
Samenvatting resultaten NBTC-NIPO Bezoekersonderzoek recreatiegebieden 

Noord-Holland 2016 

Resultaten Alkmaarder Hout 

Kentallen: 

Unieke NL bezoekers: 222.000 

NL bezoeken: 1 – 1,5 miljoen  

Oppervalk: 24 hectare 

Besteding: € 4,01 per persoon per bezoek* 

 

Motief om de activiteiten hier te ondernemen: 

- het is er rustig: 4% (AB 10, HH 8, NB 22, VP 2, PB 8, GA 9) 

- genieten van landschap/natuur: 16% (AB 21, HH12, NB 36, VP 5, PB 9, GA 25) 

- opgaan in natuur: 2% (AB 11, HH7, NB 11, VP 2, PB 3, GA 9) 

- dichtbij: 25% (AB 35, HH 48, NB 40, VP 24, PB 25, GA 57) 

- interessant gebied: 9% (AB 12, HH 7, NB 11, VP 16, PB 5, GA 12) 

Activiteiten: 

Wandelen 68% 

Spelen 12% 

Hond uitlaten 14% 

Evenement 6% 

Natuur, dieren, planten 7% 

 

Waardering: 7,5 (minder dan Haarlemmer Hout, Vondelpark, Nijenburg, Purmer bos en Adamse Bos) 

 

Bijlage 7 – Antwoorden op open vraag: Alkmaarderhout 

Vraag 80_22: De volgende vragen gaan over het recreatiegebied Alkmaarderhout. Welke van de 

onderstaande activiteiten heeft u ondernomen tijdens uw bezoek(en)? (n = 11) 

 Kinderboederij bezocht 

 Kinderboerderij 

 Dierenarts bekijken 

 Moest in alkmaar zijn 

 Naar de eendjes en de kinderboerderij met de kleinkinderen 

 Ik fiets er vnl. regelmatig doorheen naar zwembad De Hout. 

 Scouting 

 Met elektrische rolstoel 

 Ziekenhuis bezoek 

 Bezoek begraafplaats 

 Naar muziek in de hout kijken en luisteren 

 

Vraag 220_22: Waarom heeft u ervoor gekozen om deze activiteiten juist in Alkmaarderhout te 

ondernemen? (n = 31) 

(Meer antwoorden mogelijk) 

 De scouting leiding heeft dat gedaan 

 Na ziekenhuisbezoek er doorheen gefietst 



 Er was een evenement dat ik heb bezocht 

 Na een bezoek aan het ziekenhuis 

 Op weg naar het werk 

 Werk 

 Ik moet er door om in het ziekenhuis te komen. 

 Moest in alkmaar zijn 

 Grenst aan werk, middag pauze 

 Wandelroute door de stad 

 Dichtbij oma 

 Ik kom er als ik naar het centrum ga. 

 Was in de buurt 

 Waren bezig met een wandeltocht 

 Zie vorige vraag. 

 Mijn hond is erg onder de indruk van de Alkmaarderhout en komt hier graag. 

 Kom er doorheen op weg naar Alkmaar centrum 

 Onderdeel vierdaagse 

 Op doorreis naar Alkmaar 

 Dicht bij familie 

 Wandeltocht 

 Het is een deel van onze wandelroute 

 Voor de gezondheid 

 Ik moet er meestal langs als ik naar de stad wil 

 Opvullen wachttijden ziekenhuis 

 Kinder boerderij bezocht 

 Pokemon 

 Kinderboerderij 

 Sportclub 

 De begraafplaats is in de alkmaarderhout 

 Ligt tussen familie in Heiloo en in Alkmaar in, dus dan ligt het voor de hand van de een naar de 

ander te fietsen 

 

Vraag 200_22: U heeft het gebied Alkmaarderhout een relatief hoge beoordeling gegeven. Kunt u 

toelichten waarom u zo positief bent? (n = 14) 

 Het was er mooi 

 Omdat het een prachtig park is midden in de stad 

 .groen 

 Woon er bijna naast en is ideaal met kinderen 

 Mooi gebied waar ik helemaal tot rust kom. 

 Dichtbij, makkelijk om er even heen te fietsen. Bekend terrein voor mij. Veel herinneringen. 

 Een mooi stadsbos, moet behouden blijven 

 Heerlijke omgeving voor rust en ontspanning 

 Goed onderhouden en authentiek 

 Voor een stadspark redelijk goed onderhouden 

 Leuk om met de kinderen even een rondje te lopen. Speeltuin, kinderboerderij... er is van alles 

 Groen en dichtbij 

 Prachtig bos midden in de stad 

 Authentiek mooi gezellig 

 



Vraag 130_22: U heeft een relatief lage beoordeling gegeven op het aspect/de aspecten: Zijn er 

zaken waaraan u zich irriteert/ergert? Heeft u nog opmerkingen, suggesties of verbeterpunten 

waarmee uw waardering van Alkmaarderhout verbeterd kan worden? (n = 46) 

 Zitten veel daklozen die ook hun afval achterlaten.  

 Duidelijke aangeven waar je een auto even neer kan zetten c.q. parkeren. (gratis natuurlijk) 

 Weinig tot geen zitmogelijkheid 

 Rommelig. geen geleegde bakken, afval 

 Druk betekent minder rust 

 Klein 

 Nogal hobbelig vanwege boomwortels 

 Ik erger me er niet aan want het is vooral een park waar ik doorheen fiets naar het ziekenhuis. En 

dan ben je grotendeels op de drukke weg er door heen 

 Ik bezocht een evenement, dan is er geen rust. 

 Het is niet schoon paden zijn niet netjes er zijn nauwelijks bankjes duur betaalde parkeerplekken 

 Jammer dat de diertjes niet altijd naar je toekomen en ook dat je niet altijd het park in mag, in de 

winter is het nl dicht. 

 Er ligt regelmatig hondenpoep 

 Jammer dat het betaald parkeren is 

 Het wordt steeds drukker in de alkmaarderhout. Nu ook elke zondag op het openlucht podium 

muziek concerten, waardoor het park meer een recreatiegebied is dan een rustig natuurgebied. 

Verder gaat het MCA een deel van de Hout kappen zodat ze uit kunnen gaan breiden. Terwijl er al zo 

weinig natuur is, en de Hout al zoveel in heeft moeten leveren. Er komen steeds meer mensen, en 

steeds minder natuur. Dus de druk op de natuur zal alleen maar toenemen. Advies is om de hout niet 

verder te kappen, en om niet meer zo vaak evenementen in de hout te houden. 

 Vies, vaak dronken mensen 

 Er zijn weinig bordjes te vinden. Geen probleem, ik weet de weg. Maar misschien wel lastig voor 

mensen die het gebied niet kennen. 

 Slechte bewegwijzering, vaak missen er bordjes. 

 Gratis parkeren, meer onderhoud uitvoeren, betere controle overlast 

 Bij bossige omgevingen is het tegenwoordig relatief onveilig. Ik gebruik dit gebied doorgaans om 

"snel" ergens heen te fietsen. 

 Meer afvalbakken plaatsen zodat er minder vuil wordt gedumpt 

 Ik kom daar voor muziek dus het is niet rustig 

 Veel drukte om het park heen en in het park zelf. 

 Is niet heel verzorgd en erg donker. 

 Voorheen mocht mijn hond lekker rondlopen zonder riem en lekker op de velden komen om te 

spelen met andere honden, dat mag niet meer bijna en dat vind ik erg jammer, nu riskeer je al gauw 

een bekeuring. Stil, daardoor misschien wat onveiliger, weinig parkeergelegenheid, gevaarlijke weg, 

niet altijd even Duidelijk 

  Altijd moeilijk parkeerplaats te vinden 

 Weinig betaalbare plaatsen 

 Klein. 

 Het is er druk. Veel auto's in verband met het ziekenhuis. 

 Ik kom er nooit om die redenen ik fiets er langs 

 Lekker bos om te wandelen 

 Er is niet voldoende parkeerruimte. Vlakbij ziekenhuis. 

 Er is weinig parkeergelegenheid. 

 Er zijn veel hangjongeren welke een onveilig gevoel geeft 



 Hondenkak. 

 Het is er gezellig levendig. 

 Ik vind het niet fijn wanneer mensen zich bij een bankje samenscholen. Ik hou ook niet van 

hondenpoep op de paden en in het gras. 

 Erg weinig parkeergelegenheid 

 De keren dat ik er ben geweest was meestal met een evenement, dus dan is het algauw een troep 

en vrij druk 

 Ik zou niet eens weten waar de parkeergelegenheid is. Het is een relatief klein park. 

 Klein park midden in de stad, dus vaak wel druk; en meubilair helaas vaak doelwit van vandalisme 

en/of graffiti  


