos, zandvlakte, water etc met
enige ingreep van de mens. Waar dieren zich zoveel mogelijk thuis voelen. Er kan
evtl gerecreeerd worden.

1

Mooie omgeving

1

Een ruimte met veel bomen, planten, of andere natuurlijke groei. Ook een zandvlakte
kan een natuurgebied zijn als het daar niet door mensen is neergelegd.

1

een gebied met bomen, struiken of heide

1

Natuurgebied is een gebied met bos of strand of hei. In dat gebied kan je meestal
wandelen als het toegestaan is. Ook komen er veel dieren voor in deze gebieden.
sommige gebieden zijn beschermt.

1

Een natuurlijke omgeving, een super groot stuk grond begroeid met allerlei bomen,
struiken en/of planten, of een groot stuk water, met weinig aanwezigheid van dingen
door mensen daar aangebracht zoals verharde wegen, bebouwing en/of voertuigen.

1

Beschermd gebied vanwege de natuurlijke bijzonderheid.

1

bos of duingebied waar de dieren voorrang hebben, honden niet toegelaten mogen
worden, kinderen bij wijs van spreken "aangelijnd" zijn en i.i.g eerbied bij gebracht
moet worden voor de natuur! Kom nog te vaak tegen, dat kinderen - in mijn ogen- de
boel vernielen zonder dat de ouder(s) daar op reageren.

1

bossen met zandpaadjes,bloeiende heidevelden en vooral geen auto- of andere
geluiden, rust en stilte

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een stuk grond met natuur en geen bebouwing

1

Bossen, bomen

1

Rust en oase. Dieren. Uitzicht

1

geen idee want daar heb ik geen intresse in

1

Een gebied waarin zonder belemmering of ingrijpen van mensen dieren en of planten
weelderig groeien.

1

waar de natuur voorop staat

1

een natuurgebied is een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan zonder verstoring
door de mens, een ecosysteem vol diversiteit

1

Gebied waar geen huizen, fabrieken of andere gebouwen staan. Het gebied is
natuurcultureel eigendom en er mogen ook geen auto's in rijden of staan.

1

Een natuurgebied is voor mij een plek waar de dieren in alle rust kunnen leven, waar
weinig mensen kunnen komen en waar de natuur zijn gang kan gaan zonder invloed
van de mens.

1

een gebied zoals de natuur hoort te zijn.

1

Een gebied waar de flora en fauna alle ruimte heeft om te ontwikkelen!

1

rustig gebied met veel bomen, water vogels dus met mooie natuur

1

Een mooi bos of heidegebied, wat beschermd wordt en waar je dat je dus alleen mag
betreden op aangewezen paden

1

veel bos, weiden, rust, 'wilde' dieren

1

Gebied waar niets anders dan de natuurlijke originele wezen die zijn toegestaan om
permanent daar te wonen

1

Een natuurgebied is land of water waar zonder ingrijpen van mensen planten,
bomen, dieren en mensen kunnen leven zonder vernield te woorden.

1

Een gebied waar de natuur zoveel mogelijk har eigen gang gaat

1

een gebied waar de natuur, planten en dieren ongestoord hun gang kunnen gaan.
Dus geen ingrepen van de mens.

1

Twiske Mooie natuur om te wandelen en fietsen zwemmen

1

Een beschermd gebied betreffende dieren en een informatiecentrum erbij

1

Een gebied dat speciaal bedoeld is voor de natuur.

1

Een gebied dat onbebouwd is, zowel natuurlijk als aangelegd. Een gebied waar
diersoorten leven. Een gebied waar natuur groeit maar vaak met water.

1

een gebied waar gegroeing bodem en waterloop op een natuurlijke manier de kans
krijgt te ontwikkelen met slechts beperkt beheer door de mens

1

een gebied waar geen auto's komen puur natuur

1

Weilanden en bossen heideveld

1

Gebied waarin zo min mogelijk of geen menselijke activiteit is waar te nemen.

1

Een (groot) gebied met natuur / groen waar de natuur zoveel mogelijk haar eigen
gang gaat en waar dieren ook vrijuit kunnen leven. Zonder paden, verlichting etc. Zo
min mogelijk inmenging van menselijke hand.

1

Een gebied dat speciaal is ingericht om natuurlijke ontwikkelingen van fauna en flora
te stimuleren.

1

Is een gebied welke is aangewezen als natuurgebied en waardoor bv woningbouw
en industrie is uitgesloten of aan hoge eisen moet voldoen.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied met veel natuur waar flora en fauna de overhand hebben

1

Een groot gebied met veel natuur (bossen, vennen, heide etc) en weinig tot geen
bebouwing.

1

Een gebied waar de natuur wordt gerespecteerd, geen auto's rijden en een
"boswachter" is, die zorgt voor het behoud van natuur en regels.

1

Een gebied waar geen mensen wonen en waar de natuur niet door mensenhanden
wordt beïnvloed.

1

een gebied dat hoofdzakelijk bestaat uit bossen of heidevelden waar wilde dieren
een habitat hebben

1

weilanden waarin paarden vogels en andere dieren hun gang kunnen gaan zonder
controle van mensen

1

agebied dat in ieder geval vrij van motorvoertuigen is

1

Een mooi gebied met loslopende dieren in bossen of op de heide.

1

Een gebied zonder bebouwing waar veel variatie aan planten en/of dieren voorkomt.

1

Een gebied waar groen is, waar bomen zijn, eventueel water, waar dieren leven in
hun natuurlijke omgeving, waar rust is en stilte en respect,

1

een gebied waar rust en stilte heerst, met bos, heidevelden, bloemrijke weilanden,
met (zeldzame) dieren

1

gebied waar dieren de hoofdpersoon zijn. waar vogels ongestoord kunnen broeden
en waar de mensen stil moeten zijn om de daar wonende dieren niet te storen.
Gebied waar planten en bomen kunnen groeien zonder bemoeienis van de mens.

1

Een groter uitgestrekt gebied; bos, heide, duin, polder, plassen/meren, etc. dat
maakt niet uit. Ik bedoel niet een stadspark, waar je zo doorheen loopt.

1

Een gebied in het land waar de natuur zijn gang kan gaan, ook al weet ik dat dat niet
zo is, dat daar ook ingegrepen wordt als de natuur zich niet gedraagt zoals wij willen.

1

Bos water

1

gebied met veel natuur zonder storende (snel)wegen, heide, bos, rivieren, weiland

1

Een gebied dat puur gericht is op het natuurlijk verloop van flora en fauna

1

een gebied waarin planten en bloemen en dieren leven en daar beschermd worden
zodat ze veilig en wel kunnen groeien zoals het moet

1

Een natuur gebied is waar ik kan ontspannen en genieten van wild- runderen etc
Veel groen in de omgeving vind

1

gebieden die bestaan uit atuurkijke of aangeplante gebieden waar alles zijn gang kan
gaan

1

Een gebied waar de flora en faune de baas zijn.

1

Rustgeven

1

Een gebied waar flora en fauna, al dan niet gereguleerd, voor meer dan 90 % de
boventgoon voeren

1

Gebied zonder industriële vestigingen, zeer beperkt aantal woningen

1

Een gebied waar alleen boswachters komen zonder een enkel doeleinde dwz
toerisme

1

een plek met aaneengelosten natuur, waar flora en fauna voorop staan en
beschermd worden, waar voor een deel recreatie mogelijk is.

1

Beschermd gebied voor fauna en diëren

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
gebied met natuur, flora,fauna,

1

Een gebied waar men vrij kan rondlopen en waar de natuur zijn gang kan gaan.

1

Waar mensen geen bemoeienis mee hebben en de dieren voor zichzelf moeten
zorgen je kunt het wel bezoeken en rondlopen en er is een beheersorganisatie zoals
staatsbosbeheer

1

een gebied waar de natuur (bijna) ongerept kan groeien

1

Beschemde natuurterreinen, zoals de veluwe, maar bijvoorbeeld ook de duinen en
het strand

1

Gebied waar de natuur de vrije hand krijgt

1

Weinig verkeer, paden, water, fietsen, bomen, struiken, wilde beesten.....

1

gebieden met een ecologische functie

1

bossen heide

1

Een gebied waarin ik graag vertoef, veel groen, veel bomen, veel planten en/of
water.

1

bossen, heide en plassen

1

Een gebied waarin de natuur op de eerste plaats komt, niet de mens. Bij voorkeur
autoluw (lage snelheidslimiet en alleen toegang/doorgang op beperkte punten). Met
bezoekersinformatie over de natuur, wandelpaden, fietspaden en (deels) toegankelijk
voor mindervaliden.

1

Een gebied waarbij de natuur min of meer zijn eigen gang kan gaan zonder grote
ingrepen van de mens, die verstrekkende gevolgen hebben. Er kan wel een weg
doorlopen met verkeer, maar dan weer geen autosnelweg.

1

Waar de natuur zijn gang gaat, dieren in rust kunnen leven en zelf hun populatie in
stand houdt. Menselijk ingrijpen in feite niet geoorloofd is en de stilte hoorbaar is.
Waar iedereen met respect voor de natuur daar gebruik van kan maken en om de
wereld leefbaar te houden geen ruimte geven aan afval, afval stoffen voor drugs,
geen olie vervuiling zowel op het land als in de zee. Zware boetes als iemand geen
rekening houd met de natuur zoals dagjesmensen, bermtoeristen etc. Uitgezonderd
de fiets mag geen enkel voertuig worden tegelaten

1

gebied met veel groen, bos, dieren, ongerepte natuur.

1

Gebied buiten de stad/dorp. Kan dus van alles zijn; polder, bos, duin, hei, zee, meer

1

Een gebied waar planten en dieren leven en waar geen mensen wonen.

1

Een groene omgeving waar je het idee krijgt dat de mens geen invloed heeft gehad
op de inrichting ervan. Het is een groot gebied met vele soorten planten en dieren.
En met weinig paden of wegen doorheen.

1

Langs de zee. bossen en omgeving daarvan.

1

Gebied zonder bebouwing en verharde wegen.

1

Natuurgebied met de oorspronkelijke begroeing.

1

Een stuk grond zonder dat er iets op bebouwd is met veel dieren die in rust kunnen
leven

1

Dat is een gebied dat wel of niet afgezet, veel verschillende dieren vrij in de natuur
laten leven en de natuur zelf zijn eigen gang kan gaan.

1

Waar mens en dier kunnen samenleven en er geen onderscheid is van
hovaardigheid.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied dat (nog) niet door mensen is versoord. Al dan niet aangelegd.

1

Gebied met in de ruimtelijke planning de bestemming 'natuur'.

1

geen aangelegdenbossen

1

een gebied waar de natuur gerespecteerd wordt, dus geen afval achterlaten,
natuurlijke waterstroming/flora/fauna, zo min mogelijk wegen/verkeer

1

buiten, bossen, zand en water

1

een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan en waar dieren ongestoord kunnen
leven, broeden en jagen

1

gebied waar je niet met de auto mag rijden, vogels, andere dieren mogen vrij rond
lopen

1

een gebied waar je van de natuur kunt genieten

1

Ruimte omgeven door bossen en dieren.

1

Een gebied waar bomen, struiken, planten, bloemen etc groeien en waar dieren zich
ook vrijelijk in kunnen bewegen. Vrij van vuil ,zowel lucht - als bodemvervuiling en
rust is en waar de mens ook kan ontspannen, zonder de omgeving te vervuilen en
stuk te maken.En dat gebied zou groot moeten zijn, zodat je het verkeer niet hoort.

1

Een gebied overgelaten aan de natuur

1

Gebied zonder bebouwing en waar de natuur vrij spel heeft

1

Groen en rustig gebied zonder al teveel bemoeienis van de mens

1

een gebied wat vrij is van huizen en mensen en louter uit natuur bestaat

1

Een gebied waar niet veel auto's mogen komen. Geen huizen staan en waar je dus
lekker kunt wandelen of fietsen. Met een paar bankjes of tafeltjes waar je heerlijk om
je heen kunt kijken. Een gebied waar de natuur ondersteund wordt door goed
doordacht bijwerken door de mens. Het moet geen wildernis worden.

1

Natuurgebied is voor mij een gebied waar de natuur in ongereptheid zijn gang kan
gaan en wel of niet onder invloed van de mens aangestuurd

1

Een aaneengesloten stuk grond, waar de natuur (in beperkte mate) zijn gang kan
gaan.

1

Een gebied waar de mens niet de hand in heeft, waar dieren en planten hun eigen
gang kunnen gaan.

1

Een (ten minste grotendeels) onbewoond gebied waarbinnen natuurdelen zijn
gesteld en meestal recreatie mogelijk is

1

Een natuurgebied is voor mij een gebied dat: - niet in cultuur is gebracht, - nauwelijks
door menselijke ingrepen is veranderd - een in cultuur gebracht gebied dat weer is
"teruggeven" aan de natuur, dus gebieden waarin de natuur (weer) zijn gang kan
gaan. Ik heb moeite gebieden die "natuur" zijn, maar waarin de mens steeds ingrijpt
om de status te handhaven, dus bijv. een heideveld dat steeds geplaagd wordt,
opslag wordt verwijderd, te zien als een natuurgebied. Het kan een heel fraai
landschap zijn, maar ik zie het dan toch meer als een in cultuur gebracht landschap.

1

Gebied wat bestaat uit flora en fauna , en die kan beschermd zijn.

1

Een groter gebied waar de natuur redelijk de eigen gang kan gaan. Het is dus anders
dan gecultiveerde cultuur, waarbij e.e.a. wordt aangelegd. Verder denk ik aan bos,
hei, water, moeras.

1

bos, heide, weilanden, duinen, strand, zee, rivieren, moerassen, wadden

1

gebied dat geheel overgelaten wordt aan de natuur.,zonder menselijk ingrepen.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied wat (vrijwel helemaal) onbebouwd is en ruimte bied aan plant en dier om
er vrij te leven. Mensen kunnen hier op aangewezen plekken recreëren om de
natuur te beleven.

1

Jawel.

1

Een natuurgebied is ongerepte natuur met de mogelijkheid om er doorheen te
wandelen of te fietsen. Geen autoverkeer.

1

Voor mij is een natuurgebied als het een beschermd stuk natuur is!

1

Veel bos en dieren

1

veel groen, geen auto's, rust, dieren, geen huizen

1

park. strand, duinern. meer sloten. dieren

1

iets in de buitenlucht

1

een vrije ruimte die ook status heeft van vrije ruimte bis of open polder met
bijzondere fauna of flora

1

Een gebied waar mensen zo min mogelijk aan doen, maar waar je wel vrij mag
wandelen of fietsen, geen auto s

1

Een natuurgebied is een gebied waar de natuur ongestoord door infrastructuur zijn
gang kan gaan

1

Een gebied waarin de natuur kan groeien zonder menselijke interventie

1

Een beschermd gebied van enkele hectare wat is afgesloten voor publiek, een
gebied waar geen huizen staan maar waar mensen wel mogen komen maar geen
verkeer en waar de natuur vrij zijn gang kan gaan, of een gebied waar wel huizen
staan maar die staan in een gebied met heel veel natuur of aan de rand van een
gebied met natuur, een bosrijke omgeving, een gebied met alleen water etc etc. Het
is voor mij een heel groot begrip.

1

Gebied waar natuur - flora en fauna - vrij zijn

1

Geen huizen of andere bebouwing,alleen bomen gras etc.

1

rust veel planten/dieren

1

Waar ik vrij kan wandelen.

1

Waar veel groen is en veel dieren.

1

Een natuurgebied is een gebied met opvallende eigenschappen als het gaat om
flora, fauna, geologische of landschappelijke gesteldheid, zoals dit tot uiting komt in
een grote uitgestrektheid of biodiversiteit.

1

Een gebied dat mensen hebben afgebakend en waar strengere regels gelden dan in
andere gebieden voor wat betreft gebruik door de mens zoals bebouwing,
onderhoud, recreatie en andere activiteiten.

1

Een gebied waar geen bebouwing is, maar puur natuur. Dit kan een bosrijk gebied
zijn, maar ook open weide land of duingebied, etc. Het is een deel dat in ieder geval
niet al teveel vervuild is door mensenhanden. Helaas is hier weinig van te vinden in
Nederland.

1

en gebied waar de natuur bepaalde typische kenmerken heeft op het gebied van
flora en fauna of bv. boslandschappen, duinlandschappen.

1

een gebied waar dieren en planten leven die niet gestoord worden door mensen

1

Een oord waar nog geen auto`s mensen en wegen aanwezig zijn.

1

Dat is voor mij een gebied met veel rust en waar een hoop dieren te zien zijn.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een door de gemeente of overheid beheerd bos of iets in die geest bij De Veluwe

1

Een gebied met bos, hei,duin en water

1

Een gebied waar de bemoeienis van de mens tot een minimum is beperkt.

1

Schoon, veel ruimte en dieren. Geen zwerfafval.

1

Groen, dieren, ruimte voor flora en fauna. Een mooi rustig gebied.

1

Gebied zonder bebouwing

1

gebied waar natuur zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze in stand gehouden wordt

1

Een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan en die bestaat uit bomen, grassen
doorkruist door beekjes.

1

een natuurgebied houdt volgens mij in een gebied waar je nog kan genieten van
ongerepte natuur waar nog rust en stilte heerst.

1

Een natuurgebied is een stuk land waar veel groen is, met ruimte voor verschillende
dieren. Er is daar weinig of geen bebouwing

1

een groene omgeving waar wild leeft en beschermd wordt met gelegenheid om te
wandelen.

1

gebied dat niet door huizen ingenomen is

1

strand, bos en heidegebied

1

Gebied vol natuur wat mogelijk zichzelf in stand houdt, weliswaar onder toezicht,
zodat dit mogelijk niet door menselijk toedoen naar de verdoemenis wordt geholpen.

1

Rust ruimte en natuur

1

bossen, meren, wilde dieren en rust Daarbij is het beschermt en wordt de natuur aan
zijn lot over gelaten.

1

Dat is een beschermd gebied, kan gewoon zonder dieren zijn maar ook met dieren

1

Een gebied dat gebruikt wordt voor landbouw of bebouwing

1

gebied dat niet is aangetast door de mens, waar planten en dieren ongestoord, maar
wel gereguleerd, kunnen leven

1

een natuurgebied is voor mij met veel dieren, hei, bossen, wandelen, fietsen

1

Waar geen auto's en motoren komen

1

veel groen en geen bebouwing

1

Relax

1

groen, dieren, schoonheid en rust

1

"ongerepte" natuur, Natura 2000

1

rustige plekken zoals heide, bossen, paden langs rivieren zoals langs de rotte met
veel grasland, riet en vogels

1

De veluwe

1

Alles buiten de steden en de dorpen en wegen.

1

Een natuurgebied is een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan zonder
inmengeling van mensen

1

beschermde omgeving, bos, hei, water enz. Waar bepaalde regels gelden vwb het
gebruik

1

waar alles draait om de natuur en is beschermd, zoals bijv. de biesbosch

1

Een natuurgebied is een gebied waar veel groen is. Het kan ongerept zijn, maar
enige menselijk ingrijpen hoeft niet erg te zijn. Natuurgebied is niet stedelijk.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
mooi gebied met water bomen

1

Een gebied waar een minimum aan bouwwerken is.

1

Een locatie waar natuurbeheer primair is en geen gemotoriseerd verkeer is
toegestaan. Kan ook recreatief gebied zijn.

1

Een terrein dat (eventueel na inrichting) min of meer aan zichzelf wordt overgelaten
(behoudens onderhoud) en waarvan de hoofdfunctie is op een zo natuurlijk en
spontaan mogelijke manier onderdak te bieden aan flora en fauna..

1

Een natuurgebied is een terrein van redelijk tot grote omvang waarin planten en
dieren ongestoord kunnen bewegen en de mens geen of nauwelijks invloed
uitoefend.

1

Een gebied waarin de natuur speciaal beschermd wordt om ecologisch erfgoed te
waarborgen voor latere generaties en voor huidige generaties om ervan te genieten.

1

Bomen, wandelpaden, een bos, duinen, kans om wilde dieren te zien, een groot stuk
grond waar geen auto's komen, mogelijk kan er gefietst worden. Bovenal: motorische
voertuigen vindt je er niet

1

Een gebied dat vooral uit natuur ( bos, duin, heide e.d.) bestaat dat door de overheid
beschermd word.

1

natuurgebied is een beschermd gebied voor vogels e.d. en ook mensen

1

Een gebied waar de natuur zich rustig en door weinig toedoen van de mens zich kan
ontwikkelen.

1

Gebied: water, bos, heide of ander soortig waar inmenging van mensenhanden niet
wenselijk is. En waar in de laatste jaren (10) ook geen menselijk handelen is
geweest. Moeilijk

1

dit is de biesbosch bijvoorbeeld of stukken op de veluwen

1

En gebied met natuur en dieren waar je kunt wandelen en fietsen. Het is er verboden
voor auto's

1

gebied zonder bebouwing

1

alles wat groen is en dieren en wettelijk beschermd wordt

1

Veel flora en fauna, ongerept, de mensen mogen het niet verstoren, wel genieten
ervan door op de paden te blijven wandelen of fietsen.

1

Natuurgebied betekent voor mij rust, stilte, vogels of andere dieren, geen verkeer,
wandelaars, desnoods fietsers, bomen, struiken, heide. Beschermd gebied, geen
industrie, geen huizen, misschien hier en daar een verdwaald huisje.

1

wandelgebied

1

Buiten gebieden waar de natuur nog veel vrij zijn gang kan gaan.

1

veel groen, evt water, wilde dieren, planten/bomen die vrij kunnen groeien

1

onbewoonde stukken natuur

1

Gebied dat niet wordt gecultiveerd maar waar de natuur zijn gang kan gaan met
minimaal menselijk ingrijpen.

1

veel bomen- water -struiken - heide -zandvlakte - zandpaden-vlinders - insecten een gebied die niet door mensen aangekleed wordt.

1

de natuur zijn gang laten gaan

1

een gebied met beesten en heide

1

Natuur, rust, beschermen, wandelen, mooi

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een aangewezen gebied waar de natuur zijn gang kan gaan. Beplanting en dieren
worden zoveel mogelijk met rust gelaten.

1

Gebied waar planten kunnen groeien zonder vetrapt tte worden en waar dieren
ongestoord kunnen leven.

1

een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan en soms niet toegankelijk is voor
onbevoegden.

1

Een groot gebied, groter dan een park in een stad. Een gebied zonder bebouwing
waar verschillende dieren leven

1

Een natuurgebied is een gebied met veel natuur die zorgvuldig beheerd word door
beheerders zoals staatsbosbeheer en natuurmonumenten om dit gebied te
behouden. Als je niks zou doen krijg je uiteindelijk bos

1

Een ongerept gebied waar geen bebouwing, recreatie etc. is toegestaan. Beschermd
door wettelijke regels.

1

Waar het belang van plant en dier voor het belang van de mens gaat.

1

Bos.wei

1

bossen, heide, vennen, duinen

1

Gebied met natuur, zonder bebouwing en wegen.

1

groenlandschap veel bomen en dieren

1

Een plek waar je kan genieten van de natuur, niet volledig begaanbaar, maar ook
een deel voor de dieren. Waar geen auto's mogen komen. Maar waar je gedeeltelijk
door/omheen kan wandelen.

1

gebied dat nog ongerept is.

1

natuurgebieden zijn heidevelden -- uiterwaarden van rivieren -- bosgebieden -duinvalleien

1

waar het schoon is en bomen/water staan en je kunt wandelen

1

een stuk grond zonder dat hier mensen invloed op uitoefenen.

1

gebied met veel natuur, beschermde natuur, waar je kunt recreëren

1

hoe een natuurgebied eruit zou moeten zien ,water bossen en heide waar het hoort
en niet alles wat bestaat zoals landbouwgronden tot een natuur gebied maken zodat
er straks geen landbouwgronden meer zijn om voedsel te kweken,want voedsel is
heel belangrijk.

1

waar de natuur de boventoon voert

1

waar veel groen is en veel rust

1

Gebied waarin mens en dier datgene kunnen doen om het leven voort te zetten.

1

gebied waarin natuur voorrang heeft en industie/auto's geweerd worden

1

Afgebakend gebied waar de natuur zijn gang kan gaan onder controle van de mens

1

Een stilte gebied waar voor gemotoriseerd verkeer geen plaats is

1

een gebied met bomen , plassen en dieren

1

Een natuurgebied is een gebied zonder woningen, fabrieken en straten. Een gebied
met veel groen en/ of water waar je de natuur kan zien zoals ze eigenlijk bedoelt is.

1

Een natuurgebied is een gebied waar diverse bomen en planten groeien, diverse
wilde diersoorten leven, waar geen verkeer is, en waar geen mensen wonen.

1

de veluwe

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
groen en veel ruimte

1

betuwe

1

dat er alleen maar dieren leven

1

rust, stilte, begroeiing en de natuur zijn gang laten gaan met minimaal onderhoud

1

waar veel planten groeien en dieren in de vrije natuur leven zoals herten, reeen etc

1

Een gebied waar veel soorten bomen, planten en dieren e.d. de ruimte krijgen om te
leven. Gebied wat extra zorg krijgt/ in de gaten wordt gehouden en waar mogelijk
met rust gelaten word Waar je met respect voor de natuur een bezoek aan kunt
brengen

1

Echte natuur zonder. Menselijk hhandelen

1

Een natuurgebied is ;n gebied waarbij de natuur zijn gang kan gaan en zo weinig
mogelijk gestoord worden door mensen.

1

plek met veel natuur en water.

1

Een gebied waar geen huizen staan, maar waar rust, dieren en planten de vrije wil
krijgen om te doen wat ze willen.

1

Een gebied waar de natuur zichzelf kan doen zonder ingrijpen van de mens

1

Dit is een gebied wat vrij is van bewoning en waar de dieren in vrijheid k

1

een bos

1

Voor mij is een natuurgebied een omgeving waar de natuur zoveel mogelijk haar
eigen gang mag gaan en waar menselijke aanwezigheid en menselijk ingrijpen aan
strenge eisen moet voldoen

1

Gebied met veel groen waar dieren leven

1

Een gebied wat ongecultiveerd is waar wilde dieren voorkomen en wat een redelijke
omvang heeft.

1

Een wat groter, autovrij gebied, met veel flora en fauna

1

groen, water, dieren, rust, ruimte

1

Heidevelden, bossen, gebieden waar de natuur nog een beetje haar gang kan gaan.

1

natuurgebied is bij ons aan de overkant . watermoeras ,gederslandschap moet dat
regelmatig bij werken.

1

Bos,zee, meer, park, veluwe,jungle,bergen

1

een gebied om te relaxen wandelen

1

Een gebied waar dieren ongestoord mogen verblijven en allerlei wilde planten
groeien.

1

een gebied alleen toegankelijk met gewone fiets(niet electrisch) of lopend. hier is rust
en groen en flora en fauna. geen schreeuwende kinderen en geen speeltuintjes.
liever ook geen honden, die jagen oa de vogels en kleine gronddiertjes de stuipen op
het lijf

1

.

1

Een gebied zonder bebouwing en een rijke flora en fauna.

1

Rust, natuur, vrijheid

1

een natuurgebied is een gebied waar de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang kan
gaan,
geen
bestrijdingsmiddelen worden gebruik. De mens mag
bestaatwaar
niet dus
word
doorchemische
de mens bedacht
er gebruik van maken, echter zonder de natuur te vernielen of te veel te verstoren.
Groen, dieren, rust
Dus wel veel wandelpaden( die ook toegangelijk moeten zijn voor mindervaieden en
rolstoelgebruikers. Ik heb geen probleem met fietspaden in een natuurgebied, mits

1
1
1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
open ruimte met veel planten, bloemen, dieren en soms water

1

Natuurgebied is een gebied waarin flora en fauna zoveel mogelijk op een natuurlijke
wijze voorkomen.

1

Onngerepte natuur, weinig bebouwing

1

Water gras en bomen

1

Een gedeelte van Nederland waar nog veel natuur aanwezig is, of gemaakt is.

1

mooie bosrijke omgeving, stilte, vogels, dieren, recreatie

1

een gebied waar water en bossen samen komen

1

een plaats waar weinig tot geen bebouwing is, veel groen/ water/ dieren is. Het is er
rustig en de natuur kan een beetje zijn eigen gang gaan.

1

Een gebied met planten, bomen en dieren.

1

Groen gebied. Bomen, grasland, duinen

1

Een gebied waar denatuur zijn gang kan gaan. Dit land is niet in cultuur gebracht. Er
wordt daar niet gebouwd en er worden daar ookmgeen wegen aangelegd en de
dieren worden daar niet afgeschoten.

1

Niet door mensen aangetast, veel groen

1

bos

1

Een gebied waar alles wat groeit en bloeit met rust gelaten wordt. Waar geen, of
alleen zeer beperkt, sprake is van agrarische activiteiten. Geen zomerhuisjes e.d!

1

onbebouwd terrein met maakt niet uit met wat voor natuur (flora, fauna, duin etc.) in
een beschermde omgeving.

1

Een stuk nagenoeg ongerept stuk "grond"of "water".

1

Gebied met flora en fauna, nauwelijks menselijk ingrijpen en bij voorkeur al
honderden jaren als zodanig bestaand

1

Afgebakend terrein waar de invloed van de mens zoveel mogelijk beperkt wordt.

1

Een gebied waar rust heerst, waar dieren in hun eigen omgeving kunnen leven en
waar niet veel mensen zijn.

1

Natuurgebied is een gebied, waar wel wandelaars mogen komen, maar geen
gemotoriseerd verkeer

1

een gebied wat zoveel mogelijk op natuurlijke wijze planten en bomen en dieren
leven.

1

Waar natuur is geen auto's e.d.

1

ongerept stuk natuur

1

Een gebied waar de mens er voor zorgt dat de natuur zijn gang kan gaan. Planten en
dieren komen op de eerste plaats, mensen kunnen er recreëren.

1

Een gebied van substantiële afmetingen waarin de natuur vrij spel heeft en de
mens zich niet planmatig met beheer bezig is

1

in oorspronkelijke staat zonder ingrijpen mens

1

een gebied waar geen verkeer mogelijk is en de dieren en de vegetatie voorop staan

1

Natuur gebieden zijn plaatsen waar omcirkel zijn met de natuur bergen bossen
meren Rivièra dieren enzz

1

Een afgebakend terrein waar de natuur gecontroleerd zijn gang kan gaan zonder al
te veel inmenging van mensen.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Gebied waar veel natuurschoon te bewonderen is. Gebied waar de natuur zijn gang
kan gaan. Gebied dat zich onderscheidt van andere natuur

1

Natuurgebied is een beschermd deel grond waar flora en fauna beschermd is

1

bos, water , wandelen

1

gebieden die aan de landbouw onttrokken zijn

1

Ja.

1

Een gebied waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan.

1

wat alleen dierlijk en plantaardig is

1

Een gebied zonder vaste bewoning of dagelijks aanwezige activiteit van de mens en
waar de natuur dus vrijwel ongestoord kan floreren.

1

Het gebied achter ons huis.

1

Beschermd gebied waar de natuur zijn gang kan gaan zonder inmenging van
mensen.

1

Belangrijk, leven, groen, genieten, dieren, als ik 200m naar het noorden , westen of
zuiden loop ben ik er al.

1

duinen, strand, bos

1

waar de natuur in alle rust zijn eigen gang kan gaan

1

Een gebied, waar de natuur voorop staat, waar weinig of geen wegen zijn, waar niet
of nauwelijks gewoond wordt, waar de mens af moet blijven, behalve een beetje
opletten of alles goed gaat.

1

Groene omgeving, die word beheerd door de staat

1

Natuurgebied, bossen weilanden stilte gebieden heuvels veel groen en fauna

1

een gebied waar bomen staan planten en dieren , waar je kan wandelen en genieten
van de natuur, misschien nog meertje erbij en gras

1

bos- duin of heidegebied waar veel dier- en plntensoorten zijn. Beperkte toegang

1

Gebied bedekt met flora en fauna

1

aangewezen terrein met specifiek natuur

1

Een gebied met veel groen, water en ruimte.

1

Bos, waterpartijen, hier en daar een blokhut, uitkijkposten, dieren, fietspaden,.

1

Gebied met bomen en dieren allang niet omheen!

1

Gebied waar veel groen/natuur is, waar de mens zich niet of nauwelijks mee bemoeit

1

Veel groen

1

Een gebied waar de mens te gast is.

1

water, bomen, weilanden, dieren in het wild, open, rust.

1

Bos, heide, plassen, kortom alles wat met niet aangelegde natuur te maken heeft

1

gebieden voor dieren en planten

1

gebied wat niet toegankelijk is voor mensen.waar de natuur nog echt de baas is.

1

gebied met natuur, waar dieren beschermd kunnen leven

1

Een groen gebied met veel verschillende diersoorten en planten, bomen en struiken
waar geen auto mogen komen.

1

Een natuurgebied lijkt mij een gebied waarin geen menselijk ingrijpen heeft
plaatsgevonden.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
een terrein waar de flora en fauna in eerste instantie met rust wordt gelaten, de mens
grijpt alleen in indien nodig! MAW, een vrije ruimte voor dier- en plantensoorten om
zich voort te planten, waardoor bv bedreigde soorten in stand blijven.

1

Een gebied in de natuur waar de natuur haar gang kan gaan zonder al te veel
bemoeienis of inmenging van de mens.

1

landelijke omgeving die door natuurlijk proces is ontstaan, mee vorm gegeven en die
zichzelf overwegend onderhoudt

1

Gebied van rust en ruimte en groen

1

Rust,

1

Een beschermd gebied voor vogels en planten

1

Ergens waar dieren hun leven kunnen leiden, groot, veel bos en struik, waar mensen
ook mogen wandelen mits op de paden.

1

Landelijk, bomen, duinen, rivieren, sloten, weilanden, heide.

1

een gebied in de natuur

1

Een natuurgebied is een bosrijk gebied waar je lekker kunt wandelen en genieten
van de natuur.

1

Geen of heel weinig bebouwing, wel veel groen of gebied met water, rust en ruimte.

1

Bos, heide, duinen en de zee, rivieren en meren.

1

een begrensd gebied waar het zwaartepunt op de natuur ligt en niet op bewoning en
bedrijven. Dus niet al te veel bebouwing

1

veel bos en groen en prachtige dieren die rustig kunnen leven en zich voortplanten

1

Een natuurgebied is dat waar alleen groen is, geen motorisch verkeer toegestaan is
en beperkte bebouwing van boerderijen.

1

Een bosrijk of heidegebied gebied, waarin nog veel dieren voorkomen en waar de
mens op een verantwoorde manier gebruik van kan en mag maken.

1

Een natuurgebied is voor mij een gebied waar stilte heerst, geen gemotoriseerd
vervoer komt. De natuur (gecontroleerd ) zijn vrije gang kan gaan en waar dieren,
alle dieren, een plek hebben om te leven

1

Gebied waar de natuur zich kan ontwikkelen

1

een gebied waar planten en dieren de vrijheid hebben om te leven

1

Ongerepte natuur waar mensen niet mogen komen. Gebied waar veel dieren
broeden. Gebied met veel flora en fauna.

1

Een vrij groot gebied dat onder enige vorm van bescherming staat waardoor de
natuur relatief vrij zijn gang kan gaan.

1

Een gebied waar de flora en fauna vrij spel heeft en waar we beperkt gebruik van
maken

1

gebied met bossen, of hei, of andere flora

1

gebied waarin de natuur zijn gang mag gaan zonder ingrijpen van de mens

1

Bossen en meertjes en veel dieren waar het heerlijk stil is.

1

Een natuurgebied is een gebied van willekeurige omvang waar de mens zo weinig
mogelijk heeft ingegrepen door het aanleggen van wegen, het bouwen van huizen
etc. en waar de natuur vrijwel de vrije hand heeft, zowel in flora als in fauna.

1

Een natuugebied is een min of meer afgesloten gebied zonder bebouwing met
bijzondere planten en dieren.Die wordt beheerd of juist gecontroleerd met rust wordt
gelaten.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied waar de natuur extra onder de aandacht wordt gebracht.

1

Natuurgebied, een gebied waar de natuur het belangrijkst is dus weinig huizen geen
industrie, geen snelwegen maar bos, veld of watergebied

1

Een gebied met veel natuur en weinig bebouwing.

1

Een gebied waar je niet zomaar in mag, of op de paden moet blijven, waar de flora
an fauna wordt bijgehouden en beschermd.

1

bos, heide, strand, groen, water, bomen

1

Veel groen op een natuurlijke manier (geen aangelegd gebied) waar vogels vossen
herten etc leven. Een water gebied erbij

1

kan een bos duin of heide gebied zijn maar een weidegebied waar de natuur zijn
gang kan gaan met minimale ingrepen van de mens is ook natuur, zelfs mijn
achtertuin kan als natuur worden beschouwd

1

heide, bossen, vennen, alles zonder bebouwing in de naaste omgeving

1

Dat is nu een object van hobbyisten die geen enkel verstand hebben van wat de
natuur inhoud. In praktijk dient dit een vorm van samenwerking tussen boeren en
natuur te zijn.

1

Een gebied waar de natuur (extra) wordt beschermd. Waar bepaalde dingen niet
mogen en waarvoor andere dingen juist speciaal worden geregeld of bijgehouden.

1

is voor mij een gebied waar geen mensenhanden aan te pas zijn gekomen en is
ontstaan door de elementen

1

Vrij van bebouwing

1

Een stuk ongerepte natuur

1

een bosrijke omgeving of een grote vlakte (zoals bv de Veluwe)

1

Rust en veel groen. Diversiteit en ruimte voor natuurlijke omgeving van dieren.
Geluiden van vogels, het ruisen van bomen. Wandelen op zandpaden. Verschillende
stukken zijn ontoegankelijk en alleen voor natuurlijke bewoners.

1

Een gebied waarin de natuur beschermd wordt en geen infrastructuur(op
wandel/fietspaden na) mag worden aangelegd.

1

Groen, bos, heide, landbouwgebied, geen autowegen, geen industrie

1

een natuurgebied is een gebied waar bewust een stuk natuur in stand wordt
gehouden (verzorgd,onderhoud, dierbeheer)

1

Een gebied waar de mens zich niet mee bemoeid heeft.

1

Een gemarkeerd gebied waar de natuur ze gang kan gaan zonder dat de gewone
mensen er kunnen rondlopen , misschien in beperkte maten op de aangegeven
plaatsen.

1

Een gebied waar geen woningen staan. Alleen maar natuur.... Aangelegd of
natuurlijk... Groen en dieren

1

Gebied met natuur zonder menselijke invloed.

1

EEN MOOI GEBIED WAAR JE LEKKER KUNT WANDELEN

1

Rust en ruimte en geen verkeer en niet er doorheen fietsen en wandelen maar om
heen

1

Bossen, heide, groot genoeg om stilte te ervaren en geen menselijke structuren te
zien, schoon, rustgevend

1

bos, moerassen

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Bos water dieren

1

bosrijk, waterrijk wat weinig tot niet door mensen op orde wordt gehouden

1

Gebied waar dieren en natuur kansen hebben. Ruimte en rust

1

Een plek waar dieren en planten de overhand hebben, met weinig tot geen
bebouwing. Vaak beschermd door de overheid en als zodanig aangewezen.

1

Een gebied zoals de oostvaardersplassen, de weerribben, de veluwe etc.

1

EEN GEBIED WAT IN STAND WORDT GEHOUDEN VOOR DIEREN, FLORA E.D.

1

een natuurgebied, is een gebied waar de planten en de dieren onbelemmerd kunnen
ontwikkelen met zomin mogelijke invloed door de samenleving.

1

Veel groen , beschermd gebied. Vrij toegankelijk met diverse voorwaarden, veel
dieren die vrij en beschermd rondlopen, boswachter houd het gebied in de gaten,
dieren populatie word nauwlettend in de gaten gehouden.

1

Een stuk beschermde en onderhouden natuur

1

een gebied waar je kunt wandelen en waar allerlei dieren bij elkaar komen

1

bossen - hei

1

Stilte schoon gevarieerd en groot

1

een gebied met bomen/hei/struiken,waar de mens weinig aan doet,dus de natuur zijn
werk laten doen

1

Gebied dat ontstaat met zo min mogelijk inmenging van de mens

1

Een gebied waar natuur de voorrang heeft boven andere zaken waarvoor het gebied
gebruikt zou kunnen worden.

1

Een gebied wat niet bewerkt wordt, waar planten en dieren kunnen leven zonder
hulp van mensen

1

Heide en duinen

1

Een natuurgebied is een gebied waar geen gemotoriseerde verkeer mag komen. En
waar je dus mag wandelen en soms fietsen en van rust kunt genieten.

1

een gebied waar geen bebouwing of landbouw of veeteelt is

1

Veel bomen en andere groen geen autos

1

Een gebied met bossen, vennen, planten en heide.

1

Een plek waar de natuur zijn gang kan gaan met weinig invloed van buitenaf

1

Een natuurgebied is een afgebakend terrein die specifieke waarden heeft door flora
en fauna.

1

Natuurgebied is voor mij een gebied met veel groen, bomen, dieren en vooral heel
veel rust.

1

Een "natuurgebied" is een beschermd strook land waar zowel fauna als flora zoveel
mogelijk met rust wordt gelaten Men mag enkel onder begeleiding het gebied
betreden

1

Voor mij is een natuurgebied een stuk grond voorzien van divers flora en fauna, al
dan niet door mensen beheerd.

1

De Biesbosch met al zijn kanalen en rietkragen. De Veluwe met zijn prachtige
bossen, heide en zandverstuivingen.

1

Een gebied waarin de fauna en dieren een vrij spel hebben.

1

bos, duinen, veluwe, plassen en meren

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Een gebied dat door de natuur is gevormd. Waar geen bewoning of beperkt
bewoning is. Waar geen bedrijven gevestigd zijn en waar geen auto's
vrachtwagens,enz. Rijden

1

Bomen, dieren, stilte.

1

Een natuurgebied is een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan zonder het
ingrijpen van mensen. En uitsluitend bedoeld is voor plant en dier. Geen mensen.

1

een gebied waar de natuur voorrang heeft op alle andere disciplines.

1

Groen gebied, waar dier en planten in vrijheid leven en niet bedreigd worden.

1

Onder een natuurgebied versta ik een gebied waar planten, bomen, bloemen, vogels
en andere dieren ongestoord kunnen leven en waarmensen van dit spektakel
kunnen genieten. Ook water behoort tot dit gebied waar vissen, eenden, en andere
diersoorten kennen leven en zich voortplanten. Rust en vrijheid voor de dieren staat
daarin voorop die zorgen dat er een mooi natuurgebied ontstaat.

1

de gebieden die niet bebouwd zijn, waar bomen en planten kunnen groeien en wilde
dieren vrij rondlopen.

1

Alleen maar flora en fauna en het liefst zo min mogelijk mensen.

1

Een gebied met natuur (planten, dieren) wat beschermd is

1

geen door mensen aangelegde zaken, behalve dieren en/of planten

1

water bossen zand heide meren zee duinen

1

Een plek om tot rust te komen, waar je kunt genieten van ongerepte natuur

1

Beschermde grote tuinen

1

Een plek waar meerdere bomen, struiken en andere natuurlijke gewassen groeien
zonder dat deze structureel worden aangelegd. Ik denk aan een stukje bos waarin de
natuur haar vrije hand krijgt en eventueel soms wat wordt bijgestuurd. Ik denk ook
aan kleine beekjes, riviertjes en meertjes of aan de duingebieden bij de zee. Rust,
verkoeling en ruimte.

1

Een heide vlakte, bossen, achterland van een boerderij en parken in een dorp of
stad.

1

bos, duin, waterleidinggbied

1

Ongerepte natuur bestaat niet meer in Europa, Wij zijn wel lid van
natuurmonumenten om tegen te gaan dat de natuur steeds verder teruggedrongen
wordt, jammer!

1

Buitengebied met variatie aan flora en fauna ook geschikt voor recreatie

1

Bos, heide, duinen

1

Veel groen, rust en mooi uitgestrekt gebied

1

Vrij van bebouwing en niet vrijelijk te betreden en beschermd door wetgeving!

1

Landschapsgebied waar mens dier en plant in vrijheid kunnen genieten , elk en ieder
op eigenwijze . Nederlandse Natuurlandschappen zijn allen vanuit menselijke cultuur
inzichten ontstaan en behoren alzo te worden onderhouden . Natuurgebied afsluiten
voor de mens ter wille van dier en plant is m. i. z. een extreem onjuiste benadering
en draagt niet bij aan bewust wording van haar rijkdom .

1

Groen en rust

1

zonder inmenging mensen

1

een bos

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
Multi bruikbaar gebied zonder gemotoriseerd verkeer, met veel aandacht voor flora
en fauna in hun natuurlijke habitat.

1

een afgepaald gebied met als bestemming het beschermen van de aanwezige
natuur; geen /zo minmogelijke bebouwing, verkeer, lawaai enz.

1

Natuurgebied, is een beschermd gebied door natuurbescherming voor flora en fauna

1

Bv deze duinen.

1

Een stuk land waarbij de natuur (eventueel gestuurd) haar eigen gang kan gaan. Er
zijn regels en afspraken over gebruik van het gebied, zodat er rust heerst en de flora
en fauna zich kan ontwikkelen.

1

Een redelijk beschermd gebied, waarin bepaalde dieren vrij kunnen leven in hun
eigen habitat

1

Een gebied waar de natuur, met zo min mogelijk bemoeienis van mensen, zichzelf
kan zijn.

1

Een gebied waar ruimte is voor flora en fauna.

1

Natuurgebieden zijn gebieden waar de flora en fauna zoveel mogelijk zelf floreren
zonder al te veel ingrijpen van de mens.

1

Elk stukje groen van voor en achtertuin, park en plantsoen. akkers en weilanden en
de zogenaamde naturparken

1

Gebied zonder bebouwing, met groen en water, bomen en planten en dieren

1

Een gebied waar de natuur voorop staat. Park ,duinen ,wadden, bergen.

1

Een stuk land die door de mens gemaakt is en onderhouden wordt

1

Een omheind gebied waarbinnen de natuur bewust zo goed mogelijk bewaard wordt
gehouden

1

een niet aangelegde ruimte, bos, heide, vennen etc.

1

een gebied met natuurlijke beplanting van een flinke grote waar je heerlijk kunt
wandelen of fietsen. waar de natuur het verloop in eigen hand neemt met kadavers
voor aaseters.

1

geografisch gebied, waarin flora en fauna centraal staan.

1

waar de vogels en dieren met rust worden gelaten en waar de natuur hun gang kan
gaan zonder ingrijpen van de mens

1

Een gebied waarin de natuur (flora en fauna) zijn gang kan gaan. Een gebied waarin
wel gewandeld kan worden maar waar verder de rust wordt gerespecteerd. Geen
picknick, BBQ, moutainbike of motorcross. Er mogen gerust barrieres worden
geplaatst.

1

Een gebied met bomen, meertjes en weides en vooral rust

1

omgeving die is ingericht voor flora en fauna

1

Een gebied met kwetsbare natuurwaarden, b.v. zeldzame planten of dieren en
terreinvorming.

1

Gebied met veel natuur en geen gebouwen, zoals een bos of de heide.

1

Is een natuurlijke inheemse habitat zonder bebouwing waar flora en fauna in alle rust
hun gang kunnen gaan.

1

Een gebied waar geen bebouwing door mensen is aangebracht en waar flora en
fauna vrij kunnen leven.

1

een natuurgebied is een gebied waar flora en fauna te vinden zijn. Eigenlijk is heel
de wereld een natuurgebied met al de dieren en mensen planten en bomen.

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
Antwoord 1: (vervolg)
laat groeien wat er groeit.

1

bossen ,velden heide,

1

een gebied waar voornamelijk natuur is

1

een beschermd gebied waar de natuur zoveel mogelijk met rust gelaten wordt

1

gebeid waar natuur (boom, plant en dier) vrij zijn eigen gang kan gaan.

1

Een natuurgebied is een stiltegebied waar de beheersinstantie de natuur zoveel
mogelijk haar gang laat gaan en alleen ingrijpt waar strikt noodzakelijk.

1

Een natuurgebied is voor mij een gebied waar geen infrastructuur is te vinden. Je het
vaak niet mag betreden omdat het beschermd is, zoals het hoort. En als het te
betreden is er op een repsectvolle manier paden zijn aangelegd zodat iedereen kan
genieten van het natuurgebied.

1

rust, veel dieren

1

gebied waar de natuur de baas is

1

Een afgebakend gebied waarbij de maximale aandacht is gevestigd op het behoud
en/of de ontwikkeling van flora en fauna.

1

Een gebied met alles wat de natuur te bieden heeft. bos, water, hei en alle dieren die
in rust kunnen leven. Dus geen mogelijkheden tot mountainbiken of gemotoriseerd
vervoer. Eigenlijk zou het helemaal dicht moeten zitten voor de mens.

1

Een omgeving die niet of zeer beperkt beinvloed wordt door mensen en waar dieren
en planten zelfstandig kunnen leven. Waar mensen eventueel recreatief gebruik van
kunnen maken

1

mooie natuur ( bomen , hei etc. ) en vooral heel rustig.

1

Een gebied waar geen gemotoriseerd verkeer is en waar rijk is aan bomen,planten
water en dieren

1

waar flora en fauna aanwezig zijn in zowel compacte- als uitgebreidde vorm met
bomen, planten, water etc.

1

een ruimte waarbij bomen, planten en dieren vrijuit kunnen lopen, groeien en de
natuur zijn eigen gang kan gaan

1

Een gebied dat beschermd wordt en waar dieren vrij kunnen rondlopen Waar
mensen onder begeleiding een kijkje kunnen nemen

1

Autovrij gebied in de natuur.

1

Groot gebied dat voorzien is van bomen, dieren en/of water.

1

Gebied waarbij de inmenging van de mens afwezig of minimaal is, waar dieren,
planten etc. de kans krijgen te doen en laten wat ze willen.

1

Een gebied dat onttrokken is aan een economische functie, en meestal niet meer
voor publiek toegankelijk is.

1

rustig gebied met veel flora en fauna.

1

een gebied buiten de stad met bos, strand, zee, heide, grasland. Waar je lekker kunt
wandelen, de natuur zijn gang kan gaan.

1

waar je alleen mag wandelen

1

Beschermt gebied waar de natuur zijn gang kan gaan

1

een lap grond, bos, heide, duin waar geen autoverkeer kan komen en vogels en
dieren imooi kunnen leven. de mens kan daar allleen met de fiets komen

1

rust, stilte ruimte

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
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bos, of grasgebied met veel vogels en dieren, water, gelegenheid voor wandelen en
fietsen

1

een gebied waar de natuur te bewaren,hoofdprogramma is

1

Een afgesloten gebied (een bos, heide oid) wat niet of door de overheid beheerd
wordt.

1

Bos heide duinen plassen

1

een gebied wat beschermd is door de overheid..

1

Een bos met in het midden een grote vijver met eenden en andere waterdieren. In
het bos herten en veel vogels.

1

beschermd gebied vol met groen

1

bos,water,vogels

1

veel groen, rustig, geen verkeer

1

geen idee

1

Waar het rustig dat je er kan lopen en fietsen genieten op een bankje van de rust en
natuur om je heen en dieren ziet die je buiten het gebied niet ziet.

1

bos, weide en heide

1

een gebied zonder huizen fabrieken of andere door mens aangelegde
aangelegenheden

1

Een afgesloten gebied, niet bewoond, aanwezigheid van enkel beplanting, water en
dieren.

1

Een ongerept ( soms beschermd) stuk land zonder invloed van mensenhanden

1

mooie groene omgeving waar geen autos rijden

1

een gebied zonder huizen, wegen en weinig mensen

1

gebied zonder snelwegen en bebouwing

1

Een gebied met ongerepte natuur, zonder aangelegde wandelpaden, en zonder
auto's

1

Een natuurgebied is een gebied waar de natuur zijn gang kan gaan. Er niet gejaagd
wordt en waar hoogstens fiets- of wandelpaden aangelegd zijn/worden

1

Een gebied waar de mens niet woont, werkt of zijn vrije tijd doorbrengt. Waar de
natuur de vrije loop gelaten wordt.

1

Gebied waar geen menselijk ingrijpen plaatsvindt en alleen planten en dieren die er
thuishoren de baas zijn.

1

Een natuurgebied is een gebied waar de natuur haar eigen gang kan gaan met
minimaal ingrijpen van de mens. Het is maar zeer beperkt toegankelijk voor mensen.

1

een mooi stukje natuur waar je ontspannen kan.

1

afgeschermd gebied

1

Een ongerept stukje groen

1

bos, park,vogels, meren

1

Dat kan heel divers zijn. Een gebied met bos, gemengd met velden en weiden maar
ook met vennen. Een duingebied of uitgestrekte watergebieden

1

gebied met natuur,evt afgeschermd voor gemotoriseerd verkeer.

1

Een gebied waar veel natuur is zonder bewoning en industrie en waar de natuur het
belangrijkst is

1

Vraag 1: Spontane omschrijving natuurgebied
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Bossen

1

Waar de natuur z'n gang kan gaan zonder te veel menselijke inmenging

1

Waar de natuur beschermd en instand wordt gehouden

1

Een gebied waar de natuur zonder ingrijpen van de mens kan groeien, waardoor na
verloop van tijd een evenwicht ontstaat in begroeiing met planten en bomen en
leefbaarheid voor dieren.

1

Een omgeving waarin de natuur als functie de boventoon voert, wel of niet
beschermd

1

Gebied met uitsluitend natuur en niet of moeizaam te bereiken voor mensen.

1

Vraag 3: Reden bezoeken natuurgebeid
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om een natuurgebied te bezoeken? U kunt maximaal drie
antwoorden selecteren.

Antwoord 8: Anders, namelijk:
Antwoord
Om dat ik er voor mijn werk doorheen rijd

1

ik woon naast het bos. dat is voor mij natuurgebied

1

Om dichter bij mezelf te komen

1

fotograferen

1

Ik woon in de Betuwe, in de buurt van Tiel. Vlak bij de Waal, dus als ik naar "de
stad"wil kom ik door natuurgebieden.

1

Met de hond wandelen

1

te lopen, beweging

1

Ik kom er wel eens langs of moet er doorheen onderweg ergens naar toe.

1

Ik in de buurt woon en er vrijwel dagelijks langs kom

1

Ik woon erin

2

Het in kaart brengen van de daar voorkomende soorten

1

woon er midden in

1

om de hond uit te laten

2

Ik woon in een natuurgebied

2

Ik woon tegenover een natuurgebied

1

lopen met de hond

1

De hond uit te laten

1

om de rust te vinden en dichtbij God te zijn.

1

meestal op doorreis

1

te werken

1

Als doorgaande weg naar familie.

1

Fotograferen

1

Lekker wandelen

1

alleen te zijn.

1

alles hierboven, behalve educatie en om de stad/dorp te ontvluchten.

1

werk

1

Werk

2

ik woon er

2

Kom er doorheen naar het werk

1

soms ook voor werk

1

ik woon er zomers

1

Rij door bos met scooter ivm na werk rjjden

1

te wandelen

1

fotografie

1

Ik woon er midden in.

1

zomerkamp draaien

1

Vraag 3: Reden bezoeken natuurgebeid
Antwoord 8: Anders, namelijk: (vervolg)
Hond uit laten

1

ik woon in een natuurgebied

1

ik woon in een natuurgebied,

1

de hond uit te laten

1

ik woon er midden in

1

Om de honden uit te laten

1

Vraag 4: Keuze aspecten natuurgebied
Welke aspecten spelen mee bij uw keuze voor een uitje naar een natuurgebied?

Antwoord 10: Anders, namelijk:
Antwoord
Voldoende diversiteit in flora en fauna

1

Of er een wandeltocht georganiseerd wordt (wandelsport)

1

wat voor natuurgebied het is

1

rustig gebied, geen volksvermaak.

1

fotogeniek

1

Vooral geen eetgelegenheden en bezoekerscentra

1

ligt vlakbij mijn favoriete camping in Duitsland, is vrij toegankelijk voor
campinggasten.

1

De inpasbaarheid in een grotere wandeling

1

vogels kijken, of omdat we in de buurt zijn

1

zo natuurlijk mogelijk.Geen gebied waar allerlei activitwiten gehouden worden.

1

eigen gevoel: heerlijk om tot jezelf te komen en alle alledaagse prikkels van je af te
laten zakken!

1

Stilte en rust

1

de weersomstandigheden

1

Voorlichting door plaatselijke deskundigen

1

rust

2

stilte graag

1

Hoeveelheid anderen

1

Wij gaan op zoek naar mooie plekjes en gaan dan kijken.Het is altijd in de vrije
natuur en niet in Nederland, dus kan ik hier niet goed op antwoorden.

1

Rust

1

geen OV of veel parkeerplekken

1

Net wat ik op dat moment wil

1

rust en het ontbreken vante veel mensen

1

Waar rustv en stilte valt te beleven

1

Rust/stilte

1

Vrijheid!

1

juist GEEN "P" waar kinderen gelost kunnen worden

1

Woon aan het twiske

1

Idee van omgeving

1

Of het gebied ook mooi is dan wel bijzonder is

1

losloopgebied voor hond

1

ruiterpaden

1

bereikbaarheid, fiets/ov/auto

1

helemaal niks

1

vakantie

1

Het weer

1

Vraag 4: Keuze aspecten natuurgebied
Antwoord 10: Anders, namelijk: (vervolg)
uitgestrektheid van de natuur voor het genot

1

ik woon aangrenzend aan bossen en heb geen speciale uitjes nodig om
natuurgebieden te bezoeken.

1

afstand tussen natuurgebied en vakantie adres

1

geen entreeprijs

1

Los loop mogelijkheid voor honden

1

Waar ik rustig met mijn honden kan lopen

1

hoef er niet voor van huis

1

nogmaals ik woon in een natuurgebied

1

Ik wil me er prettig voelen

1

Vraag 5: Aansprekende elementen
Welke typische element(en) uit de Nederlandse natuur spreken u het meest aan?U kunt maximaal
drie antwoorden selecteren.

Antwoord 10: Anders, namelijk:
Antwoord
Geen specifieke voorkeur

1

heuvelgebieden

1

alle 9 punten spreken mij aan

1

Coulissenlandschap

1

Limburgse heuvels

2

ook polders, heidegebieden, bossen en meren

1

Hond mee mag

1

heuvelgebied

1

Parken (als dat telt)

1

allemaal

1

Eigenlijk alles wat hier staat als keuze

1

alles

1

lange afstand wandelpaden

1

Vraag 6: Ontbrekende elementen/voorzieningen
Welke van de onderstaande elementen/voorzieningen mist u in de Nederlandse natuurgebieden?

Antwoord 7: Anders, namelijk:
Antwoord
bankjes om even uit te rusten en te kunnen genieten
Vindbaarheid en lengte van routes die starten bij OV-plaatsen (liefst stations)
parkeren vaak veel te duur speciaal voor Mender validen
Te weinig controle op asociaal gedrag.
toegankelijkheid voor rolstoelen
Ruigheid
Boswachter
ik ben geen fervent bezoeker, maar voorzieningen lijken me belangrijk
verschilt duidelijk per natuurgebied; vaak is alles ook al aanwezig
Het gevoel echt in de natuur te zijn
voorzieningen voor het spelen van hondjes
paddenstoelen zoeken
Er zijn gebieden die als Industriegebied te boek staan, terwijl er niks aan industrie
gebeurt maar wel hele mooie parken zijn. Dit zou beter ontwikkeld mogen worden.
stilte en dieren
meer koeien
Vindbaarheid
Een toegankelijke sportvoorziening. Bijvoorbeeld het mountainbikepad zoals in de
schoorlese duinen. Of een route met lichamelijke oefeningen.
teveel parkeerplekken en te goed bereikbaar metOV
Prullebakken
liefst niets geregeld.
Uitgestrektheid en ongereptheid
Mogelijkheid de hond mee te nemen.
zitbankjes en schuilhutten
Goede educatie over soorten rijkdom in het betreffende gebied
Goede paden voor rolstoel en/of scootmobiel
losloopgebieden voor hond
Bezoekerscentra met WiFi
informatie waar een natuurgebied is en bereikbaarheid
goede weg aanduidingen, vaak ontbreken route bordjes
Zitbankjes
contro;le van de bezoekers op afval deponeren
rolstoelvriendelijk
Ik houd van ongerepte natuur, dus grote gebieden zonder voorzieningen, hooguit
hier en daar prullenbakken
op sommige plekken banken
Is men wel eens tevreden? Ik basseer mijn keuze op geen enkele van bovenstaande
onderwerpen, ik ga gewoon, en pas mij aan, aan de voorzieningen

Vraag 6: Ontbrekende elementen/voorzieningen
Antwoord 7: Anders, namelijk: (vervolg)
Nederland mist èchte, ongerepte natuur.
Ongerepte natuur
tijdens de vele fietstochten die wij maken door natuurgebieden valt het ons op,een
tekort aan banken om even tot rust te komen en te genieten van de omgeving
Rust
Los loop mogelijkheden voor honden hele jaar rond
rust, vaak zijn de bekende natuurgebieden veel te commercieel
Gebieden met voorzieningen speciaal voor honden waar geen mountainbikers of
(hard-)lopers komen
grotere hoogte verschillen

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Als u onze Nederlandse natuur aan buitenlandse gasten zou moeten aanprijzen, wat zou u hen dan
vertellen?

Antwoord 1:
Antwoord
Geniet van de rust en de ruimte

1

Veel groen, rust en ruimte

1

je moet gaan ervaren hoe mooi onze natuur is

1

De ruimte en rust in bv de Alblasserwaard met daarbij het molengebied Kinderdijk en
daarnaast ook de vele fietspaden.

1

dat de Nederlandse natuur heel mooi kan zijn met flora en fauna en dat dat echt
genieten kan zijn

1

Wandel mee!

1

Drunense duinen

1

Schaapskuddes, duinlandschap, polderlandschap zijn spectaculair en fotogeniek.

1

Kleinschalig

1

Dat valt niet mee. Omdat in NL ook een natuurgebied altijd is aangelegd. Gepflegt
zoals onze oosterburen dat zeggen. Desondanks zou ik ze er toch op wijzen dat we
zelfs in ons dichtbevolkte land, nog wel degelijk natuur hebben.

1

Veel bossen, bomen en wandel en fietsmogelijkheden.

1

Onze natuurgebieden zijn de moeite waard om te bezoeken.

1

Een typisch laaggelegen rivierenlandschap met veel zandduinen voornamelijk
gevormd in de ijstijd

1

Geniet van de ruimte en de rust.

1

Authentiek, veilig, mooi

1

Geniet van de diversiteiten

1

Heel veel bomen en fauna en flora

1

Typisch, vlak en daardoor uniek

1

Dat het bijzonder is, in een druk land als Nederland, dat de natuur zo gekoesterd
word.

1

Rust en schoonheid. Ontspanning en genieten.

1

Dat Nederland prachtig is

1

Dat er niet veel natuur is en dat het kleinschalig is maar wel mooi.

1

Dat zou ik niet doen, want de essentie van een natuurgebied is juist, dat de invloed
van mensen zo minimaal mogelijk moet zijn. Het is een groeiend probleem, dat er
wel erg veel mensen recreeren in de natuurgebieden. Wij als wandelaars hebben
vaak erg veel last van mountainbikers, die er langs schieten. Het is soms erg vol in
natuurgebieden.

1

De schoonheid en stilte De bereikbaarheid

1

Dat een klein land nog veel ongerepte natuur heeft maar dat je wel moet weten waar
dat is

1

Afwezigheid van groepen bezoekers is juist een voordeel in natuurgebieden

1

Mooie groene stukken weiland met hier en daar schapen en koeien en paarden en
mooie bossen

1

weidse vergezichten, mooie rivieren alleen een beetje druk...

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
In Nederland is veel mooie natuur met bijzondere dieren.

1

Ondanks, dat Nederland klein is en vol gebouwd, zijn er nog grote gebieden waar je
rust kunt vinden en genieten van de stilte.

1

Er zijn hier veel verschillende landschappen van kust tot bos dat de polders.
Allemaal met hun eigen charme!

1

Wat er te zien en te doen is, wat ik er bijzonder aan vindt, welke voorzieningen er zijn

1

Dat je overal, maar dan ook praktisch overal ergens in de verte wel het verkeer hoort
op de achtergrond, maar als je dat uit kunt sluiten, is er ook veel te genieten en is er
veel moois te zien en te beleven.

1

Nederland kent een hoop mooie verschillende plekken in de natuur. Er is voor ieder
wat wilt.

1

Alles is aangeplant

1

Dat het platte landschap voor een unieke sfeer zorgt

1

Deze te bezoeken met een gids .

1

Ik prijs niets aan omdat het al zo druk is op die weinige plekken in de natuur.

1

Rust en mooie gebieden voor wandelen en fietsen, geen auto, motor, brommers e.d.

1

Nederland is heel erg gevarieerd van zee,duinen ,bossen veen,heidebijna alles heeft
nederland

1

Dat we prachtige, unieke duinen hebben, maar ook prachtige bossen en waterrijke
gebieden. De Nederlandse natuur is heel divers.

1

Dat de Nederlandse kust- en duingebied erg mooi en uniek is. Een bezoek zeer de
moeite waard.

1

afwisselend

1

dat het er goed fietsen is.

1

Dat wij een land zijn met erg veel groen en veel natuurgebieden

1

Kijk goed om je heen...informeer bij vvv.

1

Bezoek het mooiste nationale park van Nederland De Hoge Veluwe.

1

geweldige landschappen en frisse lucht

1

Dat het ondanks dat het allemaal vrij plat is, heel mooi en divers is.

1

GENIET ERVAN

1

It's beautiful and divers and you do not need to travel far

1

Ruigheid, pracht van flora en fauna

1

De rust en hoe mooi de natuur hier in Nederland is (niet in de randstad)

1

Ligt er aan waar buitenlander van houd

1

promotie filmpje maken vvv en reclame

1

Watersport is heerlijk

1

Afwisselende landschappen, voor elk wat wils.

1

Op zo'n klein stukje aarde zoveel verschillende natuur(gebieden) dat is bijzonder!
Zowel het land als het water vertellen unieke verhalen.

1

De geschiedenis van dit land met het water. De uniciteit van deze lage landen aan
de zee

1

via dagbladen of folders meer bekendheid geven in verschillende talen

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
Grote diversiteit. Prachtige vergezichten in de polders. Veel water. Mooie duinen,
heidelandschappen en bossen.

1

Zeg ze wat ze daar kunnen verwachten en maak het niet mooier dan het
is....mogelijkheden in het Buitenland zijn vaak uitgebreider en multifunctioneler dan
hier.

1

weet ik niet

1

Onze Nederlandse natuur, yep, hoe minder mensen in die gebieden, hoe beter voor
onze Nederlandse natuur. Blijf weg, blijf weg, zodat mensen die er echt van houden
niet gehinderd worden door malloten in open huifkarren, op rammelfietsjes, op
krijsende kinderen of vechtende honden, op uitspanningen waaromheen automatisch
allerlei randvervuilingen spontaan ontstaan. Typisch Nederlands om van elke
postzegel "natuur" een strak afgebakend uitstapjespunt te maken. Waar meestal heel
veel lawaaidebielen op afkomen.

1

ondanks het dichtbevolkte Nederland zijn er nog heel veel mooie gebieden waar je
rust en natuur kunt vinden

1

Polders zijn uniek

1

Dat Nederland een prachtige natuur heeft.

1

Nederland is ontzettend groen in verschillende schakeringen. We hebben bossen,
meren en duingebieden. Uitgestrekte weilanden waar gelukkig weer koeien te zien
zijn. En door de landschappen liggen kilometers lange fiets- en wandelpaden.

1

Ga en geniet!

1

dat het heel divers is.

1

Afwisselend divers

1

Veel verschillende soorten natuurgebieden op een relatief klein oppervlak

1

De schoonheid zit in de details.

1

Veelzijdigheid. Klein land maar alles is aanwezig. Zee, heide, bos, polders

1

unieke natuur in nederland, wadden, polders, duinen. goede organisatie en
bereikbaar

1

het unieke landschap met water/bossen/getijden

1

Dat Nederland heel mooi is om te fietsen en te wandelen. Dat er veel bossen en
natuurgebieden zijn om van de natuur te genieten. Ook de moerasgebieden zijn heel
mooi.

1

Dat we een grote variëteit hebben. Bossen, heide, meren, zee.

1

Ik zou hen vertellen over de weidsheid van ons landschap, de coulissen van de
Achterhoek en Twente, en de uitgestrektheid van de wadden (de grootste wildernis
van Europa). Maar ook over de versnipperdheid ervan (welke ecologische
hoofdstructuur?) en dat er bijna overal (verkeers)lawaai is te horen.

1

Goede kwaliteit, unieke natuur.

1

Dat er een grote variatie is aan natuur, waardoor de diversiteit van dier en plant heel
groot is. Uniek in de wereld zijn daarbij de veenweidegebieden in het Groene Hart.

1

Kneuterigheid en betutteling

1

dat ze bos en waterrijke gebieden eens moeten bezoeken

1

Dat het heel fragiel is en dat men alle rotzooi die men maakt moet opruimen. Geen
herrie maken en de honden niet laten jagen.

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
Hoe mooi en divers het in Nederland is

1

Uitleggen wat of het inhoudt en wat de mogelijkheden zijn.

1

Ga kijken en geniet!

1

dat we een mooie kustlijn hebben, mooie bossen en heidevelden en een aantal
nationale parken

1

Dat er rust is in zo'n dichtbevolkt klein landje.

1

Dat vind ik lastig. Tegenwoordig is het moeilijk ze te vertrouwen.

1

Drukte of stilte is een keuze. Kies voor rust in de natuur.

1

zee duinen en rivieren.

1

Dat hangt van de herkomst van de gast af.

1

Dat we mooi bossen hebben met vele mogelijkheden, maar ook zeker veel
waterlandschappen die zeker de moeite waard zijn.

1

Dat onze kuststrook uniek is maar ook de polders die uit water gewonnen zijn iets
byzonders is

1

Het is mooi in Nederland, als je het maar wil zien.

1

Ga vooral naar een natuurgebied in het buitenland en sla die in Nederland over.

1

Wat er allemaal te zien is en dat er een centrum is waar men deze info kan vinden.

1

mooie zandverstuivingen

1

Dat we de schoonheid van onze eigen natuur in moeten zien en dat het dichterbij is
dan we denken

1

Veel bossen, heide, herten

1

Dat ondanks dat nederland niet groot is, wij veel verschillende soorten natuur
kennen, afhankelijk van het gebied en soort grond, erg afwisselend en veelzijdig dus!

1

Rust, groen, probeer maar zelf!

1

De ruimte van de weiden, de meren. Het wisselende van de bossen

1

Dat het ongerept is, flora en fauna kan zijn eigen gang gaan.

1

Er zijn er veel, niet altijd groot maar wel altijd mooi

1

ga naar de veluwe

1

Groen, mooi, uitgestrekt, strand, bos, genieten...

1

nederland is mooi met zijn variatie in bos, heide , plassen, duingebieden

1

De waterhuishouding. Vrij veel gebieden liggen onder zeeniveau

1

Ga eens met de trein van Almere naar Lelystad en aanschouw vandaar het gebied
van de Oosztvaarderplassen

1

Er is veel variatie in natuur. Met name buitende randstad zijn er veel mogelijkheden
om een natuurgebied te bezoeken.

1

ieder deel van Nederland kent zijn eigen charme en door het te bezoeken en te
ervaren, weet en voel je wat het met je doet!

1

Unieke combinatie van hei, weide, bos en graslanden

1

Nederland bevat veel verschillende soorten natuur. Maar op kleine schaal.

1

weidevogels in de polders, prachtige kwelders in Noord Groningen, met de getijden
goed zichtbaar.

1

strand,zee gezonde lucht

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
wat over de polders, inpoldering, de biesbosch, de paarden bij lelystad. ben niet zo'n
grote kenner of liefhebber. Vindt het wel belangrijk dat eea niet verloren gaat.

1

Typisch Hollandse natuur is akkers, weiden, molens. Diverse natuurgebieden in
Laag Holland hebben dit en geven daarmee een goed beeld van het vroegere
Holland. Eerlijk gezegd vertel ik dit al regelmatig aan buitenlandse gasten, omdat ik
zelf als vrijwilliger rondleidingen doe (museum Broekerveiling, Rijk der Duizend
Eilanden).

1

Genieten

1

Dat de nederlandse natuurgebieden geheel anders van structuur zijn dan in het
buitenland. Dit alleen al vanwege de groenvegetatie.

1

Dat ze dat beter in hun eigen land kunnen doen.

1

Ligt aan de interesse van de buitenlandse gast

1

Ik zou de diversiteit van de Nederlandse natuur aanprijzen.

1

divers, kust en bossen en heide, veel parken, mooie luchten.

1

Ondanks dat het vaak klein van oppervlak is en plat, is er veel verscheidenheid

1

Ik zou met ze naar de kust gaan.

1

Veel groen, diversiteit, rust en ruimte

1

dat er een diversiteit is aan natuurgebieden maar men zich goed moet afvragen wat
ze daadwerkelijk willen bezoeken omdat weinig natuurgebieden alle facetten
aanbieden (zeg strand/duin met heide en bos etc).

1

Polders.

1

Heel divers van kust tot weiland, bos, hei, voor iedereen wel wat en mooi om de
verschillen in natuur te zien

1

Een divers landschap met duinen, bossen en meren waar in alle rust gewandeld kan
worden.

1

De kleinschaligheid

1

Dat ze eens een keer niet naar Amsterdam moeten gaan maar naar het wadden
gebied of de hoge veluwe, of een vakantie op Texel aanraden.

1

In Nederland vindt u schoonheid en meestel goede voorzieningen in de
natuurgebieden. Het is er vaak rustig en de wandelingen zijn duidelijk aangegeven.

1

rust en mooie omgeving

1

Gevarieerd

1

dat er in nederland meer natuur ins dan men denkt

1

Kijk naar de uitgestrekte bossen en heidevelden met hun vogels vlinders enzo

1

Bijzonder uitgestrekt en altijd zeer goed onderhouden en verzorgd.

1

Dat ze daarin moeten gaan fietsen en wandelen.

1

geniet van een mooie wandeling en de rust in een natuurgebied.

1

prachtig heuvelland met groene weiden, akkers en bos

1

Zeer gevarieerd. Op fietsafstand vind je diverse landschapstypen

1

NL is een geweldig mooi land met alle facetten van natuur en gelegenheid ervan te
genieten, actief, minder acgtief, alles kan, just do it !

1

Niets ze moeten zelf weten wat ze zoeken, zelf woon ik op een kleine afstand van
Biesbos maar kan ook genieten van de Weerribben

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
Ik zou vertellen wat voor mooie bossen en duinen we in Nederland bezitten Met
name de duin gebieden zijn uniek

1

In een land dat gekenmerkt wordt als rivierdelta heeft Nederland veel te bieden.
Vogels foerageren op trektochten of broeden in de duinen en op de weilanden. Maak
kennis met de rustgevende kust waar de zee op het zandstrand golft. Loop over de
dijk langs de Waddenzee die uniek is in de wereld.

1

geniet eens van het prachtige Hollandse natuurgebied

1

Ik zou park de hoge veluwe en de polders aanbevelen

1

bosrijk, duinrijk, natuurlijk, goed bereikbaar

1

Nederlandse natuur is heel divers en heeft zoveel verschillende vormen.

1

Dat we buiten bergen een zeer varierend aanbod van nutuurgebieden hebben!

1

een land van water onder de zeespiegl

1

dat het leuk is

1

Dat er in Nederland veel mooie, en vooral verschillende natuurgebieden te vinden
zijn.

1

gevarieerd en vlak. je kunt ver kijken.

1

Dat je er rust vindt, dathet voor iedereen is. Dat het belangrijk is dat je ervan geniet
en met respect er gebruik van mag maken.

1

Dat het compleet anders is als bij hen in het land, misschien zijn er geen bergen of
exotische dieren. Maar juist de afwezigheid van Veel dingen kan het mooi maken.

1

veel mooie gebieden met meertjes en rivieren en bossen

1

In de duinen zijn herten van dichtbij te zien. Op de Veluwe is de uitgestrektheid extra
mooi als de hei in bloei staat. Je kan er heerlijk fietsen. Op Texel is het erg
interessant en mooi om bij de kwelders te kijken en te leren.

1

Divers, hoog, laag, nat, water,groen uniek.

1

Dat zij met name op zoek moeten gaan naar de diversiteit en de uniekheid van onze
natuur door onze duinlandschappen, de aanliggende bossen, de bossen in het
midden van het land en de prachtige mogelijkheden om dat op een relatief
gemakkelijke manier van te genieten door goed aangelegde wandel- en fietspaden.

1

Onze delta, de Wadden, moerasgebieden en heidevelden

1

Ik zou foto's laten zien en vertellen wat er te zien en te doen is in het betreffende
gebied

1

Dat er meerdere mooie natuurgebieden zijn waar je een wandel- of fietstocht kunt
houden en lekker iets kan drinken en/of eten

1

De verschillendheid in de natuur.

1

Geniet van alles wat je ziet in een natuurgebied

1

De natuur is een plek om te genieten. Geef en neem.

1

niets. ik zou ze meenemen en met ze door mijn favoriete "rust-oases" gaan
wandelen. Langzaam en stil

1

verwijzen naar de VVV

1

Variatie op een klein gebied

1

Kleine gebieden met mooie natuur.

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
Geniet er van .maar dat is geloof ik voor ieder mens verschillend!

1

Terug naar de basis, genieten van plant en dier. De rust

1

De schoonheid en diversiteit is geweldig!

1

Klein maat fijn

1

Rust, groen, water

1

Dat een klein land een grote diversiteit heeft aan natuurgebieden

1

dat er in Nederland veel natuurgebieden zijn waar je in alle rust van kunt genieten

1

De perfecte gelegenheid om even helemaal weg te wezen van de stadse gekte en
de dagelijkse sleur

1

We hebben van alles wat en het is de moeite waard.

1

Kom ook naar de Nederlandse natuurparken en niet naar onze volle steden. In de
parken is weinig kans op terreuraanslagen.

1

Dat net als de Nederlanders zelf de natuur erg gevarieerd is, en op de meest
onverwachte plekken. Er is zo veel moois te zien, waar zelfs de Nederlanders zelf
nog niet van weten hoe mooi het is.

1

Geniet er van. en laten we er zuinig op zijn.

1

Met zorg in stand gehouden natuurgebied. In het drukke overbevolkte Nederland zijn
er gelukkig nog voldoende plaatsen om rust te ervaren. De verschillende
natuurgebieden hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken en het bezoeken
meer dan waard.

1

ga naar het nationaal park de biesbosch of de weerribben

1

bomen, gras, grazers, veel water

1

gewoon genieten van al het moois...

1

de rust en de ruimte is fantastisch.

1

grote variëteit in gebieden en uitstekende recreatieve paden

1

geniet van onze mooie, unieke natuur.

1

Dat ze een bezoek aan het eiland Tiengemeten niet mogen missen.

1

Rust en fris groen

1

Dat Nederland rijk is aan natuur. We hebben duinen, zee/strand, bossen een mooie
heuvels

1

dat er veel gebieden zijn waar je terecht kunt

1

Kom gewoon eens kijken naar de vele variaties in een klein land

1

Veel diversiteit op zo weinig vierkante kilometers

1

geniet en ontdek de Nederlandse natuur gebieden de rijke beplanting en de dieren
die er nog leven.Wandel mee met de boswachter en ontdek wat Nederland nog meer
te bieden heeft

1

Rust en ruimte

1

In onze Nederlandse natuur kun je genieten van je rust, foto'smaken van de flora en
fauna. In ons land zijn er veel verschillen zoals; bossen met vennen,
heidelandschappen en strand en duinen, maar ookhet platte land met haar
weilanden, bloemenvelden en de smalle polderwegen zijn typisch Nederlands en een
bezoekje waard

1

Dat licht aan het gebied of aan de gasten we hebben veel moois in Nederland dus
hangt het ook af wat en waar

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
De stranden, de bosgebieden en de duinen moet u zeker bezoeken

1

Ik zou ze niets vertellen want natuurgebieden moet je ervaren, ik zou ze dus
meenemen.

1

Hoe mooi, en rustig onze eigen omgeving kán zijn. Als we dan ook nog weten hoe
mee om te gaan.....

1

Dat mijn eigen woonomgeving erg mooi is en daarover vertel ik over de flora en de
fauna

1

veel groen, gezonde lucht, rust, ruimte, stilte

1

Dan zou ik ze vertellen dat wij in Nederland prachtige natuurgebieden hebben die
zeker het bezoeken de moeite waard zijn, mede door het Nederlandse klimaat en de
verschillende jaargetijden. Maar ook buiten de natuurgebieden is het platteland in
nederland prachtig. WAT IK ZE NIET ZOU VERTELLEN EN NIET ZOU LATEN ZIEN
ZIJN DE OOSTVAARDER PLASSEN.

1

Dat deze zeer afwisselend is en voor elk wat wils

1

Er is hier veel vlak en uitgestrekt. Mooie vogels en een varia aan boemne en planten
en dieren.

1

Dat de natuurgebieden erg gevarieerd zijn in ons land.

1

De Nederlandse natuur is op het eerste gezicht misschien niet zo spectaculair, maar
als je gaat letten op details (insecten, plantjes e,d,) is de Nederlandse natuur toch
boeiender dan je zou denken.

1

Toegankelijk, bosrijk en rustig

1

de kust met de duinen, de Veluwe met zijn heide, drenthe met zijn bossen

1

Zoek vooral de rustige plekjes dichtbij huis op waar je even lekker tot rust kan komen
maar zie het vooral niet als een attractie maar eerder als iets bijzonders

1

Rust ruimte

1

Bezoek de Hoge Veluwe of de Loonse en Drunenduinen,dan ziet u ook een ander
Nederland dan de bollenveldenen de molens in de polder

1

Ik zou vertellen over de heuvelgebieden in Zuid-Limburg en over de wadden. De
bosgebieden in het midden van het land en over de duinen.

1

gevarieerd

1

de diversiteit en dat er meer NL is dan Amsterdam alleen

1

diversiteit en kleinschaligheid

1

genieten van de natuur en de rust van bossen en polders en duinen en parken

1

hoe mooi nederland is met zijn natuurpracht

1

dat je hier eindeloos kunt fietsen en wandelen op daar voor aangelegde fiets-en
wandelpaden

1

Dat wij in onze natuurgebieden de oorspronkelijke flora en fauna zoveel mogelijk
willen laten zien en beleven. Dat wij hier wel mogen komen maar er respectvol mee
om gaan. Dat wij trots zijn op de kleine stukken natuur die er helaas maar over zijn

1

Dat ze eens met hun neus uit de coffeeshops moeten komen en wat vaker aan de
bloemetjes moeten ruiken...

1

Veel groen, zeer geschikt om wandelingen te maken of boottochtjes te maken.

1

Hoe mooi onze natuurgebieden zijn en de moeite waard om er naar toe te gaan

1

De hei en duinen zijn zeker de moeite waard te bezoeken.

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
Ga naar de kust of naar de Achterhoek

1

de ruimte en diversiteit in planten, vaak ook wild te spotten

1

de geschiedenis van de landschappen door de jaren heen, van ijstijd, stuwwallen tot
ontginning en ruilverkaveling, en de massale aanplant door werklozen in stads- en
staatsbossen.

1

Dat we een schitterende duinenstreek hebben. Ook het vele water maakt Nederland
mooi.

1

Onze Waddeneilanden

1

Rust, stilte, goede wandel en of fietsmogelijkheden

1

verscheidenheid en diversiteit op relatief klein gebied

1

Dat Nederland naast de bekende high lights nog iets geweldigs heeft. Ik raad ze aan
om helemaal tot rust te komen in onze prachtige natuur dat uiteen loopt van
prachtige duinen, meren en plassen tot kleurige heide, bloemen velden en bossen
met, niet te vergeten, alle dieren die daar wonen.

1

hoe divers onze natuur is

1

Dat wij heel trots zijn in ons dichtbevolkte land op de natuurgebieden, de
ontstaansgeschiedenis daarvan en het streven die te bewaren in het landschap.

1

Dat nederland verschillende soorten natuur heeft voor elk wat wils.

1

Divers

1

mooi rust hou het schoon

1

Nederland kent vele verzorgde, doch enigszins overgecultiveerde natuurgebieden.

1

Ik zou ze uitnodigen om een mooie wandeling mee te maken

1

Dat we een hele mooie natuur gebieden hebben en dat ook nog eens zo veel meter
onder zee niveau ligt en dat maakt een bezoek meer dan waard.

1

Ik zou vertellen over de polders en rivieren ihkv grondwinning en het IJsselmeer
aanprijzen. Het Waddengebied met evt wadlopen is een must see in NL het
Nationaal Park Hoge Veluwe is een geweldige omgeving waarin natuur en kunst
gecombineerd worden.

1

Kom in de lente om de mooie tulpen velden te zien en dan heb je ook lekker weer
om naar de duinen en strand te gaan, maar ook dat je door een park kan gaan
wandelen.

1

veel gebieden zijn uniek in Europa: duinen, wadden enz. veel wild en ruimte voor
zo'n klein land

1

wisselwerking tussen wind en water, tussen natuur en de mens. Breng een bezoek
aan Zeeland en leer meer over de historie die biologische en maatschappelijke
thema's met elkaar verbindt.

1

Dat er prachtige bos-en heidegebieden zijn, bv.de Kempen. Ook de kustgebieden
zijn prachtig en de Friese meren.

1

Ik zou dan uitleggen dat er groen rondom de steen en in de steen is OM van de
natuur te genieten zijn er buiten de randstad wel een paar gebieden nog over Als u
snel bent

1

Het mooie van flora en fauna

1

kom en geniet

1

dat er geen ongerepte natuur is in Nederland, Alles is gecultiveerd.

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
prachtige gebieden aan zee in de bossen en vennen

1

Heel divers

1

Over de hunebedden, de heidevelden, bossen, het leven van vroeger in de
plaggehutten

1

Genieten van flora en fauna en stilte

1

Diversiteit aan planten en dieren die in de natuur aanwezig is

1

Zelfs nederland heeft mooie plekken

1

ga eens naar de Veluwe

1

mooie flora en fauna

1

Het ontzettend mooi, rustig en fijn is om er te zijn. Dat je er veel kunt leren over de
natuur.

1

mooie stranden en duinen,schitterende bossen,prachtig landschap

1

Puur natuur zoals natuur behoort te zijn.

1

Hoe mooi de Posbank is de Veluwe. Dat hoe klein Nederland ook is er erg veel
groen is om van te genieten. Ik woon in Arnhem dus heb veel geluk

1

Dat het gevarieerd is van kustgebieden met bossen tot uitgestrekte heide

1

Kom eens kijken wat nederland op natuur te bieden heeft

1

Onze natuurgebieden zijn helaas klein en versnipperd, want we wonen in een klein
en dichtbevolkt land. Maar wat we hebben is van hoge kwaliteit: goed onderhouden,
relatief veel flora en fauna, goed bereikbaar. Niet geschikt voor grootscheepse
survivaltochten e.d., wel voor bezoeken ter ontspanning.

1

Vooral de duinen zijn voor buitenlanders bijzonder.

1

Ga altijd met buitenlandse vrienden naar een natuurgebied. Zien is beter dan
vertellen

1

De schoonheid van de natuur en het voordeel dat je in dit dichtbevolkte landje nog
zo'n oase aan rust kunt vinden.

1

IK ZOU ZE ADVISEREN WAAR ZE OVERAL NAAR TOE KUNNEN

1

Om niet de bosgebieden in te gaan, maar juist de wateren, dijken, polders, duinen en
stranden

1

Ik zou ze vooral meenemen naar de Oostvaarderse plas, De biesbosch,De
Amsterdamse waterleiding duinen, hoge Veluwe...en al die kleine natuurplekken.
Nederland is echt heel mooi!

1

mooi groen gebied met veel bos en water

1

Uniek landschap, grote biodiversiteit, mooi

1

Dat de kust erg mooi en uitgestrekt zijn. Ook de uiterwaarden zijn mooi en er is van
alles te zien.

1

kom a.u.b. naar ons mooie landje maar wees zuinig met de natuur.

1

rust en heerlijk ontspannen te genieten

1

rust zoeken doe je in de natuur

1

alles is altijd dichtbij

1

Niets aanprijzen de natuur moet je zoveel mogelijk met rust laten

1

Variëteit die de Nederlandse natuur kent.

1

Hoe mooi het us

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
moeten ze zelf ontdekken

1

Te mooi om waar te zijn!

1

Ik zou de diversiteit aanprijzen en de compactheid. Binnen maximaal een paar uur is
van alles te bereiken: strand, bos, heide, water etc.

1

Er is veel moois te zien

1

prachtige gebieden in een vol land en kenmerkend voor Nederland

1

Houd u van rust en wilt u een goed beeld krijgen van flora en fauna in NL bezoek
dan verschillende natuurgebieden.

1

Dat heel veel gebieden onstaan zijn door mensen handen

1

Variëteit aan flora en fauna

1

Dat er toch redelijk veel interessante plekken in een overvol land zijn te vinden.

1

Het waterland in Holland, het waddengebied, de veenkoloniën in Drenthe, de
zandverstuivingen op de Veluwe.

1

de prachtige wolkenluchten, de mooie Achterhoek. Het klimaat. De voorzieningen.
Nederland is Groots in het klein

1

dat Nl erg vlak is, we vergezichten hebben, mooi langs de rivieren, mooie bossen, de
polders, de zee

1

Ga de duinen in of richting zee. Daar ben ik zelf het meest bekend. Het is een
prachtige omgeving en er is wat mij betreft een mooie combinatie tussen wilde
natuur en de menselijke hand.

1

Ga door de duinen fietsen en bezoek de hoge Veluwe per fiets.

1

Dat we op een klein oppervlak toch maar mooi een paar bijna wilde gebieden
hebben en dat we over enkele zeer fraaie landschappen beschikken.

1

geniet van de rust en adem de boslucht waardoor je geest helemaal tot rust kan
komen

1

Mooie variatie van bloemen, planten en landschappen.

1

Als de natuurgebied je in Nederland niet bevalt, rij 15 KM en het is weer anders......
(naar een ijslands gezegde; als het weer je niet bevalt, wacht 15 minuten en kijk of
het beter is)

1

Geniet van ons vlakke land met de diversiteit aan natuur.

1

Onze prachtige kusten. Onze bossen.

1

veel, bijna alles wat wi hier aan natuurgebieden heben is in feite in vroeger eeuwen
in cultuur gebracht, dus oernatuur bestaat hier niet meer, maar er zijn nog kleine
gebieden, waar de natuur (weer) zijn gang mag gaan en waar je natuur, rust, stilte en
dieren kunt genieten

1

Mooie plekjes te vinden maar je moet wel weten waar...

1

Polderen, waterstand, zeelevel en Deltawerken met consequenties

1

Niet aanprijzen

1

Onze duinen en stranden zijn de mooiste van Europa

1

Het is er erg mooi, mooie afwisseling van natuur.

1

Dat je het beste in de zomer kunt gaan, omdat het anders regent en dan is het niet
leuk.

1

Veelzijdig, zoals zeer gevarieerd

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
In Nederland zijn prachtige en unieke natuurgebieden. Vooral de
waternatuurgebieden zijn mooi, typisch voor Nederland als waterland

1

Kom en geniet van onze eigen Nederlandse natuur.

1

Dat wij hier beesten loslaten die hier niet thuishoren en vervolgens gaan zitten
wachten op overbevolking en er dan geen raad mee weten! Afschieten mag niet!
Dan vliegt de halve bevolking in de stress! De runderen in een gebied plaatsen waar
ze zo uit kunnen zwemmen, vervolgens kapitalen uitgeven om ze terug te laten
rijden! het ontbreekt onze bestuurders aan gezond boerenverstand! En zo kan ik nog
wel even doorgaan. Ik hou van de natuur waarin ik geboren en getogen ben. Die
bestaat niet meer! Alles om me heen is gemaakt door mensenhanden en/of
afgebroken door mensenhanden.

1

mooie bossen, mooie flora en fauna

1

hoe mooi nederland is

1

Hoe bijzonder het is om tussen alle drukte van ons land ineens een stukje rust te
vinden en hoe waanzinnig veel interessante dingen er te vinden zijn als je eenmaal
weet hoe je moet zoeken

1

bloemenvelden zijn uniek, natuurgebieden als de Hoge Veluwe zijn schitterend

1

Duin- en polderlandschap zijn bijzonder hier.

1

Geniet van de rust en schoonheid van bv het Nederlandse rivieren landschap. Het is
onvergelijkbaar met landschappen elders in Europa. De uitwaaierende rivier laat een
onuitwisbare indruk achter

1

Vaak zijn de gebieden wat oppervlakte betreft klein, maar toch zijn er hele speciale
dingen te zien die uniek zijn in de wereld.

1

Dat wij een gevarieerd aanbod hebben van verschillende soorten natuur van de
Hoge Veluwe tot de Bies Bosch.

1

Anders dan bij jullie, en zo mooi

1

Rustgevend, kleinschalig.

1

Dat het fijn vertoeven is op het strand, in de duinen en in de bossen.

1

Dat het mooi is en de moeite waard.

1

Ongerepte natuur en heerlijke stranden

1

Gooi je afval en rotzooi niet op de grond, maar neem het mee naar huis en gooi het
daar weg of elders waar een afvalbak staat

1

Duin watergebied meijendel

1

veelzijdigheid

1

Dat het leuk is om naar toe te gaan.

1

dat je er tot rust komt, dat het er mooi is en dat we met z'n allen moeten proberen het
mooi te houden.

1

ik geloof dat ik dat heel moeilijk vind, want in Nederland is maar heel weinig echte
natuur, zeker in vergelijking met het buitenland;

1

hier in de buurt zijn prachtige bossen om te wandelen en te genieten van de rust. De
Veluwse heide is ook aan te bevelen en de Utrechtse heuvelrug. Maar in een
natuurgebied is voor mij belangrijk dat de dieren rustig kunnen leven dus een klein
stukje maar voor publiek toelaten en fiets en wandelpaden mn langs de rand.

1

Veel groen, wisselende jaargetijden, uitzicht, rust

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
de veluwe

1

Diversiteit

2

snel komen

1

De vlaktes, buitenlanders zijn dat "platte landschap" niet gewend. De hoeveelheid
diersoorten die je ziet.

1

kampers vriendelijk

1

Over de rivieren en de duinen

1

Dat het land divers id, niet alleen polders, maar ook bossen, heide, mooie
heuvellandschappen en meren.

1

De nieuwe trilveen vennen met de diverse vogels en andere dieren, de heide met
schapen of los lopende koeien.

1

Mooie stranden en duinen Mooie recreatiemogelijkheden twiske bosplan Mooie
bossen lage vuursche

1

Nationaal park de Veluwe

1

Ondanks dat we een klein land hebben we toch weidse uitzichten en fascinerende
schorren met zeldzame planten en dieren die op de grens van zoet en zout leven.

1

Veel variatie, weilanden/bossen/kust/heide en heel erg groen.

1

Met name de polders van Nederland zijn heel bijzonder. De combinatie van veeteelt,
landbouw en waterbeheersing vormen een bijzonder spel, waarbij het typisch
Hollandse weer het meest intens valt te beleven.

1

Ik zou het niet aanprijzen. Hoe minder mensen in een natuurgebied hoe beter.

1

dat Nederland erg vol is maar ook nog prachtige natuur heeft

1

Vlak, mooie wandelpaden en kans om dieren te spotten. Rust.

1

Info over wat er allemaal in leeft c.q. voorkomt aan planten en dieren.

1

Dat het niet zo groot is, er veel voorzieningen zijn en alles goed onderhouden wordt.

1

Biesbos of kruller-muller of de heide bij Blaricum.

1

Het polderlandschap is uniek, zoals ook een deel van het duingebied en de eilanden.

1

veel diversiteit, diverse fauna, kleine gebieden met mooie routes

1

Eigenlijk niets. Laat de natuur blijven zoals het is. Geen indringers!!

1

Open je ogen voor onze natuur

1

Ja

1

Dat het mooi is, maar klein, dat je niet moet verwachten (veel) zoogdieren te zien
maar dat je er goed kunt wandelen of fietsen.

1

mooi, afwisselend

1

schoon en goed toegankelijk

1

dat er een zeer gevarieerd aanbod is

1

De seizoenen die de natuur hun karakteristieke uitstraling geven. Het vele water

1

Het verschil in gebieden zoals kust, bossen, weilanden en het aanleggen van onze
polders zoals noordoospolder

1

vlak, maar toch veel variatie. Nederland is klein en verschillende natuurgebieden zijn
dus relatief gemakkelijk te bereiken (ook wanneer de toerist verblijft in de stad)

1

Rustige omgeving in een druk land

1
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Antwoord 1: (vervolg)
De natuur is goed toegankelijk. Veel paden, wegen en wandel- en fietsroutes.

1

De Nederlandse natuur is heel divers voor zo'n klein landje. De meeste gebieden zijn
goed toegankelijk en een oase van rust.

1

veel diversiteit op een klein grondgebied

1

Heerlijke wandelmogelijkheden.

1

Afwisselende natuur, de nederlandse kusten, eilanden, polders, rivieren, bos, hei en
duin

1

gevarieerd, bijzonder duinen en gras/heide gebieden. Meestal vrij vlak; goed om te
fietsen.

1

afwisseling van het landschap, evenwicht tussen land en water, het tot rust komen in
de stilte

1

Veel groen, planten en dieren en een rustige omgeving

1

nou ik zou ze richting strand sturen.

1

Veluwe, mooi kust, Oosterschelde kering.

1

wijdse uitzichten . polders en goed bereikbaar

1

De uitgestrekte vlakten, de waterrijke gebieden

1

Hier is het ook mooi.

1

Bezoek onze prachtige natuurgebied in al zijn diversiteit, de heidevelden,de
bossen,de duinen,en de vennen,maar denk wel wij zijn allemaal gast in ons eigen
reservaat.

1

Dat ze vooral plaatsen moeten bezoeken die niet zo erg toeristisch zijn. Dan zien ze
de mooiste Nederlandse natuur.

1

dat de frisse lucht en het landschap de moeite waard is om de natuur in te gaan

1

Dat alles vlak is, maar wel uitgestrekt en dat er een grote diversiteit aan flora en
fauna in ons land te vinden is

1

hoge veluwe

1

Nederland heeft vele natuurgebieden ga deze bekijken dan pas zie je hoe mooi
Nederland is

1

Rust en ruimte dichtbij de drukte

1

Natuur gebieden zijn mooi omte bezoeken

1

Limnurgs heuvelland

1

Dat ze zeker zo'n gebied moeten bezoeken om ook op die manier ons land te leren
kennen. Elk land heeft zo zijn bijzonderheden. Je krijgt een heel scheef beeld als je
alleen maar steden of goed bekende parken bezoekt.

1

Dat we in een heel divers land wonen, met veel bos, maar ook prachtige duinen en
poldergebieden.

1

Dat we een grote diversiteit aan natuur gebieden hebben

1

Onze natuur is zeer divers, doordat Nederland aan de zee ligt en er diverse rivieren
stromen. Ook zijn er gebieden door mensenhanden ontstaan, doordat mensen in
strijd met de natuur gaan om overstromingen te voorkomen, Er is van alles te zien en
te ontdekken, zowel qua planten als qua dieren.

1

Ik zaken benoemen als: - weidsheid - heide en bossen - kust, strand, duinen,
kwelders, Waden en Waddeneilanden - rivierlandschappen

1
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Antwoord 1: (vervolg)
Hoe het ontstaan is, wat er voor nodig is om het zo te behouden en wat de natuur
ons allemaal te bieden heeft .

1

over al het mooiswat er te zien is, maar je moet het wel weten.

1

Twente is erg mooi.

1

Dat je in Nederland lekker kan uitwaaien. Het weer valt soms tegen,maar het klimaat
is zeer geschikt voor sportieve activiteiten.

1

Kootwijkerzand, bossen van de Veluwe, bloemenvelden in Flevoland

1

Ik zou vertellen over De Hoge Veluwe, De Drunese duinen

1

Geen idee!

1

dat het mooi en toegankelijk is vooriedereen.

1

onze kust gebieden met wisseling van getijden

1

Gevarieerde natuur

1

Over de kust en mooie bossen, de hoge Veluwe en de oostvaarders plassen

1

Dat we een dichtbevolkt land zijn met gebieden waar veel steden dicht bij elkaar
liggen, maar dat we ook regio's hebben met prachtige natuur en rust, waar het
heerlijk wandelen en fietsen is.

1

Dat we veel verschillende natuurgebieden hebben.

1

Onze diversiteit aan natuurgebieden is zo groot dat je van de ene verbazing in de
andere zal vallen. In een klein land als Nederland, waar 16 miljoen mensen wonen,
is het mogelijk om naast de grote steden te verdwalen in de natuur.

1

hoe mooi ons vlakke Nederland is, ondanks dat er geen bergen zijn.

1

dat we geweldige kustgebieden hebben die je zeker eens moet bezoeken

1

Lastig. Ik vind de Nederlandse natuurgebieden zelf niet al te interessant. Ik loop
graag door bergachtig of bosrijk gebied en dat is in Nederland niet echt te vinden.
Het duingebied heeft wat mooie plekjes die wellicht voor vele buitenlanders uniek
kunnen zijn, maar qua bosrijke omgevingen hebben wij weinig te bieden, dan zou ik
liefhebbers eerder naar de Belgische Ardennen of Duitsland verwijzen. Of ga naar
Schotland, Ierland, etc. Voor een mooie duinwandeling of een waddenloop zit je bij
ons goed.

1

Dat de Nederlandse natuur heel erg veel variatie heeft.

1

Ik kan tot mijn spijt niet zeggen dat het schoon is. Ik erger mezelf dood aan het vele
zwerfvuil in Nederland. Het is hier wel mooi.

1

Ondanks het ontbreken van gebergte is er veel natuurschoon te bewonderen in
Nederland

1

Dat het erg mooi en rustgevend is

1

Bossen en vennen alsmede duingebied te kust en te keur in Nederland

1

de natuur aan hen laten zien, dan hoef je niets aan te prijzen

1

Dat er overal in de buurt zeer diverse natuurgebieden te bezoeken zijn waar veel
dieren te spotten zijn

1

Dat onze natuurgebieden maar beperkt van omvang zijn en dat er eigenlijk overal
wel menselijke bewoning in de buurt is, maar dat er ook heel unieke natuurgebieden
zijn, zoals bijvoorbeeld het verdronken land van Saaftinge.

1

meeste natuur is door Nederland(ers) zelf gecreëerd, en onderhouden...

1

Land is niet overal vlak. Maar de schoonheid van het vlakke is ook de moeite waard.
Aan de kust is het op bepaalde plaatsen ook mooi.

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
prachtig, ongerept gebied, met vrije leefruimte voor dier en plant

1

veel wisselende landschappen, makkelijk te lopen en te fietsen

1

dat ze goeie route kaart bij zich hebben en voldoende water want op hele stukken
kan je geen druppel drinken

1

Dat het mooi is om een dagje weg te zijn uit de stad

1

We hebben prachtige natuurgebieden.

1

de diversiteit hiervan en de rust die er van uit gaat

1

Zeer divers en zeker de moeite waard. Vaak ook heel goed fietsend te bereiken /
genieten.

1

Dat ook cultuur-natuur prachtig kan zijn

1

Ik zou vertellen dat ze op zoek moeten gaan naar de kleine en de grote parels van
onze natuur om de verscheidenheid te zien en zowel de oude als nieuwe natuur te
bezoeken.

1

Zelfs in ons dichtbevolkte en drukke land kun je verdwalen in de rust van onze
natuurgebieden alhoewel het er soms ook wel wat drukker kan zijn op een mooie
dag. Maar dan moet je gewoon op de iets minder mooie dagen gaan of vroeg
smorgens of savonds

1

De Nederlandse kust is erg indrukwekkend. Daarnaast zijn de Veluwse Heiden een
schitterend gezicht om te zien in augustus, wanneer de bloemen van de heide
bloeien. Verder is Nederland een waterland, dus water gebieden zijn absoluut aan te
raden: Giethoorn kent een mooie combinatie van cultuur & natuur

1

Ik zou over onze duinen vertellen en de uitgestrekte heide's, mooie bossen in de
buurt van duinen...heel bijzonder denk ik.

1

Heerlijk to rust komen

1

Het flevolandschap En bezoek Friesland

1

Ik zou vertellen hoe mooi en divers de veluwe is, met uitgestrekte vlakten,
afgewisseld met bos en een gezellig restaurant en winkeltjes. Het is er heerlijk rustig
zonder auto's.

1

de rust, pracht en netheid

1

Niets, anders wordt het nog drukker

1

Ga naar de Wadden; bezoek het rivierlandschap van de IJssel, ga naar de Peel of
Limburg, de Zeeuwse eilanden, de bossen van Midden Nederland, de Weerribben en
Drente en daar zou ik over vertellen over al die gebieden.

1

Dat duin en zee rustgevend werken. Dat je in het bos heerlijke frisse lucht hebt en
minder last van weersinvloeden

1

Dat het belangrijk is de natuur te respecteren in een overvol land als de onze.

1

Bos hei en natuurparken zijn ook in ons drukke land wel aanwezig en de moeite
waard.

1

de specifieke kenmerken van het gebied

1

Rust en ontspanning vind je in de natuur

1

Mooi, rust, recreatie

1

Plat land. Mooie rustige duinen

1

Een stukje rust in Nederland

1

Nederland is zo veelzijdig

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
Dat is per natuurgebied verschillend maar ik zou zeker vertellen hoe dat gebied is
ontstaan, hoe het beheerd word en wat het bijzondere is van dat gebied, wat er leeft,
wat er groeit

1

De enorme variatie in zo een klein landje. Uniek zijn natuurlijk de vele waterrijke
gebieden, maar ook de heide bij Laren en de duinen. En natuurlijk de wadden
eilanden. Super mooi en rustig, buiten hoog seizoen, echt een vogelparadijs ook.

1

hoe mooi en waardevol een bepaalde plek in onze natuur is

1

dat ze zelf maar moeten kijken wat voor hun belangrijk is

1

Het weidse polder landschap en het coulisselandschap.

1

De wadden

1

vel groen en polders en uitgestrekte vlakten

1

Dat u het mag bezoeken, ze heel fraai is en dat je met een beetje geduld veel
diverse wilde dieren en/of planten kunt zien.

1

mooie groen en veel ruimte en weidse vergezichten

1

De diversiteit aan landschappen op zo'n relatief klein oppervlak (van wad tot
heuvelland, polders tot eilanden, allemaal op korte afstand

1

Dat het een heel divers landschap is, waarbij elk plekje zijn eigen charme heeft.
Heerlijk om in te wandelen en te fietsen!

1

De frisse lucht in.

1

ik zou aanprijzen de gebieden waar weinig bezoekers komen zodat je je eigen vrij
voelt in de natuur.

1

In Nederland zijn unieke natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense duinen met
zandverstuivingen.

1

Groen!

1

Hoe schitterend onze bossen stranden en bloeiende heidevelden zijn

1

Vertellen dat veel van Nederland beneden de zeespiegel ligt.

1

Pak de fiets en ga eens lekker fietsen in Zaanstreek-Waterland

1

mooie jaargetijden herfst, rust, ruimte

1

De zee is prachtig ! Kan er heel de dag zitten an het strand

1

.

1

Dat we een grote verscheidenheid hebben, Dat we parken hebben die wel, maar ook
niet toegangelijk zijn voor mensen. Dat laatste levert nogal eens vragen op.

1

In een klein land veel variatie.

1

Dat wij hele mooie bosgebieden hebben

1

Dat ze relatief klein zijn en daardoor op een dag grotendeels zijn te genieten.

1

Dat we een klein landje zijn, de natuur versnipperd is, maar toch zeker aanwezig is.
Ik zou ze sturen naar de Hoge Veluwe, de duingebieden, maar ook naar de rivieren
en uiterwaarden

1

De natuur in Nederland is erg divers. Voor ieder wat wils. Trek goede schoenen aan
en neem een regenjas mee. Net als een flesje water. Je kunt hier bijna niet
verdwalen en gevaarlijke dieren zijn er niet. Lekker struinen dus en zien wara je
uitkomt.

1
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Antwoord 1: (vervolg)
Schitterend, afwisselend

1

Hoewel Nederland klein is, is er toch wel veel te zien in ons land. De provincies
Gelderland en Limburg zijn het mooist en je kunt daar dingen zien die je op het
eerste gezicht niet zult verwachten in Ned.

1

de diversiteit aan natuurgebieden die we in Nederland hebben

1

Dat ze ook een stukje Nederland kunnen zien waar het rustig is

1

Dat de eilanden prachtig zijn,,de kustgebieden, veluwe en limburg, maar dat het niet
te vergelijken is met natinale parken in het buitenland en dat het hier toch altijd erg
'bewoond' blijft. Verder ben ik vooral bang dat mensen natuur beschadigen. Er is te
weinig respect en fatsoen.

1

Hoe mooi onze polders zijn, de weilanden met koeien en schapen en de velden met
bloemen.

1

Bijna alle Nederlandse landschappen zijn ooit in cultuur gebracht en worden nu weer
beheerd zonder bemesting en we proberen het landachap te conserveren op de
meest natuurlijke wijze. Zodat het landschap zich weer zal vertonen als een
natuurlijke habitat.

1

Hoe groen het is

1

rust en stilte

1

De gevarieerdheid van de Nederlandse natuur, bossen, zee, duinen, heide, plassen,
weilanden etc.

1

Natuur hoeft niet gepromoot te worden. Ik vind het fijn als het niet druk is

1

dat we een veelzijdige natuur hebben.

1

Ik denkt l

1

Vooral de waterrijke gebieden zoals bijv. Biesbos of Weerribben bezoeken voor
typisch Nederlandse landschappen. De bossen vind ik over het algemeen te
gecultiveerd en gericht op productie.

1

Ik zou over de verscheidenheid van de natuurgebieden vertellen

1

De diversiteit aan dieren en planten.

1

Hoe gevarieerd onze natuurgebieden zijn

1

in een klein land zoveel verschillende natuurgebieden vaak gecombineerd met
toeristische dingen als kroller muller museum geniet er van

1

Dat Nederland misschien een klein land is maar wel veel heeft te bieden, vervolgens
een aantal concrete voorbeelden.

1

Ga het ervaren.

1

weidsheid

1

Dat de Nederlandse natuur uniek is vanwege de lage ligging aan zee van ons land.

1

Bollenvelden, duinen de mooie gebieden Drente, Brabant, Limburg, Zeeland en het
Noorden. Deze steden hebben veel van alles wat zee, fietspaden mooi boerderijen
heuvels en veel water

1

geniet van de natuur, geniet van alle dieren die er wonen, bescherm de natuur maar
geniet er ook van. luister naar alle geluiden die je hoort

1

kom het zien

1

Ervaar de Nederlandse natuur. Just do it!

1

Ga mee wandelen

1
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Antwoord 1: (vervolg)
Geniet eens van onze prachtige natuur, er zijn diverse opties voor ieder wat wils,

1

Dat Nederland een rijke variatie aan natuurgebieDen heeft, met elk zijn eigen
karakter

1

heerlijk rustig

1

Helemaal niets, want als er te veel mensen de natuur in gaan, gaat dat ten koste van
de natuur

1

Water, water, water!

1

Verdiep je in de achtergrond van een natuurgebied, dan wordt het pas echt
interessant! Als de promotende organisatie's zorgen voor het achterliggend verhaal,
zowel op papier of bijvoorbeeld via een gids!

1

kom rust en natuur beleven met ogen en oren

1

Ik zou de natuur voor zich laten spreken en hen gewoon meenemen dan zijn
woorden totaal overbodig

1

Dat het erg gevarieerd is, van bos tot kust, duin tot heide. Dat ieder gebied zijn eigen
charme heeft en geen enkele hetzelfde is.

1

Je verwacht het niet maar onze natuur is prachtig.

1

Er is zoveel diversiteit. Je stapt hier het bos uit de heide op en daarna sta je op het
strand... het is heerlijk...

1

Onderscheidend, verrassend, grote variatie in een klein landje

1

prachtig om te bezoeken

1

over onze duinen en polders

1

Ik zou vertellen over onze prachtige bossen en heidevelden. Onze mooie wadden
eilanden, met daarbij het waddengebied.

1

De diversiteit

1

Dat er in Nederland diverse natuurgebieden zijn. Zand en zee, water, bos,. Ons land
biedt deze diversiteit. Het is echt de moeite waard een natuurgebied te bezoeken.

1

Rust stilte en schepping van God

1

ligt aan het seizoen wat ik aanprijs, nu de hei, in de lente de bloembollenvelden, de
Hoge veluwe enz.

1

Ga naar de Veluwe, waddeneilanden, zeeland, Limburg en bezoek de natuur daar.

1

Dat we veel verschillende natuurgebieden hebben met elk hun eigen karakter. Dat
we zowel zee hebben als meren, bossen, rivieren, etc.

1

Diversiteit in een klein gebied. Bos, Weide, heide plassen, rivieren etc.

1

De stilte en de rust en de de mooie natuur.

1

Onverwachte rust en ruimte in een dichtbevolkt land

1

heerlijk ontspannen, rustgevend, waarbij je vaak ook nog iets interessants te weten
kunt komen. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen iets over de natuur leren en er
zijn zoveel leuke wandelingen voor kinderen

1

Ga eens naar de duinen, of de veluwe, of de heide. Voor 'echte', ongerepte natuur
kan je beter naar een ander land.

1

Over polders en duinen, het meest karakteristieke gedeelte van de Nederlandse
natuur.

1

Dat het heerlijk rustig is en mooi puur natuur

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
rust/vlakte/groen!

1

ga naar de Waal/Nijmegen; prachtig onderhouden rivierengebied, mooie flora en
fauna, rust, leuke stad in de buurt

1

Veel groen en uitgestrekte vergezichten. Vlak land. Veel weilanden.

1

Ik zou niet teveel aanprijzen, dan wordt het te druk, sommige plekjes moet je
beschermen tegenbevel bezoekers

1

De Nederlandse natuur is erg gecultiveerd. Dat maakt het dan wel weer
toegankelijker voor fietsers en wandelaars.

1

Dat Nederland unieke landschappen heeft, die een bepaalde atmosfeer uitstralen.
Echt een bepaald landschap wat bij Nederland hoort. Dus als je Nederland ECHT
wiit zien,dan moet je die gebieden ook bezoeken.

1

DAT ER QUA NATUUR ZEER AFWISSELENDE NATUURGEBIEDEN ZIJN
BIJVOORBEELD TEXEL !

1

Zoals een buitenlandse gast enthousiast kan vertellen over zijn eigen land is het
natuurlijk vanzelfsprekend datzelfde enthousiasme gebruiken om veel, heel veel te
vertellen over ons land, bijvoorbeeld de polders en het gevecht tegen water...

1

Dat het weliswaar niet zo spectaculair is als natuur elders in de wereld, maar wel vrij
uniek in de wereld, met name de Waddenzee, de uitgestrekte heidevelden van de
Posbank en de Loonse en Drunense Duinen.

1

Ga er eens fietsen

1

De variatie aan natuurschoon. Onder andere de rivierengebied. De heidevelden en
het coulissenlandschap

1

ik zou de nadruk leggen op de grote openheid in de natuurgebieden, de
uitgestrektheid in combinatie met de mooie Nederlandes luchten....

1

We hebben veel natuur waar we heel zuinig op moeten zijn dit gebeurd naar mij
mening te weinig. Laat de auto staan kom te voet fiets openbaar vervoer.

1

ga de natuur in en geniet van de mooien natuur die nederland heeft

1

RUSTIG GEBIED IN HET DRUKKE NEDERLAND

1

veel verschillen in kleuren

1

dat het mooi is en rust geeft

1

Veel diversiteit schoon en mooi

1

dat de natuur hier heel afwisselend is n.l. heide, duinen, bossen, water, vergezichten
in de polder, landerijen, kortom voor iedereen is er wel een mooi en uniek plekje te
vinden in Nederland.

1

Dat we weinig echte natuur hebben in Nederland, maar wel een paar aantrekkelijke
gebieden.

1

omdat het een klein land is, zijn de natuurgebieden niet zo gigantisch, meer intiem

1

Nederland is een veelzijdig land wat natuurgebieden betreft. Bezoek ze en houd ze
schoon, want dat is belangrijk.

1

dat er verrassend genoeg in ons kleine volgebouwde landje nog natuur te vinden is...

1

Ik zou Texel als eerste maar ook de andere Waddeneilanden aanbevelen. Daarnaast
Park de Hoge Veluwe en de Weerribben zijn heel erg de moeite waard.

1

Je zou ze mee moeten nemen naar de mooiste plekjes

1

Hangt er van af waar ze vandaan komen

1

Vraag 10: Aanprijzen Nederlandse Natuur
Antwoord 1: (vervolg)
De gebieden zijn over het algemeen goed bereikbaar en toegankelijk. Informatie is
goed te vinden op het internet, daardoor kan jij je ook vooraf laten informeren. Het is
ongevaarlijk en zonder gids kan jij je goed verplaatsen. Uitgezette wandelroutes vindt
je bijna overal.

1

Breng een bezoek aan de Zeeuwse kust, de Biesbosch , Kinderdijk met al zijn
verschillende molens.

1

schone lucht en de diversietijd

1

Ik zou de gebieden promoten waar je met de hond los kan lopen en van de natuur
kan genieten.

1

dat er rust en stilte is, maar we hebben verschillende soorten natuurgebieden: bos,
water, zee, rivieren, oevers

1

Polders en bosgebieden zoals de Veluwe.

1

Dat ze een bezoek moeten brengen aan De Hoge Veluwe of naar het strand moeten
gaan.

1

Kleine gebieden maar met veel afwisseling en leuk om in te wandelen

1

klein, maar heeeel fijn

1

dat wij mooi polder landschap, mooie delta hebben, mooie duiden meren hebben

1

Ga niet op de grote parken af maar zoek naar kleinere gebieden waar niet veel over
geschreven is. Maak vrienden en laat ze u zien hoe zij het gebied zien.

1

Nederland is een waterrijkland met mooie polders, bossen en duingebieden waar
heerlijk in gerecreeerd kan worden.

1

Wij zijn een redelijk vlak land. Daarom zijn onze bossen prachtig om te wandelen en
te fietsen. Maar onze dorpen met weilanden zijn ook gewoon geweldig om door te
rijden met auto en/of fiets. Wij hebben een gevarieerde natuur met bossen en
weilanden en ook nogal wat vennen en waterplassen.

1

Dat er veel variatie is, de gebieden goed worden onderhouden en meestal open zijn
voor bezoekers

1

Variatie en toegankelijkheid zijn groot

1

Geniet van de natuur, de frisse lucht, dieren

1

Ondanks het kleine landje we ook veel natuur hebben buiten alle musea en
dergelijke!

1

Bossche broek

1

Zeer veel variatie in een zeer klein Landje .

1

diversiteit

1

mooie groene bossen zpals Bargerveen

1

Unique diversity

1

dat dit land met een bepekte oppervlakte een grote afwisseling in natuurgebieden
kent; van polders, duinen heide tot heuvellandschappen.

1

Dat wij beschikken over uitgestrekte gebieden van heide, bos en in zuid Limburg
heuvelland. Ook mooie kustgebieden met mooie duinen.

1

Dat er hele mooie gebieden zijn om te bezoeken. OA de Kempen en het IJsselmeer.

1

Uniek, toegankelijk en zeer divers.

1

Ik zou zeggen dat de meeste natuurgebieden heerlijk zijn om lekker te ontspannen,
door deze in je eigen tempo te doorkruisen. Dat je dit het beste kan doen door alleen
het broodnodige mee te nemen (eten & drinken, goede wandelschoenen of fiets).

1
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Dat er bijzondere broedplaatsen zijn, dat onze kustlijn m de duinen speciaal zijn

1

Dat er veel verschillende mogelijkheden zijn om te bezoeken. De kust, de Veluwe,
waterplassen, vele bossen.

1

klein vlak land, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Aan zee ligt, overal gefietst
kan worden met name in de natuurgebieden en langs de zeekust

1

De rust, de stilte en de weidse lucht

1

Niets, Je moet de natuur de natuur laten, hoe meer je het promoot, hoe meer
mensen het willen bezoeken, hoe meer verboden er komen.

1

veel mogelijkheden qua natuur in een klein landje

1

De weidse landschappen.

1

kijk om je heen

1

prachtige duinen en heide velden,mooie watergebieden en veel dieren.

1

Oostvaarder plassen is uniek vogelgebied, weerribben mooi riet gebeid, Veluwe
uitgestrekt divers natuur, .drenthe met zijn mooie heide velden en Twente met zijn
golvend landschap

1

Dat ze in Nederland een auto moeten huren, en van natuurgebied naar natuurgebied
moeten reizen, zo dicht bij elkaar en zoveel variatie. Te mooi om niet te zien.

1

diversiteit en onderhoud

1

Een bezoek te brengen aan onze Waddenzee en zijn eilanden, de Hoge Veluwe en
een boottochje door de Weerribben

1

Relaxt, mooi, gevarieerd, klein

1

veel over de buitenplaatsen

1

buitenlandse gasten die bij mij komen zitten gelijk in de natuur. Daarna ga ik met ze
vooral naar de polders etc.

1

prachtige stranden en duinen, rijk aan meren

1

Typisch Nederlandse heij en bos

1

Dat ze het gewoon moeten uitproberen zodat ze het zelf kunnen ervaren Joe mooi
en leuk het is

1

Verrassend, rustgevend, eigenlijk weinig spectaculair, maar in z'n eenvoud wel
degelijk prachtig.

1

dat het gevarieerd en mooi is.

1

dat er veel mooie natuur is en veel rustige plekjes

1

Onverwacht mooi en veelzijdig

1

Niet doen

1

Genieten van rust, natuurschoon en dieren

1

niets wordt te druk

1

Dat het mooi is

1

rivierenlandschap

1

erg afwisselend en prachtig

1

Dat we een mooi bosrijke natuur hebben met op verscheidene plekken mooie
uitgestrekte stukken heide

1

Dat vlak landschap ook heel mooi kan zijn.

1
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genoeg prachtige, rustige en bijzondere en uiteenlopende plekken om te bezoeken in
een dicht bevolkt land !

1

een mooie rustige omgeving met veel vogels

1

Ga lekker in je eigen land een natuurgebied bezoeken

1

groen, uitgestrekt, rust, fris, rijk aan planten en dieren.

1

Niet veel natuur in NL vanwege te grote bevolking op weinig oppervlak.

1

dat we een mooi kust hebben en mooie bossen.

1

kijk om je heen en geniet van de kleine (gratis) dingen

1

Zeker iets bezoeken

1

Zeer gevarieerd, met soms zeldzame dieren en planten.

1

Openheid van onze polders

1

Dat ons kleine landje een diversiteit aan natuurgebieden heeft

1

dat er in dit kleine land toch een grote diversiteit aan natuurgebieden is met hun
eigen prachtige flora en fauna

1

Mooie kustgebieden, biesbos, Veluwe
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