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Aanleiding onderzoek
vraag van het college en commissie

 Inmiddels is de Nieuwe Dordtse Biesbosch bijna twee jaar 
open.

 Recreanten kunnen in gebied wandelen, fietsen, paardrijden 
en picknicken. 

 De gemeente Dordrecht wil een onderzoek laten uitvoeren 
onder gebruikers van het natuur- en recreatiegebied. 

 Gebruikers zoals omwonenden, wandelaars, fietsers, ruiters 
en hondenbezitters. 

 Bij een deel van de commissie bestaat de wens tot 
aanpassing regels rond honden per oktober 2021.



De onderzoeksvraag:

“Hoe gebruiken en waarderen recreanten het 
natuur- en recreatiegebied de Nieuwe 

Dordtse Biesbosch en welke 
verbetersuggesties hebben zij?“



Aanpak: gebruikers van de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch aan het woord

Getrainde enquêteurs Het bewonerspanel

 Enquêteurs in de maanden april, mei 
en juni 2021 dagelijks aanwezig in het 
natuur en recreatiegebied

 Om bezoekers te bevragen en de 
vragenlijst ter plekke af te nemen 

 Hierbij worden de regels van de RIVM 
in acht genomen

 Inzet van 200 uur
 Wij hopen 600 respondenten te 

spreken

 2 overwegingen: de respons op een 
vragenlijst per mail is lager; een deel 
van het bewonerspanel zal het 
gebied niet kennen

 2.000 inwoners uit Dordrecht nemen 
deel aan ons bewonerspanel

 Wij verwachten dat uiteindelijk 800 
deelnemers de vragenlijst zullen 
invullen, waarvan 300 het gebied 
kennen/bezoeken



De gebruikers van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, 

aan het woord.

• Door deelnemers aan het bewonerspanel te 
bevragen. 

• Hiermee kan een schatting worden gemaakt van het 
aantal unieke bezoekers uit Dordrecht.

• Open link: om de respons verder op te hogen, zal op 
onze website ook een open link worden geplaatst. 
Recreanten kunnen ook via deze open link de 
vragenlijst invullen. 

• De gemeente Dordrecht moet het onderzoek via 
(sociale) media onder de aandacht brengt van de 
verschillende doelgroepen.



Vragenlijst: “Hoe gebruiken en waarderen 

recreanten de Nieuwe Dordtse Biesbosch?"

De onderzoeksvraag willen wij beantwoorden met behulp van een vragenlijst 
van vier pagina’s. De vragenlijst bevat de volgende 'blokken':

- achtergrondkenmerken van de respondent (samenstelling huishouden,

wijk, leeftijd);

- huidig gebruik van het natuur- en recreatiegebied respondent (wanneer,

bezoekfrequentie, soort activiteit, motief bezoek, toegankelijkheid voor

minder validen);



“Hoe gebruiken en waarderen recreanten de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch?"

- regels met betrekking tot honden (toegankelijkheid, loslopen,

losloopgebieden, natuurdoelstelling /natuurwaarden, incidenten met

honden);

- het maaibeleid (biologische diversiteit en ecologisch beheer);

- behoeften en waardering recreant (faciliteiten zoals de parkeerplaatsen en

picknickplaats);

- specifiek de Haniapolder;

- verbetersuggesties;



Planning onderzoek

- Presentatie onderzoeksopzet in commissie bestuur en 

middelen en verbetersuggesties verwerken (maart)

- Veldwerk enquêteurs + bewonerspanel (april, mei, juni)

- Opstellen conceptrapportage (juli)

- Rapportage in college (september)

- Presentatie resultaten (september/oktober)
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