
Zutphen Spreekt - Biodiversiteit

Aan het onderzoek namen in
totaal 528 respondenten uit de
gemeente deel. Hierbij is gebruik
gemaakt van het inwonerspanel
Zutphen Spreekt.

U ontvangt deze factsheet omdat u in september 2020 heeft deelgenomen aan het onderzoek
'Biodiversiteit' in de gemeente Zutphen. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u. 

528

vindt natuur  in de
leefomgeving
(zeer) belangrijk.

95%

98%

96%

De  helft van de respondenten was zich bewust van de mogelijke
aanwezigheid van dieren in hun directe woonomgeving, maar weet niet
of dit ook bij hun woning het geval is. 44% was zich hiervan bewust en weet
ook welke soorten aanwezig zijn. 6% was zich er helemaal niet van bewust.

7,1

Gemiddeld rapport-
cijfer natuur in de
leefomgeving:

vindt dat een groene
omgeving belangrijk is
voor de gezondheid en
het welbevinden.

vindt  dat een groene omgeving
belangrijk is tegen hittestress en
verdroging.

van de respondenten met
een tuin  houdt al rekening
met het minder ‘hard’ maken
van de tuin.

92%

Bij onderhoud van de woning of het isoleren van de woning zou 61%
rekening houden met de dieren in hun directe woonomgeving. 19% was
zich niet  bewust van de verkleinde overlevingskans van deze dieren door
werkzaamheden aan de woning, maar zou er nu wel rekening mee houden.

vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente
aandacht heeft voor het versterken van
ecologische waarden.93%
vindt dat  de gemeente in het aanplanten van
openbaar groen meer kan doen aan het versterken
van ecologische waarden.73%
vindt dat  de gemeente in haar beheer van het
openbaar groen meer kan doen aan het versterken
van de ecologische waarden.69%

Aanwezigheid dieren in directe woonomgeving



De urgentie om het probleem van verlies van biodiversiteit aan te pakken wordt ook door de
gemeente Zutphen gevoeld.
Binnen de gemeente Zutphen is in 2018 een natuurvisie opgesteld in samenspraak met betrokken
inwoners,
op basis waarvan het college heeft besloten om de ambitie ten aanzien van behoud en
ontwikkeling van de natuur verder uit te werken in een biodiversiteitsplan.

De factsheets geven sturing aan de uitvoering van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente. Dit
wordt nader uitgewerkt in een biodiversiteitsplan.

Hierin worden de ambities van de gemeente Zutphen verwoord en wordt beschreven op welke
wijze de gemeente haar doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de biodiversiteit wil
bereiken.
De resultaten van de consultaties worden meegewogen in de politieke besluitvorming om te
komen tot een gedegen visie op het beleid ten aanzien van het behoud, versterking en stimuleren
van biodiversiteit binnen de gemeente Zutphen

Ja, via social
media

36%

Nee

19%

Ja, via de
factsheets

29%

Weet ik niet

7%

Zou u meer informatie willen ontvangen vanuit de gemeente over de ontwikkeling van het
behoud van de natuur, planten en dieren?

Wat gebeurt er met de resultaten?


