Eerste resultaten enquête - highlights
523 respondenten in totaal.
Herkomst
▪ Zuidplas: 32,7%
▪ Capelle: 67,1%
▪ Oudekerk: (1 reactie): 0,2%
Bekendheid en bezoekfrequentie
▪ Bijna iedereen kent Hitland heel goed en bezoekt Hitland vaak, zie onderstaande tabellen:

▪

Bent u bekend met Park Hitland?

%

Ja, ken ik heel goed, ik kom er vaak

82,79%

Ja, ken ik, ben ik weleens geweest

14,72%

Ja, ken ik (van naam), maar ben er nog nooit geweest

2,29%

Nee, ken ik niet en ben er nog nooit geweest

0,19%

Hoe vaak bezoekt u Park Hitland doorgaans in uw vrije tijd?

%

nooit

1,37%

een paar keer per jaar

16,86%

maandelijks

21,37%

wekelijks

34,31%

dagelijks

26,08%

Hitland-Zuid wordt vaker bezocht dan Hitland-Noord

Activiteiten
▪ Activiteiten die duidelijk het meest worden ondernomen:
▪ Een ommetje maken
▪ Wandelen
▪ Fietsen
Tevredenheid
Over het algemeen is men (zeer) tevreden over:
▪ Het aantal routes (68% van respondenten is (zeer) tevreden)
▪ Aantrekkelijkheid van de routes (63% is (zeer) tevreden)
Hoe tevreden bent u over Park Hitland in het algemeen? U kunt uw waardering uitdrukken in een rapportcijfer
van 1 tot en met 10:
▪ gemiddeld 7,6
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▪

Vaakst gegeven: 8

Aantrekkelijkheid
▪ Het landschap wordt over het algemeen als (zeer) aantrekkelijk beoordeeld.
▪ Hitland Zuid wordt niet iets vaker als (zeer) aantrekkelijk beoordeeld dan midden en Noord:
▪ Hitland Zuid: 76% (zeer) aantrekkelijk
▪ Hitland midden: 55% (zeer) aantrekkelijk
▪ Hitland Noord: 67% (zeer) aantrekkelijk
Thema’s (stellingen)
Stellingen die eruit springen:
▪
▪

▪
▪

“Ik vind het belangrijk dat de natuur en het landschap centraal staan in Park Hitland”
▪ 92% is het hier mee eens (!) , slechts 2% mee oneens en de overige 6% is neutraal.
“In Park Hitland wordt de jeugd voldoende bewust gemaakt en opgeleid over natuur (bijv. natuureducatie
voor scholen, programma’s om de jeugd te betrekken bij natuur)”
▪ Slechts 5% (!) is het hier mee eens, 30% mee oneens, en het merendeel is neutraal/weet het niet.
Ondanks dat het merendeel het niet weet/neutraal is, geeft dat wel aan da thier kansen liggen. Er
is namelijk best een fors deel van de respondenten die het oneens is hierover en een zeer beperkt
aantal respondenten die het eens is.
“Ik voel me veilig als ik in Park Hitland ben”
▪ 72% is het hier mee eens
“Ik vind het belangrijk dat de cultuurhistorische waarden zichtbaar zijn in Park Hitland (zoals
ontstaansgeschiedenis, turfwinning, molen, steenovens)”
▪ 62% is het hier mee eens
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