Waarderingsonderzoek
Het Twiske 2021
Leeswijzer
Bij de interpretatie van deze gegevens is
het belangrijk rekening te houden met de
volgende factoren:

In 2020 zijn de ambities en het uitvoeringsprogramma voor Twiske-Waterland vastgesteld. Voor het beheer en
onderhoud van recreatie- en natuurgebied Het Twiske, is het belangrijk om te weten waar bezoekers waarde aan
hechten. Om die reden is er in 2021 een waarderingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten delen we graag met jou!

Aandachtspunten
Belang van onderhouden, toevoegen en
verbeteren van:

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de
coronacrisis. Dit kan invloed hebben op
de uitkomsten van het onderzoek.
Informatie is verzameld onder respondenten die Het Twiske de afgelopen 12
maanden hebben bezocht.
Deelnemers zijn benaderd via social
media, lokale kranten en door middel
van mededelingen in het gebied. De
opgehaalde informatie geeft een beeld
van hoe de deelnemers denken over
Het Twiske, dat hoeft niet het algemene
beeld van alle bezoekers te zijn.
Deelnemers kwamen voornamelijk uit
de gemeenten:
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Landsmeer
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Oostzaan
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Amsterdam
Zaanstad
Purmerend

Volg ons op:

Meubilair

Bewegwijzering

WC

Toiletvoorziening

Sport/fitnessvoorzieningen

Bedankt voor
uw mening.

Zonering natuur
en recreatie

Wij gaan ermee
aan de slag!

Resultaten waarderingsonderzoek 2021

Welkom

Het Twiske

Het Twiske

Samengaan natuur & recreatie
Hoe vind je dat natuur en recreatie samen
gaan in Het Twiske

Waarderingen
8,5

7,7

Sociale veiligheid

7,4
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Kwaliteit
fietspaden
Kwaliteit
wandelpaden

Kwaliteit
ruiterpaden

7,3

Opgeruimdheid

8,0

Parkeerterreinen

7,0

Meubilair

7,8

Bewegwijzering/
routeaanduiding

7,0

Toiletvoorzieningen

8,4
Helemaal
niet goed
Niet
goed

Goed

2%
6%

Heel
goed

14%
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Redelijk
goed

Algemene
waardering

Vervoersmiddel voor bezoek

77%

65%

40%

fiets

te voet

auto

Fijne evenementen zoals
Welcome to the Future en
Lentekabinet.

Mooi gebied om te
wandelen, fietsen en
lekker te eten.

Heerlijk gebied met
voor ieder wat wils.

Mooi onderhouden
gebied en vriendelijke
medewerkers.

Het voelt nog elke dag als
een cadeautje dat Het
Twiske "mijn achtertuin" is.

Volg ons op:

Aantrekkelijkheid
natuur

8,5

De algemene waardering
is los uitgevraagd en is
daarom geen gemiddelde van de tien specifieke
beoordelingsaspecten.

Wandelen

36%

Zonnen/relaxen

75%

Fietsen

26%

Hond uitlaten

41%

Zwemmen

22%

Hardlopen

Een fijn recreatie- en natuurgebied met mooie kinderspeelplaatsen.

Ik gun mensen hun plezier, maar
ik zie festivals liever verplaatst
worden naar een ander gebied.

38%

Goed zoals
het is

37%

Meer
natuurgebied

17%

Meer fiets- en
wandelroutes

In Het Twiske kan je fijn wandelen en
fietsen, maar ik zie graag ook andere
sport- en fitnessvoorzieningen.

Er zijn toiletvoorzieningen,
maar deze mogen wat mij
betreft vaker open en beter
worden schoongemaakt.

Enkele reacties van deelnemers

ingevulde
enquêtes

Top 3 wat men anders wil

Top 6 activiteiten
88%

1.115

Er zijn voldoende prullenbakken, maar mensen laten
hun rommel vaak slingeren
op drukke dagen.

Er zijn veel informatieborden en
routepaaltjes, maar het is niet
altijd duidelijk waar ik ben.

