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1. Onderzoeksoverzicht 

1.1  Welke van de onderstaande huisdieren heeft u thuis? 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Hond(en) 1,8 1,8 1,8 

Kat(ten) 1,6 1,5 1,6 

Konijn(en) 1,6 1,7 1,6 

Cavia(s) 1,5 1,7 1,2 

Hamster(s) 1,7 1,6 1,8 

Vogel(s) 1,6 1,6 1,5 

Vis(sen) 1,2 1,2 1,2 

Reptiel(en) 1,5 1,5 1,5 

Anders, namelijk:  1,2 1,2 1,3 

N 1041 505 536 

1.1.1.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 2 

1.1.1.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.1.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal jonger dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60 jaar en ouder 

Hond(en) 1,8 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 

Kat(ten) 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,8 

Konijn(en) 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 

Cavia(s) 1,5 1,6 1,2 1,6 2,0 0,0 

Hamster(s) 1,7 1,7 1,6 1,8 0,0 2,0 

Vogel(s) 1,6 1,6 1,5 1,3 1,6 1,7 

Vis(sen) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Reptiel(en) 1,5 1,7 2,0 1,3 1,0 1,0 

Anders, namelijk:  1,2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,0 

N 1041 195 174 185 165 322 

1.1.2.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.2.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.2.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.2.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.2.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.2.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.2.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.2.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.2.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Hond(en) 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 

Kat(ten) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 

Konijn(en) 1,6 1,6 1,6 1,5 2,0 

Cavia(s) 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 

Hamster(s) 1,7 2,0 1,7 1,8 1,3 

Vogel(s) 1,6 1,7 1,6 1,4 1,4 

Vis(sen) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Reptiel(en) 1,5 1,3 1,2 1,8 1,5 
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Anders, 

namelijk:  

1,2 1,5 1,2 1,2 1,5 

N 1041 211 503 244 83 

1.1.3.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.3.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.3.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.3.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal Full-time (35 uur of meer) Part-time (12 t/m 34 uur) Niet werkend (0 t/m 11 uur) 

Hond(en) 1,8 1,8 1,8 1,8 

Kat(ten) 1,6 1,5 1,6 1,6 

Konijn(en) 1,6 1,7 1,6 1,6 

Cavia(s) 1,5 1,7 1,2 1,6 

Hamster(s) 1,7 1,7 1,8 1,7 

Vogel(s) 1,6 1,6 1,4 1,6 

Vis(sen) 1,2 1,2 1,3 1,1 
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Reptiel(en) 1,5 1,4 1,4 1,5 

Anders, namelijk:  1,2 1,3 1,3 1,2 

N 1041 325 231 485 

1.1.4.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.4.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.4.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Hond(en) 1,8 1,8 1,8 1,8 

Kat(ten) 1,6 1,6 1,5 1,6 

Konijn(en) 1,6 1,6 1,8 1,6 

Cavia(s) 1,5 1,4 1,5 2,0 

Hamster(s) 1,7 1,7 1,7 1,8 

Vogel(s) 1,6 1,6 1,5 1,4 

Vis(sen) 1,2 1,1 1,2 1,3 

Reptiel(en) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Anders, namelijk:  1,2 1,2 1,2 1,3 

N 1041 329 440 272 
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1.1.5.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.5.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.5.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Hond(en) 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

Kat(ten) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 

Konijn(en) 1,6 2,0 1,8 1,7 1,4 

Cavia(s) 1,5 0,0 1,0 1,7 1,6 

Hamster(s) 1,7 1,3 1,6 1,8 1,8 

Vogel(s) 1,6 1,4 1,7 1,6 1,5 

Vis(sen) 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

Reptiel(en) 1,5 1,5 1,6 1,0 1,4 

Anders, namelijk:  1,2 1,0 1,5 1,1 1,2 

N 1041 100 216 253 472 
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1.1.6.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.6.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.6.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limbu

rg 

Noor

d-

Braba

nt 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Hond(e

n) 

1,8 1,8 2,0 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 

Kat(ten) 1,6 1,7 1,3 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,2 1,5 

Konijn(e

n) 

1,6 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 1,6 1,3 2,0 1,4 2,0 1,5 

Cavia(s) 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,6 2,0 0,0 2,0 2,0 1,3 

Hamster

(s) 

1,7 0,0 0,0 1,5 1,6 1,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 0,0 2,0 

Vogel(s) 1,6 1,5 1,0 1,3 1,8 1,5 1,4 1,7 1,8 2,0 1,4 1,7 1,5 

Vis(sen) 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Reptiel(

en) 

1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,6 1,8 2,0 0,0 1,0 

Anders, 

namelij

k:  

1,2 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,0 0,0 1,2 

N 104

1 

32 25 34 127 34 69 160 176 64 72 24 224 

1.1.7.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.7.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.7.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.7.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.7.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.7.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.7.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.7.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.7.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Hond(en) 1,8 1,8 0,0 

Kat(ten) 1,6 1,6 0,0 

Konijn(en) 1,6 1,6 0,0 

Cavia(s) 1,5 1,5 0,0 

Hamster(s) 1,7 1,7 0,0 
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Vogel(s) 1,6 1,6 0,0 

Vis(sen) 1,2 1,2 0,0 

Reptiel(en) 1,5 1,5 0,0 

Anders, namelijk:  1,2 1,2 0,0 

N 1041 615 426 

1.1.8.1. Hond(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.2. Kat(ten) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.3. Konijn(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.4. Cavia(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.5. Hamster(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.6. Vogel(s) 

 Meerdere     Eén     Geen     
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1.1.8.7. Vis(sen) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.8. Reptiel(en) 

 Meerdere     Eén     Geen     

 

1.1.8.9. Anders, namelijk:  

 Meerdere     Eén     Geen     

 

  



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 22 

1.2  In welke mate is/zijn uw huisdier(en) bang voor vuurwerk? 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die een of meerdere huisdier(en) hebben. 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Hond(en) 2,0 2,0 2,0 

Kat(ten) 1,8 1,9 1,8 

Konijn(en) 2,3 2,2 2,3 

Cavia('s) 2,4 2,4 2,0 

Hamster(s) 2,5 2,7 2,0 

Vogel(s) 2,5 2,4 2,5 

Vis(sen) 2,8 2,8 2,9 

Reptiel(en) 2,8 2,8 2,8 

Anders, namelijk: (vraag 1) 2,5 2,5 2,5 

N 615 299 316 

1.2.1.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.1.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.1.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal jonger dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60 jaar en ouder 

Hond(en) 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,8 

Kat(ten) 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 

Konijn(en) 2,3 2,1 2,5 2,4 2,8 1,8 

Cavia('s) 2,4 2,2 2,5 2,5 3,0 0,0 

Hamster(s) 2,5 2,2 3,0 3,0 0,0 2,0 

Vogel(s) 2,5 2,1 2,7 2,5 2,8 2,4 

Vis(sen) 2,8 2,5 3,0 3,0 2,7 2,9 

Reptiel(en) 2,8 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 

Anders, namelijk: (vraag 1) 2,5 2,3 2,4 2,4 2,7 2,8 

N 615 141 112 132 107 123 

1.2.2.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.2.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.2.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.2.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.2.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.2.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.2.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.2.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.2.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Hond(en) 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 

Kat(ten) 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 

Konijn(en) 2,3 2,4 2,1 2,4 2,0 

Cavia('s) 2,4 0,0 2,8 2,3 2,0 

Hamster(s) 2,5 3,0 2,0 2,8 0,0 

Vogel(s) 2,5 2,4 2,5 2,4 2,8 

Vis(sen) 2,8 2,6 2,8 2,9 2,8 

Reptiel(en) 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 
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Anders, 

namelijk: 

(vraag 1) 

2,5 2,8 2,3 2,6 0,0 

N 615 94 282 169 70 

1.2.3.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.3.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.3.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.3.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Hond(en) 2,0 2,0 2,1 2,0 

Kat(ten) 1,8 1,9 1,8 1,8 

Konijn(en) 2,3 2,4 2,4 2,1 

Cavia('s) 2,4 2,7 0,0 2,0 

Hamster(s) 2,5 3,0 2,3 2,0 

Vogel(s) 2,5 2,4 2,5 2,5 
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Vis(sen) 2,8 2,9 2,9 2,7 

Reptiel(en) 2,8 3,0 3,0 2,8 

Anders, namelijk: (vraag 

1) 

2,5 2,3 2,4 2,6 

N 615 212 147 256 

1.2.4.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.4.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.4.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Hond(en) 2,0 2,0 2,0 2,1 

Kat(ten) 1,8 1,8 1,8 2,0 

Konijn(en) 2,3 1,9 2,4 2,5 

Cavia('s) 2,4 2,2 2,7 2,5 
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Hamster(s) 2,5 2,0 2,8 2,8 

Vogel(s) 2,5 2,5 2,5 2,2 

Vis(sen) 2,8 2,8 2,9 2,8 

Reptiel(en) 2,8 2,8 2,8 3,0 

Anders, namelijk: (vraag 1) 2,5 2,8 2,5 2,3 

N 615 188 287 140 

1.2.5.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.5.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.5.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Hond(en) 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 

Kat(ten) 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 

Konijn(en) 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 

Cavia('s) 2,4 0,0 2,0 2,4 2,5 
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Hamster(s) 2,5 3,0 2,7 2,2 2,6 

Vogel(s) 2,5 2,7 2,5 2,6 2,4 

Vis(sen) 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 

Reptiel(en) 2,8 3,0 2,8 3,0 2,8 

Anders, namelijk: (vraag 1) 2,5 2,8 2,5 2,4 2,4 

N 615 57 136 152 270 

1.2.6.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.6.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.6.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limbu

rg 

Noor

d-

Braba

nt 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Hond(e

n) 

2,0 2,1 2,2 2,3 1,8 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,0 1,8 2,0 

Kat(ten) 1,8 1,3 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 2,2 1,8 1,6 1,9 

Konijn(e

n) 

2,3 0,0 3,0 2,0 2,2 2,0 2,0 2,7 2,4 2,3 2,5 2,0 2,1 

Cavia('s

) 

2,4 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,0 3,0 2,7 

Hamster

(s) 

2,5 0,0 0,0 3,0 2,5 0,0 1,0 2,7 0,0 3,0 2,7 0,0 2,5 

Vogel(s) 2,5 2,5 3,0 2,5 2,3 3,0 2,4 2,6 2,6 3,0 2,1 2,7 2,4 

Vis(sen) 2,8 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 2,7 2,5 2,8 

Reptiel(

en) 

2,8 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,7 3,0 0,0 0,0 3,0 

Anders, 

namelij

k: 

(vraag 

1) 

2,5 2,0 0,0 3,0 2,4 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 0,0 2,8 

N 615 17 15 22 85 18 42 93 106 36 41 17 123 

1.2.7.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.7.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.7.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.7.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.7.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.7.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.7.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.7.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.7.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Hond(en) 2,0 2,0 0,0 

Kat(ten) 1,8 1,8 0,0 

Konijn(en) 2,3 2,3 0,0 

Cavia('s) 2,4 2,4 0,0 

Hamster(s) 2,5 2,5 0,0 

Vogel(s) 2,5 2,5 0,0 

Vis(sen) 2,8 2,8 0,0 

Reptiel(en) 2,8 2,8 0,0 

Anders, namelijk: (vraag 1) 2,5 2,5 0,0 

N 615 615 0 

1.2.8.1. Hond(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.2. Kat(ten) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.2.8.3. Konijn(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.4. Cavia('s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.5. Hamster(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.6. Vogel(s) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.7. Vis(sen) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.8. Reptiel(en) 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    

 

1.2.8.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Heel erg bang     Een beetje bang     Niet bang     Weet ik niet    Niet van toepassing    
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1.3  In welk opzicht verandert het gedrag van uw huisdier(en) doordat deze bang is/zijn 

voor vuurwerk? U kunt per huisdier (dus per rij) meerdere vakjes aanvinken. 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die een of meerdere huisdier(en) hebben. 

Deze vraag is alleen gesteld aan huisdiereigenaren waarvan een of meerdere huisdieren bang zijn voor 

vuurwerk. 

 

Trillen/b

even  

Verstop

pen  

Weglopen/wegr

ennen  

Opsprin

gen  

Apathie 

(gebrek 

aan 

emotie of 

enthousia

sme) 

(Extreme) 

aanhankelij

kheid  

Lusteloos

heid  

Op 

een 

ander

e 

manie

r, 

nameli

jk:  

We

et 

ik 

nie

t N 

Hond(e

n) 

64,3 50,5 36,7 25,5 8,2 43,4 5,1 17,9 0,5 196

,0 

Kat(ten

) 

19,8 87,2 38,3 12,8 5,7 11,0 3,5 4,4 0,9 227

,0 

Konijn(

en) 

48,3 62,1 24,1 10,3 6,9 10,3 3,4 3,4 0,0 29,

0 

Cavia('s

) 

40,0 40,0 40,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Hamste

r(s) 

40,0 60,0 40,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 5,0 

Vogel(s

) 

39,1 39,1 4,3 30,4 13,0 17,4 13,0 13,0 4,3 23,

0 

Vis(sen

) 

0,0 40,0 20,0 10,0 20,0 0,0 10,0 0,0 10,

0 

10,

0 

Reptiel(

en) 

0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 2,0 

Anders, 

namelij

k: 

(vraag 

1) 

45,5 36,4 36,4 54,5 18,2 9,1 9,1 18,2 9,1 11,

0 

N = 409 

1.3.1. Crossing naar geslacht 

1.3.1.1. Hond(en) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  64,3 64,3 64,3 

Verstoppen  50,5 52,0 49,0 

Weglopen/wegrennen  36,7 37,8 35,7 

Opspringen  25,5 25,5 25,5 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 8,2 6,1 10,2 

(Extreme) aanhankelijkheid  43,4 34,7 52,0 
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Lusteloosheid  5,1 3,1 7,1 

Op een andere manier, namelijk:  17,9 11,2 24,5 

Weet ik niet 0,5 0,0 1,0 

N 196 98 98 

1.3.1.2. Kat(ten) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  19,8 23,7 16,9 

Verstoppen  87,2 84,5 89,2 

Weglopen/wegrennen  38,3 41,2 36,2 

Opspringen  12,8 12,4 13,1 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 5,7 3,1 7,7 

(Extreme) aanhankelijkheid  11,0 15,5 7,7 

Lusteloosheid  3,5 1,0 5,4 

Op een andere manier, namelijk:  4,4 3,1 5,4 

Weet ik niet 0,9 0,0 1,5 

N 227 97 130 

1.3.1.3. Konijn(en) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  48,3 57,1 40,0 

Verstoppen  62,1 57,1 66,7 

Weglopen/wegrennen  24,1 21,4 26,7 

Opspringen  10,3 0,0 20,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 6,9 7,1 6,7 

(Extreme) aanhankelijkheid  10,3 14,3 6,7 

Lusteloosheid  3,4 0,0 6,7 

Op een andere manier, namelijk:  3,4 7,1 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 29 14 15 

1.3.1.4. Cavia('s) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  40,0 50,0 0,0 

Verstoppen  40,0 25,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 25,0 100,0 

Opspringen  40,0 25,0 100,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 25,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 5 4 1 
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1.3.1.5. Hamster(s) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  40,0 33,3 50,0 

Verstoppen  60,0 33,3 100,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 33,3 50,0 

Opspringen  20,0 33,3 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 0,0 50,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 33,3 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 5 3 2 

1.3.1.6. Vogel(s) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  39,1 30,8 50,0 

Verstoppen  39,1 38,5 40,0 

Weglopen/wegrennen  4,3 0,0 10,0 

Opspringen  30,4 38,5 20,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 13,0 7,7 20,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  17,4 7,7 30,0 

Lusteloosheid  13,0 7,7 20,0 

Op een andere manier, namelijk:  13,0 15,4 10,0 

Weet ik niet 4,3 0,0 10,0 

N 23 13 10 

1.3.1.7. Vis(sen) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 37,5 50,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 25,0 0,0 

Opspringen  10,0 0,0 50,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 25,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 12,5 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 12,5 0,0 

N 10 8 2 

1.3.1.8. Reptiel(en) 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 0,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 100,0 0,0 
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Opspringen  0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 0,0 100,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 2 1 1 

1.3.1.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal Man Vrouw 

Trillen/beven  45,5 40,0 50,0 

Verstoppen  36,4 40,0 33,3 

Weglopen/wegrennen  36,4 20,0 50,0 

Opspringen  54,5 80,0 33,3 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 18,2 40,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  9,1 20,0 0,0 

Lusteloosheid  9,1 20,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  18,2 0,0 33,3 

Weet ik niet 9,1 0,0 16,7 

N 11 5 6 

1.3.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

1.3.2.1. Hond(en) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  64,3 62,7 58,1 54,1 82,4 65,1 

Verstoppen  50,5 56,9 35,5 64,9 50,0 41,9 

Weglopen/wegrennen  36,7 45,1 45,2 29,7 38,2 25,6 

Opspringen  25,5 31,4 29,0 13,5 26,5 25,6 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

8,2 7,8 3,2 5,4 11,8 11,6 

(Extreme) aanhankelijkheid  43,4 54,9 38,7 43,2 52,9 25,6 

Lusteloosheid  5,1 7,8 3,2 8,1 0,0 4,7 

Op een andere manier, namelijk:  17,9 5,9 29,0 13,5 26,5 20,9 

Weet ik niet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

N 196 51 31 37 34 43 

1.3.2.2. Kat(ten) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  19,8 23,6 18,4 26,9 20,5 7,0 

Verstoppen  87,2 90,9 89,5 88,5 84,6 81,4 

Weglopen/wegrennen  38,3 56,4 52,6 34,6 28,2 16,3 

Opspringen  12,8 21,8 18,4 11,5 5,1 4,7 
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Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

5,7 7,3 2,6 5,8 7,7 4,7 

(Extreme) aanhankelijkheid  11,0 16,4 10,5 1,9 12,8 14,0 

Lusteloosheid  3,5 7,3 2,6 3,8 2,6 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  4,4 3,6 2,6 7,7 2,6 4,7 

Weet ik niet 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

N 227 55 38 52 39 43 

1.3.2.3. Konijn(en) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  48,3 54,5 20,0 42,9 0,0 80,0 

Verstoppen  62,1 81,8 40,0 42,9 100,0 60,0 

Weglopen/wegrennen  24,1 45,5 0,0 28,6 0,0 0,0 

Opspringen  10,3 0,0 40,0 14,3 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

6,9 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  10,3 18,2 20,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  3,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  3,4 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 29 11 5 7 1 5 

1.3.2.4. Cavia('s) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  40,0 33,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 33,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  40,0 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 3 1 1 0 0 

1.3.2.5. Hamster(s) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  40,0 25,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Verstoppen  60,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 4 0 0 0 1 

1.3.2.6. Vogel(s) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  39,1 62,5 0,0 40,0 0,0 40,0 

Verstoppen  39,1 50,0 33,3 20,0 0,0 60,0 

Weglopen/wegrennen  4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Opspringen  30,4 25,0 33,3 40,0 0,0 40,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

13,0 12,5 0,0 0,0 0,0 40,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  17,4 12,5 0,0 20,0 0,0 40,0 

Lusteloosheid  13,0 0,0 0,0 20,0 0,0 40,0 

Op een andere manier, namelijk:  13,0 0,0 66,7 0,0 50,0 0,0 

Weet ik niet 4,3 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

N 23 8 3 5 2 5 

1.3.2.7. Vis(sen) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 40,0 0,0 0,0 25,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

N 10 5 0 0 4 1 

1.3.2.8. Reptiel(en) 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 2 2 0 0 0 0 

1.3.2.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Trillen/beven  45,5 75,0 0,0 33,3 0,0 100,0 

Verstoppen  36,4 25,0 0,0 66,7 0,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  36,4 50,0 0,0 66,7 0,0 0,0 

Opspringen  54,5 75,0 100,0 33,3 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

18,2 0,0 50,0 33,3 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  9,1 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 

Lusteloosheid  9,1 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  18,2 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Weet ik niet 9,1 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 

N 11 4 2 3 1 1 

1.3.3. Crossing naar gezinssituatie 

1.3.3.1. Hond(en) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  64,3 57,7 71,0 70,8 37,9 

Verstoppen  50,5 57,7 50,5 47,9 48,3 

Weglopen/wegrennen  36,7 23,1 38,7 35,4 44,8 

Opspringen  25,5 34,6 23,7 25,0 24,1 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

8,2 11,5 9,7 4,2 6,9 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

43,4 26,9 47,3 43,8 44,8 

Lusteloosheid  5,1 7,7 3,2 8,3 3,4 

Op een andere manier, 

namelijk:  

17,9 23,1 16,1 20,8 13,8 

Weet ik niet 0,5 0,0 1,1 0,0 0,0 

N 196 26 93 48 29 
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1.3.3.2. Kat(ten) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  19,8 20,0 20,0 20,3 17,4 

Verstoppen  87,2 91,1 86,3 84,4 91,3 

Weglopen/wegrennen  38,3 42,2 28,4 46,9 47,8 

Opspringen  12,8 11,1 10,5 18,8 8,7 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

5,7 8,9 6,3 3,1 4,3 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

11,0 15,6 12,6 4,7 13,0 

Lusteloosheid  3,5 4,4 3,2 4,7 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

4,4 4,4 3,2 7,8 0,0 

Weet ik niet 0,9 0,0 2,1 0,0 0,0 

N 227 45 95 64 23 

1.3.3.3. Konijn(en) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  48,3 75,0 50,0 36,4 50,0 

Verstoppen  62,1 100,0 60,0 45,5 75,0 

Weglopen/wegrennen  24,1 25,0 30,0 18,2 25,0 

Opspringen  10,3 0,0 0,0 27,3 0,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

6,9 0,0 0,0 18,2 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

10,3 0,0 10,0 9,1 25,0 

Lusteloosheid  3,4 25,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

3,4 0,0 10,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 29 4 10 11 4 

1.3.3.4. Cavia('s) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Verstoppen  40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
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Weglopen/wegrennen  40,0 0,0 100,0 0,0 50,0 

Opspringen  40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

20,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 1 2 2 

1.3.3.5. Hamster(s) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  40,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Verstoppen  60,0 0,0 50,0 100,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Opspringen  20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 4 1 0 

1.3.3.6. Vogel(s) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  39,1 75,0 36,4 28,6 0,0 

Verstoppen  39,1 25,0 45,5 42,9 0,0 

Weglopen/wegrennen  4,3 25,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  30,4 50,0 27,3 14,3 100,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

13,0 25,0 9,1 14,3 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

17,4 75,0 9,1 0,0 0,0 

Lusteloosheid  13,0 50,0 0,0 14,3 0,0 
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Op een andere manier, 

namelijk:  

13,0 25,0 9,1 14,3 0,0 

Weet ik niet 4,3 0,0 9,1 0,0 0,0 

N 23 4 11 7 1 

1.3.3.7. Vis(sen) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 0,0 66,7 0,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 50,0 0,0 100,0 0,0 

Opspringen  10,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

20,0 50,0 0,0 0,0 100,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

N 10 2 6 1 1 

1.3.3.8. Reptiel(en) 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 2 0 1 1 0 
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1.3.3.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Trillen/beven  45,5 100,0 50,0 25,0 0,0 

Verstoppen  36,4 0,0 33,3 50,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  36,4 0,0 33,3 50,0 0,0 

Opspringen  54,5 0,0 66,7 50,0 0,0 

Apathie (gebrek aan 

emotie of enthousiasme) 

18,2 0,0 0,0 50,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkheid  

9,1 0,0 0,0 25,0 0,0 

Lusteloosheid  9,1 0,0 0,0 25,0 0,0 

Op een andere manier, 

namelijk:  

18,2 100,0 16,7 0,0 0,0 

Weet ik niet 9,1 0,0 0,0 25,0 0,0 

N 11 1 6 4 0 

1.3.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

1.3.4.1. Hond(en) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  64,3 64,4 68,9 62,0 

Verstoppen  50,5 57,6 46,7 47,8 

Weglopen/wegrennen  36,7 37,3 33,3 38,0 

Opspringen  25,5 27,1 20,0 27,2 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

8,2 6,8 6,7 9,8 

(Extreme) aanhankelijkheid  43,4 40,7 53,3 40,2 

Lusteloosheid  5,1 5,1 2,2 6,5 

Op een andere manier, namelijk:  17,9 11,9 28,9 16,3 

Weet ik niet 0,5 0,0 0,0 1,1 

N 196 59 45 92 

1.3.4.2. Kat(ten) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  19,8 25,0 21,3 14,6 

Verstoppen  87,2 88,1 89,4 85,4 

Weglopen/wegrennen  38,3 42,9 44,7 31,2 

Opspringen  12,8 14,3 17,0 9,4 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

5,7 4,8 10,6 4,2 
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(Extreme) aanhankelijkheid  11,0 13,1 6,4 11,5 

Lusteloosheid  3,5 2,4 8,5 2,1 

Op een andere manier, namelijk:  4,4 2,4 6,4 5,2 

Weet ik niet 0,9 0,0 2,1 1,0 

N 227 84 47 96 

1.3.4.3. Konijn(en) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  48,3 62,5 14,3 57,1 

Verstoppen  62,1 75,0 42,9 64,3 

Weglopen/wegrennen  24,1 25,0 28,6 21,4 

Opspringen  10,3 0,0 28,6 7,1 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

6,9 12,5 14,3 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  10,3 12,5 0,0 14,3 

Lusteloosheid  3,4 0,0 0,0 7,1 

Op een andere manier, namelijk:  3,4 12,5 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 29 8 7 14 

1.3.4.4. Cavia('s) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  40,0 50,0 0,0 33,3 

Verstoppen  40,0 50,0 0,0 33,3 

Weglopen/wegrennen  40,0 0,0 0,0 66,7 

Opspringen  40,0 50,0 0,0 33,3 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 50,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 2 0 3 

1.3.4.5. Hamster(s) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  40,0 0,0 50,0 33,3 

Verstoppen  60,0 0,0 50,0 66,7 

Weglopen/wegrennen  40,0 0,0 0,0 66,7 

Opspringen  20,0 0,0 50,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 0,0 0,0 33,3 
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(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 0,0 50,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 2 3 

1.3.4.6. Vogel(s) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  39,1 44,4 20,0 44,4 

Verstoppen  39,1 22,2 60,0 44,4 

Weglopen/wegrennen  4,3 0,0 0,0 11,1 

Opspringen  30,4 44,4 0,0 33,3 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

13,0 0,0 0,0 33,3 

(Extreme) aanhankelijkheid  17,4 22,2 0,0 22,2 

Lusteloosheid  13,0 11,1 0,0 22,2 

Op een andere manier, namelijk:  13,0 22,2 20,0 0,0 

Weet ik niet 4,3 0,0 20,0 0,0 

N 23 9 5 9 

1.3.4.7. Vis(sen) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 0,0 100,0 50,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 33,3 0,0 16,7 

Opspringen  10,0 0,0 0,0 16,7 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 0,0 0,0 33,3 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 33,3 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 33,3 0,0 0,0 

N 10 3 1 6 

1.3.4.8. Reptiel(en) 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 0,0 0,0 50,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 0,0 0,0 50,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 0,0 0,0 50,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 2 0 0 2 

1.3.4.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Trillen/beven  45,5 50,0 0,0 75,0 

Verstoppen  36,4 50,0 33,3 25,0 

Weglopen/wegrennen  36,4 50,0 33,3 25,0 

Opspringen  54,5 100,0 0,0 50,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

18,2 50,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  9,1 25,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  9,1 25,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  18,2 0,0 33,3 25,0 

Weet ik niet 9,1 0,0 33,3 0,0 

N 11 4 3 4 

1.3.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

1.3.5.1. Hond(en) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  64,3 54,2 67,0 78,8 

Verstoppen  50,5 41,7 54,9 57,6 

Weglopen/wegrennen  36,7 31,9 40,7 36,4 

Opspringen  25,5 29,2 25,3 18,2 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 8,2 11,1 5,5 9,1 

(Extreme) aanhankelijkheid  43,4 44,4 45,1 36,4 

Lusteloosheid  5,1 6,9 3,3 6,1 

Op een andere manier, namelijk:  17,9 22,2 17,6 9,1 

Weet ik niet 0,5 1,4 0,0 0,0 

N 196 72 91 33 

1.3.5.2. Kat(ten) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  19,8 12,7 27,0 16,1 

Verstoppen  87,2 85,9 88,0 87,5 

Weglopen/wegrennen  38,3 26,8 45,0 41,1 

Opspringen  12,8 11,3 12,0 16,1 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 5,7 5,6 6,0 5,4 

(Extreme) aanhankelijkheid  11,0 8,5 10,0 16,1 

Lusteloosheid  3,5 2,8 4,0 3,6 
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Op een andere manier, namelijk:  4,4 4,2 5,0 3,6 

Weet ik niet 0,9 1,4 1,0 0,0 

N 227 71 100 56 

1.3.5.3. Konijn(en) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  48,3 50,0 66,7 25,0 

Verstoppen  62,1 50,0 77,8 62,5 

Weglopen/wegrennen  24,1 33,3 11,1 25,0 

Opspringen  10,3 8,3 22,2 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 6,9 0,0 0,0 25,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  10,3 16,7 0,0 12,5 

Lusteloosheid  3,4 0,0 11,1 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  3,4 8,3 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 29 12 9 8 

1.3.5.4. Cavia('s) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  40,0 33,3 100,0 0,0 

Verstoppen  40,0 33,3 100,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 66,7 0,0 0,0 

Opspringen  40,0 33,3 0,0 100,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 0,0 0,0 100,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 3 1 1 

1.3.5.5. Hamster(s) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  40,0 33,3 0,0 100,0 

Verstoppen  60,0 66,7 0,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 66,7 0,0 0,0 

Opspringen  20,0 0,0 0,0 100,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 33,3 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 0,0 100,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 3 1 1 

1.3.5.6. Vogel(s) 

 Totaal Laag Midden Hoog 
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Trillen/beven  39,1 42,9 41,7 25,0 

Verstoppen  39,1 57,1 25,0 50,0 

Weglopen/wegrennen  4,3 14,3 0,0 0,0 

Opspringen  30,4 57,1 16,7 25,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 13,0 14,3 16,7 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  17,4 14,3 25,0 0,0 

Lusteloosheid  13,0 14,3 16,7 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  13,0 0,0 16,7 25,0 

Weet ik niet 4,3 0,0 8,3 0,0 

N 23 7 12 4 

1.3.5.7. Vis(sen) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 50,0 50,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 0,0 25,0 50,0 

Opspringen  10,0 25,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 25,0 25,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 0,0 25,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 0,0 0,0 50,0 

N 10 4 4 2 

1.3.5.8. Reptiel(en) 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 0,0 100,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 100,0 0,0 0,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 0,0 100,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 2 1 1 0 

1.3.5.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Trillen/beven  45,5 100,0 40,0 40,0 

Verstoppen  36,4 0,0 20,0 60,0 

Weglopen/wegrennen  36,4 100,0 20,0 40,0 

Opspringen  54,5 100,0 60,0 40,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 18,2 0,0 20,0 20,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  9,1 0,0 20,0 0,0 
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Lusteloosheid  9,1 0,0 20,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  18,2 0,0 40,0 0,0 

Weet ik niet 9,1 0,0 0,0 20,0 

N 11 1 5 5 

1.3.6. Crossing naar regio 

1.3.6.1. Hond(en) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  64,3 66,7 68,8 58,2 65,3 

Verstoppen  50,5 33,3 52,1 54,5 50,7 

Weglopen/wegrennen  36,7 22,2 31,2 43,6 38,7 

Opspringen  25,5 22,2 31,2 23,6 24,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

8,2 5,6 16,7 5,5 5,3 

(Extreme) aanhankelijkheid  43,4 55,6 43,8 45,5 38,7 

Lusteloosheid  5,1 0,0 4,2 3,6 8,0 

Op een andere manier, namelijk:  17,9 22,2 18,8 12,7 20,0 

Weet ik niet 0,5 0,0 0,0 0,0 1,3 

N 196 18 48 55 75 

1.3.6.2. Kat(ten) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  19,8 21,7 26,3 14,8 19,6 

Verstoppen  87,2 100,0 86,8 85,2 85,7 

Weglopen/wegrennen  38,3 34,8 57,9 31,5 35,7 

Opspringen  12,8 13,0 15,8 13,0 11,6 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

5,7 8,7 2,6 13,0 2,7 

(Extreme) aanhankelijkheid  11,0 13,0 10,5 7,4 12,5 

Lusteloosheid  3,5 13,0 0,0 1,9 3,6 

Op een andere manier, namelijk:  4,4 4,3 5,3 0,0 6,2 

Weet ik niet 0,9 0,0 0,0 3,7 0,0 

N 227 23 38 54 112 

1.3.6.3. Konijn(en) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  48,3 25,0 33,3 66,7 56,2 

Verstoppen  62,1 100,0 66,7 66,7 50,0 

Weglopen/wegrennen  24,1 25,0 50,0 0,0 18,8 

Opspringen  10,3 25,0 0,0 0,0 12,5 
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Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

6,9 0,0 16,7 0,0 6,2 

(Extreme) aanhankelijkheid  10,3 25,0 16,7 0,0 6,2 

Lusteloosheid  3,4 25,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  3,4 0,0 0,0 0,0 6,2 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 29 4 6 3 16 

1.3.6.4. Cavia('s) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Verstoppen  40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 0,0 100,0 50,0 0,0 

Opspringen  40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 1 2 2 

1.3.6.5. Hamster(s) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  40,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Verstoppen  60,0 0,0 0,0 100,0 50,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 0,0 100,0 50,0 0,0 

Opspringen  20,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 1 2 2 

1.3.6.6. Vogel(s) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  39,1 0,0 33,3 40,0 46,2 

Verstoppen  39,1 0,0 66,7 20,0 46,2 

Weglopen/wegrennen  4,3 0,0 0,0 0,0 7,7 

Opspringen  30,4 50,0 0,0 20,0 38,5 
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Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

13,0 0,0 0,0 20,0 15,4 

(Extreme) aanhankelijkheid  17,4 0,0 33,3 20,0 15,4 

Lusteloosheid  13,0 0,0 0,0 20,0 15,4 

Op een andere manier, namelijk:  13,0 50,0 33,3 0,0 7,7 

Weet ik niet 4,3 0,0 0,0 20,0 0,0 

N 23 2 3 5 13 

1.3.6.7. Vis(sen) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 0,0 100,0 0,0 50,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 0,0 0,0 0,0 33,3 

Opspringen  10,0 0,0 0,0 0,0 16,7 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

20,0 0,0 0,0 50,0 16,7 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

N 10 1 1 2 6 

1.3.6.8. Reptiel(en) 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 2 0 1 0 1 

1.3.6.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Trillen/beven  45,5 0,0 75,0 0,0 50,0 

Verstoppen  36,4 0,0 25,0 0,0 75,0 

Weglopen/wegrennen  36,4 0,0 25,0 0,0 75,0 

Opspringen  54,5 0,0 50,0 50,0 75,0 
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Apathie (gebrek aan emotie of 

enthousiasme) 

18,2 0,0 0,0 0,0 50,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  9,1 0,0 0,0 0,0 25,0 

Lusteloosheid  9,1 0,0 0,0 0,0 25,0 

Op een andere manier, namelijk:  18,2 100,0 25,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 9,1 0,0 0,0 50,0 0,0 

N 11 1 4 2 4 

1.3.7. Crossing naar provincie 

1.3.7.1. Hond(en) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  64,

3 

66,7 0,0 66,7 63,6 66,7 61,1 59,4 60,7 92,3 70,0 40,0 67,6 

Verstoppen  50,

5 

33,3 0,0 50,0 54,5 16,7 61,1 50,0 60,7 53,8 50,0 60,0 43,2 

Weglopen/weg

rennen  

36,

7 

33,3 0,0 16,7 33,3 16,7 55,6 37,5 28,6 30,8 50,0 40,0 43,2 

Opspringen  25,

5 

16,7 0,0 16,7 30,3 33,3 27,8 25,0 25,0 38,5 10,0 0,0 27,0 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

8,2 0,0 0,0 16,7 21,2 0,0 0,0 6,2 7,1 7,7 10,0 20,0 2,7 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

43,

4 

100,

0 

50,0 50,0 45,5 16,7 33,3 53,1 35,7 38,5 30,0 40,0 43,2 

Lusteloosheid  5,1 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 6,2 10,7 0,0 0,0 0,0 8,1 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

17,

9 

16,7 50,0 0,0 15,2 50,0 11,1 15,6 17,9 23,1 10,0 0,0 24,3 

Weet ik niet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 196 6 2 6 33 6 18 32 28 13 10 5 37 

1.3.7.2. Kat(ten) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  19,

8 

0,0 16,7 28,6 33,3 42,9 20,0 12,9 21,2 12,5 20,0 12,5 17,8 

Verstoppen  87,

2 

100,

0 

66,7 100,0 95,8 100,0 86,7 87,1 86,5 75,0 80,0 75,0 86,7 
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Weglopen/weg

rennen  

38,

3 

22,2 33,3 28,6 62,5 57,1 53,3 22,6 38,5 62,5 13,3 25,0 40,0 

Opspringen  12,

8 

22,2 16,7 14,3 16,7 0,0 13,3 12,9 15,4 12,5 6,7 12,5 8,9 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

5,7 0,0 16,7 14,3 0,0 14,3 6,7 12,9 1,9 0,0 0,0 25,0 4,4 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

11,

0 

22,2 16,7 14,3 8,3 0,0 13,3 6,5 1,9 12,5 20,0 0,0 22,2 

Lusteloosheid  3,5 11,1 0,0 14,3 0,0 14,3 0,0 3,2 1,9 0,0 6,7 0,0 4,4 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

4,4 0,0 33,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 20,0 0,0 2,2 

Weet ik niet 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 227 9 6 7 24 7 15 31 52 8 15 8 45 

1.3.7.3. Konijn(en) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  48,

3 

0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,

0 

100,

0 

60,0 0,0 0,0 0,0 75,0 

Verstoppen  62,

1 

0,0 0,0 100,0 75,0 100,0 100,

0 

0,0 80,0 50,0 33,3 100,

0 

37,5 

Weglopen/weg

rennen  

24,

1 

0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 0,0 25,0 

Opspringen  10,

3 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 12,5 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

10,

3 

0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 

Lusteloosheid  3,4 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 29 0 0 2 4 2 1 1 5 2 3 1 8 
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1.3.7.4. Cavia('s) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  40,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

Verstoppen  40,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

Weglopen/weg

rennen  

40,

0 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  40,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

20,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 

1.3.7.5. Hamster(s) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  40,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  60,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

100,

0 

0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 

Weglopen/weg

rennen  

40,

0 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  20,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

20,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

1.3.7.6. Vogel(s) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  39,

1 

0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 50,0 50,0 100,

0 

0,0 25,0 0,0 33,3 

Verstoppen  39,

1 

0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 75,0 100,

0 

33,3 

Weglopen/weg

rennen  

4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Opspringen  30,

4 

100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 0,0 50,0 0,0 33,3 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

13,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 0,0 25,0 0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

17,

4 

0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0 16,7 

Lusteloosheid  13,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0 16,7 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

13,

0 

0,0 0,0 100,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 23 1 0 1 3 0 2 2 3 0 4 1 6 

1.3.7.7. Vis(sen) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Verstoppen  40,

0 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 50,0 

Weglopen/weg

rennen  

20,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Opspringen  10,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

20,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,

0 

100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 

N 10 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 

1.3.7.8. Reptiel(en) 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Weglopen/weg

rennen  

50,

0 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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N 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

1.3.7.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Trillen/beven  45,

5 

0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 100,

0 

Verstoppen  36,

4 

0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 50,0 0,0 100,

0 

Weglopen/weg

rennen  

36,

4 

0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 50,0 0,0 100,

0 

Opspringen  54,

5 

0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 100,

0 

0,0 50,0 0,0 100,

0 

Apathie 

(gebrek aan 

emotie of 

enthousiasme) 

18,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,

0 

(Extreme) 

aanhankelijkh

eid  

9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

Lusteloosheid  9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

Op een andere 

manier, 

namelijk:  

18,

2 

100,

0 

0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 11 1 0 0 4 0 2 0 1 0 2 0 1 

1.3.8. Crossing naar huisdier 

1.3.8.1. Hond(en) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  64,3 64,3 0,0 

Verstoppen  50,5 50,5 0,0 

Weglopen/wegrennen  36,7 36,7 0,0 

Opspringen  25,5 25,5 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 8,2 8,2 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  43,4 43,4 0,0 

Lusteloosheid  5,1 5,1 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  17,9 17,9 0,0 

Weet ik niet 0,5 0,5 0,0 

N 196 196 0 
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1.3.8.2. Kat(ten) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  19,8 19,8 0,0 

Verstoppen  87,2 87,2 0,0 

Weglopen/wegrennen  38,3 38,3 0,0 

Opspringen  12,8 12,8 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 5,7 5,7 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  11,0 11,0 0,0 

Lusteloosheid  3,5 3,5 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  4,4 4,4 0,0 

Weet ik niet 0,9 0,9 0,0 

N 227 227 0 

1.3.8.3. Konijn(en) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  48,3 48,3 0,0 

Verstoppen  62,1 62,1 0,0 

Weglopen/wegrennen  24,1 24,1 0,0 

Opspringen  10,3 10,3 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 6,9 6,9 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  10,3 10,3 0,0 

Lusteloosheid  3,4 3,4 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  3,4 3,4 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 29 29 0 

1.3.8.4. Cavia('s) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  40,0 40,0 0,0 

Verstoppen  40,0 40,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 40,0 0,0 

Opspringen  40,0 40,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 20,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  0,0 0,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 5 5 0 

1.3.8.5. Hamster(s) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  40,0 40,0 0,0 

Verstoppen  60,0 60,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  40,0 40,0 0,0 
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Opspringen  20,0 20,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 20,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  20,0 20,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 

N 5 5 0 

1.3.8.6. Vogel(s) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  39,1 39,1 0,0 

Verstoppen  39,1 39,1 0,0 

Weglopen/wegrennen  4,3 4,3 0,0 

Opspringen  30,4 30,4 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 13,0 13,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  17,4 17,4 0,0 

Lusteloosheid  13,0 13,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  13,0 13,0 0,0 

Weet ik niet 4,3 4,3 0,0 

N 23 23 0 

1.3.8.7. Vis(sen) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  40,0 40,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  20,0 20,0 0,0 

Opspringen  10,0 10,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 20,0 20,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  10,0 10,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 10,0 10,0 0,0 

N 10 10 0 

1.3.8.8. Reptiel(en) 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  0,0 0,0 0,0 

Verstoppen  50,0 50,0 0,0 

Weglopen/wegrennen  50,0 50,0 0,0 

Opspringen  0,0 0,0 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 0,0 0,0 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  0,0 0,0 0,0 

Lusteloosheid  50,0 50,0 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  0,0 0,0 0,0 

Weet ik niet 0,0 0,0 0,0 
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N 2 2 0 

1.3.8.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Totaal Ja Nee 

Trillen/beven  45,5 45,5 0,0 

Verstoppen  36,4 36,4 0,0 

Weglopen/wegrennen  36,4 36,4 0,0 

Opspringen  54,5 54,5 0,0 

Apathie (gebrek aan emotie of enthousiasme) 18,2 18,2 0,0 

(Extreme) aanhankelijkheid  9,1 9,1 0,0 

Lusteloosheid  9,1 9,1 0,0 

Op een andere manier, namelijk:  18,2 18,2 0,0 

Weet ik niet 9,1 9,1 0,0 

N 11 11 0 
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1.4  Voor welk type vuurwerk is/zijn uw huisdier(en) bang? 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die een of meerdere huisdier(en) hebben. 

Deze vraag is alleen gesteld aan huisdiereigenaren waarvan een of meerdere huisdieren bang zijn voor 

vuurwerk. 

 

1.4.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Siervuurwerk 0,7 1,5 0,0 

Knalvuurwerk 56,5 60,8 52,6 

Zowel siervuurwerk als knalvuurwerk 42,8 37,6 47,4 

N 409 194 215 

1.4.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Siervuurwerk 0,7 0,0 3,0 1,2 0,0 0,0 

Knalvuurwerk 56,5 64,4 59,7 53,0 47,1 55,7 

Zowel siervuurwerk als 

knalvuurwerk 

42,8 35,6 37,3 45,8 52,9 44,3 

N 409 101 67 83 70 88 

1.4.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Siervuurwerk 0,7 1,4 0,0 1,9 0,0 

Knalvuurwerk 56,5 48,6 57,6 61,5 52,9 

Zowel 

siervuurwerk als 

knalvuurwerk 

42,8 50,0 42,4 36,5 47,1 

N 409 70 184 104 51 

1.4.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Siervuurwerk 0,7 2,2 0,0 0,0 

Knalvuurwerk 56,5 56,2 54,5 57,6 

Zowel siervuurwerk als 

knalvuurwerk 

42,8 41,6 45,5 42,4 
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N 409 137 88 184 

1.4.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Siervuurwerk 0,7 0,7 0,0 2,3 

Knalvuurwerk 56,5 56,5 52,7 64,4 

Zowel siervuurwerk als knalvuurwerk 42,8 42,8 47,3 33,3 

N 409 138 184 87 

1.4.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Siervuurwerk 0,7 0,0 0,0 0,0 1,6 

Knalvuurwerk 56,5 47,4 55,2 63,7 54,9 

Zowel siervuurwerk als 

knalvuurwerk 

42,8 52,6 44,8 36,3 43,4 

N 409 38 87 102 182 

1.4.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Siervuurw

erk 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,6 0,0 1,2 

Knalvuur

werk 

56,5 54,5 62,5 57,1 50,9 30,8 67,9 63,9 60,8 63,6 42,9 53,8 53,8 

Zowel 

siervuurw

erk als 

knalvuur

werk 

42,8 45,5 37,5 42,9 49,1 69,2 32,1 36,1 37,8 36,4 53,6 46,2 45,0 

N 409 11 8 14 57 13 28 61 74 22 28 13 80 

1.4.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Siervuurwerk 0,7 0,7 0,0 

Knalvuurwerk 56,5 56,5 0,0 

Zowel siervuurwerk als knalvuurwerk 42,8 42,8 0,0 

N 409 409 0 
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1.5  Op welke momenten in aanloop naar de jaarwisseling merkt u aan uw huisdier(en) dat 

deze het meeste last heeft/hebben van vuurwerk? U kunt meerdere antwoorden geven. 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die een of meerdere huisdier(en) hebben. 

Deze vraag is alleen gesteld aan huisdiereigenaren waarvan een of meerdere huisdieren bang zijn voor 

vuurwerk. 

 

1.5.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer het eerste vuurwerk van het jaar 

wordt afgestoken 

61,3 62,2 60,5 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag vuurwerk wordt afgestoken 58,6 59,1 58,1 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de meeste vuurwerk wordt afgestoken 59,8 58,5 60,9 

In de dagen na de jaarwisseling 16,7 16,1 17,2 

Anders, namelijk:  2,7 1,6 3,7 

Weet ik niet  0,7 1,0 0,5 

N 408 193 215 

1.5.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling 

wanneer het eerste vuurwerk van het jaar wordt 

afgestoken 

61,3 47,0 55,2 69,9 68,6 68,2 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag 

vuurwerk wordt afgestoken 

58,6 54,0 58,2 57,8 61,4 62,5 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt afgestoken 

59,8 67,0 55,2 54,2 61,4 59,1 

In de dagen na de jaarwisseling 16,7 11,0 10,4 16,9 20,0 25,0 

Anders, namelijk:  2,7 1,0 3,0 2,4 4,3 3,4 

Weet ik niet  0,7 1,0 0,0 0,0 2,9 0,0 

N 408 100 67 83 70 88 
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1.5.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

In de dagen voorafgaand 

aan de jaarwisseling 

wanneer het eerste 

vuurwerk van het jaar 

wordt afgestoken 

61,3 64,3 62,8 66,3 41,2 

Op oudejaarsdag 

wanneer gedurende de 

hele dag vuurwerk wordt 

afgestoken 

58,6 60,0 57,4 59,6 58,8 

In de uren rondom de 

jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt 

afgestoken 

59,8 60,0 59,6 57,7 64,7 

In de dagen na de 

jaarwisseling 

16,7 20,0 19,7 15,4 3,9 

Anders, namelijk:  2,7 1,4 3,8 1,9 2,0 

Weet ik niet  0,7 2,9 0,5 0,0 0,0 

N 408 70 183 104 51 

1.5.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer 

het eerste vuurwerk van het jaar wordt afgestoken 

61,3 64,0 64,8 57,6 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag 

vuurwerk wordt afgestoken 

58,6 58,8 61,4 57,1 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt afgestoken 

59,8 58,8 63,6 58,7 

In de dagen na de jaarwisseling 16,7 20,6 12,5 15,8 

Anders, namelijk:  2,7 3,7 1,1 2,7 

Weet ik niet  0,7 1,5 0,0 0,5 

N 408 136 88 184 

1.5.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer het eerste vuurwerk van het 

jaar wordt afgestoken 

61,3 60,6 61,4 62,1 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag vuurwerk wordt afgestoken 58,6 56,2 58,7 62,1 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de meeste vuurwerk wordt afgestoken 59,8 58,4 59,2 63,2 

In de dagen na de jaarwisseling 16,7 13,9 17,9 18,4 
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Anders, namelijk:  2,7 2,9 3,3 1,1 

Weet ik niet  0,7 0,7 0,5 1,1 

N 408 137 184 87 

1.5.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling 

wanneer het eerste vuurwerk van het jaar wordt 

afgestoken 

61,3 47,4 64,4 55,9 65,7 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag 

vuurwerk wordt afgestoken 

58,6 57,9 56,3 55,9 61,3 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt afgestoken 

59,8 57,9 67,8 50,0 61,9 

In de dagen na de jaarwisseling 16,7 7,9 21,8 7,8 21,0 

Anders, namelijk:  2,7 5,3 4,6 2,0 1,7 

Weet ik niet  0,7 0,0 1,1 2,0 0,0 

N 408 38 87 102 181 

1.5.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

In de 

dagen 

voorafgaa

nd aan de 

jaarwissel

ing 

wanneer 

het 

eerste 

vuurwerk 

van het 

jaar 

wordt 

afgestoke

n 

61,3 36,4 62,5 57,1 63,2 46,2 67,9 49,2 58,1 68,2 78,6 61,5 68,4 

Op 

oudejaars

dag 

wanneer 

gedurend

e de hele 

dag 

58,6 72,7 37,5 42,9 54,4 61,5 50,0 65,6 63,5 68,2 50,0 23,1 63,3 
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vuurwerk 

wordt 

afgestoke

n 

In de 

uren 

rondom 

de 

jaarwissel

ing 

wanneer 

de 

meeste 

vuurwerk 

wordt 

afgestoke

n 

59,8 54,5 37,5 64,3 64,9 53,8 53,6 52,5 56,8 86,4 64,3 30,8 65,8 

In de 

dagen na 

de 

jaarwissel

ing 

16,7 0,0 12,5 14,3 21,1 7,7 10,7 8,2 20,3 27,3 17,9 0,0 22,8 

Anders, 

namelijk:  

2,7 9,1 12,5 0,0 5,3 7,7 0,0 3,3 1,4 0,0 7,1 0,0 0,0 

Weet ik 

niet  

0,7 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 

N 408 11 8 14 57 13 28 61 74 22 28 13 79 

1.5.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer het eerste vuurwerk van het jaar wordt 

afgestoken 

61,3 61,3 0,0 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag vuurwerk wordt afgestoken 58,6 58,6 0,0 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de meeste vuurwerk wordt afgestoken 59,8 59,8 0,0 

In de dagen na de jaarwisseling 16,7 16,7 0,0 

Anders, namelijk:  2,7 2,7 0,0 

Weet ik niet  0,7 0,7 0,0 

N 408 408 0 
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1.6  Wat doet u om uw huisdier(en) te beschermen tegen het licht en geluid van vuurwerk? 

U kunt meerdere antwoorden geven. 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die een of meerdere huisdier(en) hebben. 

Deze vraag is alleen gesteld aan huisdiereigenaren waarvan een of meerdere huisdieren bang zijn voor 

vuurwerk. 

 

1.6.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

De gordijnen sluiten 51,5 47,7 54,9 

Het licht aanzetten 29,2 24,4 33,5 

Het geluid van muziek of televisie (harder) aanzetten 51,5 44,0 58,1 

Kalmeringsmiddelen toedienen 12,5 16,1 9,3 

Het dier/De dieren zoveel mogelijk binnen houden 73,8 69,9 77,2 

Het dier/De dieren buiten voortdurend aangelijnd houden 26,7 27,5 26,0 

De vuurwerkgebieden ontvluchten met het dier/de dieren 12,5 11,9 13,0 

Anders, namelijk:  8,6 6,7 10,2 

Niets  4,7 5,2 4,2 

N 408 193 215 

1.6.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

De gordijnen sluiten 51,5 57,0 41,8 55,4 42,9 55,7 

Het licht aanzetten 29,2 35,0 26,9 30,1 25,7 26,1 

Het geluid van muziek of televisie (harder) 

aanzetten 

51,5 55,0 43,3 50,6 54,3 52,3 

Kalmeringsmiddelen toedienen 12,5 17,0 7,5 14,5 12,9 9,1 

Het dier/De dieren zoveel mogelijk binnen 

houden 

73,8 73,0 62,7 73,5 78,6 79,5 
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Het dier/De dieren buiten voortdurend 

aangelijnd houden 

26,7 23,0 19,4 28,9 34,3 28,4 

De vuurwerkgebieden ontvluchten met het 

dier/de dieren 

12,5 13,0 10,4 13,3 12,9 12,5 

Anders, namelijk:  8,6 8,0 4,5 8,4 12,9 9,1 

Niets  4,7 2,0 10,4 3,6 7,1 2,3 

N 408 100 67 83 70 88 

1.6.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

De gordijnen sluiten 51,5 57,1 54,1 49,0 39,2 

Het licht aanzetten 29,2 37,1 25,7 31,7 25,5 

Het geluid van muziek of 

televisie (harder) 

aanzetten 

51,5 60,0 53,0 47,1 43,1 

Kalmeringsmiddelen 

toedienen 

12,5 11,4 15,3 10,6 7,8 

Het dier/De dieren 

zoveel mogelijk binnen 

houden 

73,8 74,3 76,5 70,2 70,6 

Het dier/De dieren 

buiten voortdurend 

aangelijnd houden 

26,7 22,9 29,5 22,1 31,4 

De vuurwerkgebieden 

ontvluchten met het 

dier/de dieren 

12,5 7,1 14,2 12,5 13,7 

Anders, namelijk:  8,6 8,6 8,7 6,7 11,8 

Niets  4,7 1,4 3,8 8,7 3,9 

N 408 70 183 104 51 

1.6.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

De gordijnen sluiten 51,5 47,1 56,8 52,2 

Het licht aanzetten 29,2 24,3 37,5 28,8 

Het geluid van muziek of televisie (harder) 

aanzetten 

51,5 49,3 60,2 48,9 

Kalmeringsmiddelen toedienen 12,5 15,4 14,8 9,2 

Het dier/De dieren zoveel mogelijk binnen 

houden 

73,8 68,4 81,8 73,9 

Het dier/De dieren buiten voortdurend 

aangelijnd houden 

26,7 26,5 28,4 26,1 
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De vuurwerkgebieden ontvluchten met het 

dier/de dieren 

12,5 14,0 10,2 12,5 

Anders, namelijk:  8,6 7,4 4,5 11,4 

Niets  4,7 6,6 3,4 3,8 

N 408 136 88 184 

1.6.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

De gordijnen sluiten 51,5 54,7 47,8 54,0 

Het licht aanzetten 29,2 29,9 31,0 24,1 

Het geluid van muziek of televisie (harder) aanzetten 51,5 52,6 56,0 40,2 

Kalmeringsmiddelen toedienen 12,5 7,3 16,8 11,5 

Het dier/De dieren zoveel mogelijk binnen houden 73,8 73,0 76,6 69,0 

Het dier/De dieren buiten voortdurend aangelijnd houden 26,7 27,7 28,3 21,8 

De vuurwerkgebieden ontvluchten met het dier/de dieren 12,5 12,4 14,1 9,2 

Anders, namelijk:  8,6 10,2 7,6 8,0 

Niets  4,7 3,6 5,4 4,6 

N 408 137 184 87 

1.6.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

De gordijnen sluiten 51,5 39,5 48,3 53,9 54,1 

Het licht aanzetten 29,2 21,1 28,7 30,4 30,4 

Het geluid van muziek of televisie (harder) 

aanzetten 

51,5 57,9 50,6 56,9 47,5 

Kalmeringsmiddelen toedienen 12,5 7,9 20,7 6,9 12,7 

Het dier/De dieren zoveel mogelijk binnen 

houden 

73,8 86,8 73,6 79,4 68,0 

Het dier/De dieren buiten voortdurend 

aangelijnd houden 

26,7 36,8 31,0 27,5 22,1 

De vuurwerkgebieden ontvluchten met het 

dier/de dieren 

12,5 15,8 11,5 12,7 12,2 

Anders, namelijk:  8,6 10,5 6,9 12,7 6,6 

Niets  4,7 2,6 4,6 7,8 3,3 

N 408 38 87 102 181 

1.6.7. Crossing naar provincie 

 

Tot

aal 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

De gordijnen 

sluiten 

51,

5 

54,5 37,5 42,9 45,6 23,1 53,6 55,7 59,5 59,1 42,9 46,2 53,2 
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Het licht 

aanzetten 

29,

2 

45,5 12,5 0,0 29,8 23,1 28,6 31,1 31,1 31,8 14,3 30,8 35,4 

Het geluid 

van muziek of 

televisie 

(harder) 

aanzetten 

51,

5 

72,7 37,5 57,1 52,6 46,2 60,7 59,0 48,6 50,0 50,0 38,5 45,6 

Kalmeringsmi

ddelen 

toedienen 

12,

5 

0,0 12,5 0,0 17,5 23,1 17,9 3,3 13,5 31,8 10,7 0,0 12,7 

Het dier/De 

dieren zoveel 

mogelijk 

binnen 

houden 

73,

8 

90,9 50,0 78,6 73,7 92,3 82,1 80,3 64,9 81,8 64,3 69,2 72,2 

Het dier/De 

dieren buiten 

voortdurend 

aangelijnd 

houden 

26,

7 

45,5 25,0 35,7 33,3 30,8 28,6 29,5 14,9 27,3 28,6 15,4 26,6 

De 

vuurwerkgebi

eden 

ontvluchten 

met het 

dier/de dieren 

12,

5 

9,1 0,0 21,4 8,8 15,4 17,9 11,5 8,1 22,7 21,4 7,7 12,7 

Anders, 

namelijk:  

8,6 0,0 25,0 21,4 3,5 7,7 14,3 11,5 6,8 9,1 14,3 15,4 3,8 

Niets  4,7 0,0 0,0 7,1 7,0 0,0 3,6 6,6 2,7 0,0 7,1 23,1 2,5 

N 408 11 8 14 57 13 28 61 74 22 28 13 79 

1.6.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

De gordijnen sluiten 51,5 51,5 0,0 

Het licht aanzetten 29,2 29,2 0,0 

Het geluid van muziek of televisie (harder) aanzetten 51,5 51,5 0,0 

Kalmeringsmiddelen toedienen 12,5 12,5 0,0 

Het dier/De dieren zoveel mogelijk binnen houden 73,8 73,8 0,0 

Het dier/De dieren buiten voortdurend aangelijnd houden 26,7 26,7 0,0 

De vuurwerkgebieden ontvluchten met het dier/de dieren 12,5 12,5 0,0 

Anders, namelijk:  8,6 8,6 0,0 

Niets  4,7 4,7 0,0 

N 408 408 0 
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1.7  Welke van de volgende uitspraken zijn op uw huisdier(en) van toepassing? 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die een of meerdere huisdier(en) hebben. 

Deze vraag is alleen gesteld aan huisdiereigenaren waarvan een of meerdere huisdieren bang zijn voor 

vuurwerk. 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

 Mijn huisdier(en) is/zijn weleens weggelopen als schrikreactie toen hij/zij stond(en) terwijl er 

vuurwerk afging 

1,8 1,8 1,8 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

1,2 1,2 1,2 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

2,0 2,0 2,0 

N 408 193 215 

1.7.1.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.1.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     
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1.7.1.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

 Mijn huisdier(en) is/zijn weleens weggelopen als 

schrikreactie toen hij/zij stond(en) terwijl er vuurwerk 

afging 

1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verstopt 

in huis als schrikreactie op vuurwerk dat afging 

1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verwond 

als gevolg van een schrikreactie op vuurwerk dat afging 

2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 

N 408 100 67 83 70 88 

1.7.2.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.2.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     
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1.7.2.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

 Mijn huisdier(en) is/zijn 

weleens weggelopen als 

schrikreactie toen hij/zij 

stond(en) terwijl er 

vuurwerk afging 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 Mijn huisdier(en) 

heeft/hebben zich 

weleens verstopt in huis 

als schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

 Mijn huisdier(en) 

heeft/hebben zich 

weleens verwond als 

gevolg van een 

schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 

N 408 70 183 104 51 
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1.7.3.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.3.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.3.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     
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1.7.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

 Mijn huisdier(en) is/zijn weleens weggelopen als 

schrikreactie toen hij/zij stond(en) terwijl er vuurwerk 

afging 

1,8 1,7 1,7 1,9 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verstopt 

in huis als schrikreactie op vuurwerk dat afging 

1,2 1,2 1,2 1,2 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verwond 

als gevolg van een schrikreactie op vuurwerk dat afging 

2,0 1,9 2,0 2,0 

N 408 136 88 184 

1.7.4.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.4.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.4.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 
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 Mijn huisdier(en) is/zijn weleens weggelopen als schrikreactie toen hij/zij stond(en) 

terwijl er vuurwerk afging 

1,8 1,8 1,8 1,8 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

1,2 1,2 1,2 1,2 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verwond als gevolg van een 

schrikreactie op vuurwerk dat afging 

2,0 2,0 2,0 1,9 

N 408 137 184 87 

1.7.5.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.5.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.5.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

 Mijn huisdier(en) is/zijn weleens weggelopen als 

schrikreactie toen hij/zij stond(en) terwijl er 

vuurwerk afging 

1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 
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 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens 

verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk dat 

afging 

1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens 

verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 

N 408 38 87 102 181 

1.7.6.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.6.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.6.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     
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1.7.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

 Mijn 

huisdier(

en) 

is/zijn 

weleens 

weggelop

en als 

schrikrea

ctie toen 

hij/zij 

stond(en) 

terwijl er 

vuurwerk 

afging 

1,8 1,6 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 2,0 1,7 

 Mijn 

huisdier(

en) 

heeft/heb

ben zich 

weleens 

verstopt 

in huis 

als 

schrikrea

ctie op 

vuurwerk 

dat 

afging 

1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 

 Mijn 

huisdier(

en) 

heeft/heb

ben zich 

weleens 

verwond 

als 

gevolg 

van een 

schrikrea

ctie op 

vuurwerk 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 
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dat 

afging 

N 408 11 8 14 57 13 28 61 74 22 28 13 79 

1.7.7.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.7.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     
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1.7.7.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

 Mijn huisdier(en) is/zijn weleens weggelopen als schrikreactie toen hij/zij stond(en) terwijl er 

vuurwerk afging 

1,8 1,8 0,0 
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 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk dat 

afging 

1,2 1,2 0,0 

 Mijn huisdier(en) heeft/hebben zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

2,0 2,0 0,0 

N 408 408 0 

1.7.8.1. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="zijn" default ="is"] weleens weggelopen als schrikreactie toen [beperkt 

routingid="16956" tekst="zij" default ="hij/zij"] buiten stond[beperkt routingid="16956" 

tekst="en"] terwijl er vuurwerk afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.8.2. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verstopt in huis als schrikreactie op vuurwerk 

dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     

 

1.7.8.3. Mijn huisdier[beperkt routingid="16956" tekst="en"] [beperkt routingid="16956" 

tekst="hebben" default ="heeft"] zich weleens verwond als gevolg van een schrikreactie op 

vuurwerk dat afging 

 Wel van toepassing     Niet van toepassing     
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1.8   Op welke momenten in aanloop naar de jaarwisseling ervaart u (zelf) weleens overlast 

van vuurwerk? U kunt meerdere antwoorden geven. 

 

1.8.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer het eerste vuurwerk van het jaar 

wordt afgestoken 

58,0 56,3 59,5 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag vuurwerk wordt afgestoken 46,5 42,9 49,9 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de meeste vuurwerk wordt afgestoken 26,8 24,4 29,1 

In de dagen na de jaarwisseling 24,8 24,4 25,1 

Anders, namelijk:  3,5 2,6 4,3 

Weet ik niet  1,0 0,8 1,1 

Ik ervaar helemaal geen overlast van vuurwerk  20,9 25,2 16,9 

N 1037 504 533 

1.8.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling 

wanneer het eerste vuurwerk van het jaar wordt 

afgestoken 

58,0 48,2 58,0 54,3 61,8 63,9 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag 

vuurwerk wordt afgestoken 

46,5 35,8 40,8 45,7 46,7 56,4 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt afgestoken 

26,8 21,2 26,4 27,7 29,7 28,3 

In de dagen na de jaarwisseling 24,8 21,2 23,6 23,9 24,8 28,0 

Anders, namelijk:  3,5 2,6 1,7 3,3 4,8 4,4 

Weet ik niet  1,0 1,6 0,6 1,1 1,8 0,3 

Ik ervaar helemaal geen overlast van vuurwerk  20,9 30,1 19,5 24,5 16,4 16,5 

N 1037 193 174 184 165 321 
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1.8.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

In de dagen voorafgaand 

aan de jaarwisseling 

wanneer het eerste 

vuurwerk van het jaar 

wordt afgestoken 

58,0 56,5 61,6 56,8 43,4 

Op oudejaarsdag 

wanneer gedurende de 

hele dag vuurwerk wordt 

afgestoken 

46,5 48,8 49,0 43,2 34,9 

In de uren rondom de 

jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt 

afgestoken 

26,8 33,0 25,5 26,3 20,5 

In de dagen na de 

jaarwisseling 

24,8 25,4 26,7 25,1 10,8 

Anders, namelijk:  3,5 4,8 3,8 2,1 2,4 

Weet ik niet  1,0 1,4 0,8 0,8 1,2 

Ik ervaar helemaal geen 

overlast van vuurwerk  

20,9 21,1 18,7 20,2 36,1 

N 1037 209 502 243 83 

1.8.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer 

het eerste vuurwerk van het jaar wordt afgestoken 

58,0 56,2 60,7 57,9 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag 

vuurwerk wordt afgestoken 

46,5 44,4 41,9 50,0 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt afgestoken 

26,8 24,7 27,5 27,9 

In de dagen na de jaarwisseling 24,8 26,2 23,6 24,4 

Anders, namelijk:  3,5 3,7 2,6 3,7 

Weet ik niet  1,0 0,9 1,3 0,8 

Ik ervaar helemaal geen overlast van vuurwerk  20,9 24,4 18,3 19,8 

N 1037 324 229 484 

1.8.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer het eerste vuurwerk van het 

jaar wordt afgestoken 

58,0 55,5 58,5 59,9 
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Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag vuurwerk wordt afgestoken 46,5 48,5 40,5 53,7 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de meeste vuurwerk wordt afgestoken 26,8 29,1 23,5 29,4 

In de dagen na de jaarwisseling 24,8 21,8 25,3 27,6 

Anders, namelijk:  3,5 4,0 2,5 4,4 

Weet ik niet  1,0 0,3 1,4 1,1 

Ik ervaar helemaal geen overlast van vuurwerk  20,9 24,5 21,9 15,1 

N 1037 326 439 272 

1.8.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling 

wanneer het eerste vuurwerk van het jaar wordt 

afgestoken 

58,0 51,0 59,8 54,5 60,4 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag 

vuurwerk wordt afgestoken 

46,5 40,0 46,7 47,4 47,2 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de 

meeste vuurwerk wordt afgestoken 

26,8 23,0 26,6 25,7 28,3 

In de dagen na de jaarwisseling 24,8 19,0 24,3 20,2 28,7 

Anders, namelijk:  3,5 6,0 3,7 3,2 3,0 

Weet ik niet  1,0 1,0 1,9 0,8 0,6 

Ik ervaar helemaal geen overlast van vuurwerk  20,9 26,0 22,4 20,2 19,6 

N 1037 100 214 253 470 

1.8.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevola

nd 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

In de 

dagen 

voorafgaa

nd aan de 

jaarwissel

ing 

wanneer 

het 

eerste 

vuurwerk 

van het 

jaar 

wordt 

afgestoke

n 

58,0 53,1 70,8 47,1 59,8 52,9 50,7 57,5 60,2 55,6 56,9 45,8 61,7 

Op 

oudejaars

46,5 46,9 50,0 41,2 46,5 32,4 39,1 51,2 47,2 46,0 36,1 45,8 50,9 
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dag 

wanneer 

gedurend

e de hele 

dag 

vuurwerk 

wordt 

afgestoke

n 

In de 

uren 

rondom 

de 

jaarwissel

ing 

wanneer 

de 

meeste 

vuurwerk 

wordt 

afgestoke

n 

26,8 21,9 8,3 23,5 29,1 23,5 27,5 25,6 31,8 28,6 27,8 20,8 25,7 

In de 

dagen na 

de 

jaarwissel

ing 

24,8 18,8 25,0 20,6 26,8 17,6 18,8 21,2 31,2 19,0 23,6 16,7 28,4 

Anders, 

namelijk:  

3,5 6,2 8,3 2,9 3,9 8,8 4,3 3,1 1,7 1,6 9,7 0,0 1,8 

Weet ik 

niet  

1,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,9 0,0 0,6 0,6 1,6 0,0 4,2 0,9 

Ik ervaar 

helemaal 

geen 

overlast 

van 

vuurwerk  

20,9 28,1 12,5 29,4 23,6 20,6 21,7 18,8 17,6 23,8 22,2 25,0 20,3 

N 103

7 

32 24 34 127 34 69 160 176 63 72 24 222 

1.8.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling wanneer het eerste vuurwerk van het jaar wordt 

afgestoken 

58,0 57,4 58,8 

Op oudejaarsdag wanneer gedurende de hele dag vuurwerk wordt afgestoken 46,5 45,8 47,5 

In de uren rondom de jaarwisseling wanneer de meeste vuurwerk wordt afgestoken 26,8 30,2 21,9 
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In de dagen na de jaarwisseling 24,8 23,2 27,1 

Anders, namelijk:  3,5 2,9 4,2 

Weet ik niet  1,0 1,1 0,7 

Ik ervaar helemaal geen overlast van vuurwerk  20,9 22,4 18,8 

N 1037 612 425 
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1.9  Steekt u zelf weleens vuurwerk af tijdens de jaarwisseling? 

 

1.9.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Ja, dat doe ik ieder jaar 12,0 16,3 7,9 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen meerdere keren gedaan 11,7 13,1 10,3 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen één keer gedaan 8,0 9,9 6,2 

Nee, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen niet gedaan 68,4 60,7 75,6 

N 1037 504 533 

1.9.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Ja, dat doe ik ieder jaar 12,0 21,2 16,7 20,7 7,9 0,9 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen 

meerdere keren gedaan 

11,7 25,4 19,0 13,0 4,8 2,2 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen 

één keer gedaan 

8,0 14,5 14,4 6,5 7,3 1,9 

Nee, dat heb ik de afgelopen vijf 

jaarwisselingen niet gedaan 

68,4 38,9 50,0 59,8 80,0 95,0 

N 1037 193 174 184 165 321 

1.9.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ja, dat doe ik ieder 

jaar 

12,0 6,2 6,0 23,0 30,1 

Ja, dat heb ik de 

afgelopen vijf 

jaarwisselingen 

meerdere keren 

gedaan 

11,7 9,1 9,4 15,2 21,7 

Ja, dat heb ik de 

afgelopen vijf 

jaarwisselingen één 

keer gedaan 

8,0 8,1 6,8 10,7 7,2 
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Nee, dat heb ik de 

afgelopen vijf 

jaarwisselingen niet 

gedaan 

68,4 76,6 77,9 51,0 41,0 

N 1037 209 502 243 83 

1.9.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ja, dat doe ik ieder jaar 12,0 17,0 11,8 8,7 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen 

meerdere keren gedaan 

11,7 14,8 16,2 7,4 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen 

één keer gedaan 

8,0 10,5 7,9 6,4 

Nee, dat heb ik de afgelopen vijf 

jaarwisselingen niet gedaan 

68,4 57,7 64,2 77,5 

N 1037 324 229 484 

1.9.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Ja, dat doe ik ieder jaar 12,0 8,9 14,6 11,4 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen meerdere keren gedaan 11,7 7,4 13,9 13,2 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen één keer gedaan 8,0 6,1 9,6 7,7 

Nee, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen niet gedaan 68,4 77,6 62,0 67,6 

N 1037 326 439 272 

1.9.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Ja, dat doe ik ieder jaar 12,0 11,0 18,7 11,5 9,4 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf 

jaarwisselingen meerdere keren gedaan 

11,7 17,0 10,3 8,3 13,0 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf 

jaarwisselingen één keer gedaan 

8,0 5,0 9,3 8,3 7,9 

Nee, dat heb ik de afgelopen vijf 

jaarwisselingen niet gedaan 

68,4 67,0 61,7 71,9 69,8 

N 1037 100 214 253 470 

1.9.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Ja, dat doe 

ik ieder 

jaar 

12,

0 

15,6 8,3 5,9 21,3 11,8 7,2 11,2 8,0 17,5 15,3 25,0 8,6 
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Ja, dat heb 

ik de 

afgelopen 

vijf 

jaarwisseli

ngen 

meerdere 

keren 

gedaan 

11,

7 

6,2 8,3 20,6 9,4 23,5 7,2 8,1 13,1 12,7 12,5 12,5 13,1 

Ja, dat heb 

ik de 

afgelopen 

vijf 

jaarwisseli

ngen één 

keer 

gedaan 

8,0 3,1 16,7 5,9 6,3 5,9 8,7 9,4 7,4 12,7 8,3 0,0 8,1 

Nee, dat 

heb ik de 

afgelopen 

vijf 

jaarwisseli

ngen niet 

gedaan 

68,

4 

75,0 66,7 67,6 63,0 58,8 76,8 71,2 71,6 57,1 63,9 62,5 70,3 

N 103

7 

32 24 34 127 34 69 160 176 63 72 24 222 

1.9.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Ja, dat doe ik ieder jaar 12,0 16,0 6,1 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen meerdere keren gedaan 11,7 13,9 8,5 

Ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen één keer gedaan 8,0 8,8 6,8 

Nee, dat heb ik de afgelopen vijf jaarwisselingen niet gedaan 68,4 61,3 78,6 

N 1037 612 425 
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1.10  Wat voor type vuurwerk steekt u zelf weleens af? U kunt meerdere antwoorden geven. 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die aan hebben gegeven weleens vuurwerk af te steken. 

 

1.10.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Kindervuurwerk 32,6 25,8 43,1 

Sterretjes 41,8 28,8 61,5 

Knalvuurwerk 38,7 47,0 26,2 

Klein siervuurwerk 73,2 68,2 80,8 

Groot siervuurwerk 46,6 53,0 36,9 

Anders, namelijk: 0,9 1,0 0,8 

N 328 198 130 

1.10.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal jonger dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60 jaar en ouder 

Kindervuurwerk 32,6 21,2 51,7 37,8 12,1 31,2 

Sterretjes 41,8 44,9 56,3 39,2 12,1 12,5 

Knalvuurwerk 38,7 56,8 34,5 25,7 24,2 18,8 

Klein siervuurwerk 73,2 72,0 73,6 75,7 81,8 50,0 

Groot siervuurwerk 46,6 46,6 46,0 45,9 42,4 62,5 

Anders, namelijk: 0,9 0,8 0,0 1,4 0,0 6,2 

N 328 118 87 74 33 16 

1.10.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Kindervuurwerk 32,6 24,5 15,3 56,3 22,4 

Sterretjes 41,8 44,9 29,7 56,3 30,6 

Knalvuurwerk 38,7 40,8 36,9 33,6 53,1 

Klein 

siervuurwerk 

73,2 77,6 66,7 74,8 79,6 

Groot 

siervuurwerk 

46,6 53,1 51,4 38,7 49,0 
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Anders, 

namelijk: 

0,9 0,0 0,9 0,8 2,0 

N 328 49 111 119 49 

1.10.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal Full-time (35 uur of meer) Part-time (12 t/m 34 uur) Niet werkend (0 t/m 11 uur) 

Kindervuurwerk 32,6 29,2 42,7 29,4 

Sterretjes 41,8 32,1 53,7 45,0 

Knalvuurwerk 38,7 38,0 25,6 49,5 

Klein siervuurwerk 73,2 72,3 79,3 69,7 

Groot siervuurwerk 46,6 53,3 39,0 44,0 

Anders, namelijk: 0,9 0,0 1,2 1,8 

N 328 137 82 109 

1.10.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Kindervuurwerk 32,6 27,4 34,7 33,0 

Sterretjes 41,8 41,1 42,5 40,9 

Knalvuurwerk 38,7 53,4 39,5 25,0 

Klein siervuurwerk 73,2 69,9 76,6 69,3 

Groot siervuurwerk 46,6 46,6 49,1 42,0 

Anders, namelijk: 0,9 0,0 0,6 2,3 

N 328 73 167 88 

1.10.6. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Kindervuurwerk 32,6 36,4 30,5 36,6 31,0 

Sterretjes 41,8 48,5 41,5 42,3 40,1 

Knalvuurwerk 38,7 33,3 42,7 32,4 40,8 

Klein siervuurwerk 73,2 78,8 73,2 74,6 71,1 

Groot siervuurwerk 46,6 48,5 52,4 54,9 38,7 

Anders, namelijk: 0,9 3,0 0,0 1,4 0,7 

N 328 33 82 71 142 

1.10.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Kindervuur

werk 

32,

6 

37,5 37,5 36,4 31,9 35,7 43,8 37,0 24,0 25,9 26,9 22,2 37,9 

Sterretjes 41,

8 

50,0 62,5 72,7 40,4 28,6 50,0 41,3 40,0 37,0 38,5 33,3 40,9 

Knalvuurw

erk 

38,

7 

50,0 50,0 27,3 51,1 28,6 25,0 30,4 46,0 25,9 50,0 55,6 33,3 
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Klein 

siervuurwe

rk 

73,

2 

62,5 62,5 81,8 76,6 85,7 81,2 69,6 68,0 70,4 57,7 88,9 78,8 

Groot 

siervuurwe

rk 

46,

6 

50,0 50,0 54,5 57,4 42,9 62,5 45,7 48,0 44,4 46,2 88,9 28,8 

Anders, 

namelijk: 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 2,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 

N 328 8 8 11 47 14 16 46 50 27 26 9 66 

1.10.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Kindervuurwerk 32,6 32,9 31,9 

Sterretjes 41,8 42,6 39,6 

Knalvuurwerk 38,7 42,2 29,7 

Klein siervuurwerk 73,2 73,4 72,5 

Groot siervuurwerk 46,6 48,9 40,7 

Anders, namelijk: 0,9 0,8 1,1 

N 328 237 91 
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1.11  Hoe staat u tegenover een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling? 

 

1.11.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod 12,1 12,9 11,3 

Ik ben voor een algeheel particulier vuurwerkverbod (een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow mag wel) 

37,4 36,9 37,9 

Ik ben voor een particulier vuurwerkverbod op bepaalde plaatsen 25,7 22,0 29,3 

Ik ben tegen een vuurwerkverbod 24,8 28,2 21,6 

N 1037 504 533 

1.11.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod 12,1 6,2 7,5 12,0 11,5 18,4 

Ik ben voor een algeheel particulier vuurwerkverbod 

(een centraal georganiseerde vuurwerkshow mag wel) 

37,4 26,4 31,6 34,2 41,8 46,7 

Ik ben voor een particulier vuurwerkverbod op 

bepaalde plaatsen 

25,7 26,4 32,2 28,3 20,6 23,1 

Ik ben tegen een vuurwerkverbod 24,8 40,9 28,7 25,5 26,1 11,8 

N 1037 193 174 184 165 321 

1.11.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden 

zonder kinderen 

onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ik ben voor een algeheel 

vuurwerkverbod 

12,1 17,2 13,1 7,4 6,0 

Ik ben voor een algeheel 

particulier vuurwerkverbod 

(een centraal 

georganiseerde 

vuurwerkshow mag wel) 

37,4 35,4 41,6 32,1 32,5 

Ik ben voor een particulier 

vuurwerkverbod op 

bepaalde plaatsen 

25,7 27,8 22,5 31,3 24,1 
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Ik ben tegen een 

vuurwerkverbod 

24,8 19,6 22,7 29,2 37,3 

N 1037 209 502 243 83 

1.11.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod 12,1 11,4 6,1 15,3 

Ik ben voor een algeheel particulier vuurwerkverbod 

(een centraal georganiseerde vuurwerkshow mag wel) 

37,4 34,9 37,6 39,0 

Ik ben voor een particulier vuurwerkverbod op 

bepaalde plaatsen 

25,7 23,5 30,6 25,0 

Ik ben tegen een vuurwerkverbod 24,8 30,2 25,8 20,7 

N 1037 324 229 484 

1.11.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod 12,1 13,5 11,8 10,7 

Ik ben voor een algeheel particulier vuurwerkverbod (een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow mag wel) 

37,4 33,1 36,0 44,9 

Ik ben voor een particulier vuurwerkverbod op bepaalde plaatsen 25,7 26,1 24,6 27,2 

Ik ben tegen een vuurwerkverbod 24,8 27,3 27,6 17,3 

N 1037 326 439 272 

1.11.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod 12,1 10,0 12,6 9,9 13,4 

Ik ben voor een algeheel particulier 

vuurwerkverbod (een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow mag wel) 

37,4 30,0 34,1 37,2 40,6 

Ik ben voor een particulier vuurwerkverbod op 

bepaalde plaatsen 

25,7 31,0 22,9 29,2 24,0 

Ik ben tegen een vuurwerkverbod 24,8 29,0 30,4 23,7 21,9 

N 1037 100 214 253 470 

1.11.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Ik ben voor 

een 

algeheel 

vuurwerkve

rbod 

12,

1 

9,4 16,7 8,8 10,2 11,8 10,1 8,8 12,5 15,9 8,3 16,7 15,8 
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Ik ben voor 

een 

algeheel 

particulier 

vuurwerkve

rbod (een 

centraal 

georganise

erde 

vuurwerksh

ow mag 

wel) 

37,

4 

21,9 25,0 38,2 37,0 29,4 31,9 41,2 46,0 31,7 40,3 25,0 36,5 

Ik ben voor 

een 

particulier 

vuurwerkve

rbod op 

bepaalde 

plaatsen 

25,

7 

37,5 25,0 14,7 19,7 41,2 31,9 26,2 21,6 28,6 19,4 41,7 27,5 

Ik ben 

tegen een 

vuurwerkve

rbod 

24,

8 

31,2 33,3 38,2 33,1 17,6 26,1 23,8 19,9 23,8 31,9 16,7 20,3 

N 103

7 

32 24 34 127 34 69 160 176 63 72 24 222 

1.11.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod 12,1 12,1 12,0 

Ik ben voor een algeheel particulier vuurwerkverbod (een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow mag wel) 

37,4 35,1 40,7 

Ik ben voor een particulier vuurwerkverbod op bepaalde plaatsen 25,7 26,5 24,7 

Ik ben tegen een vuurwerkverbod 24,8 26,3 22,6 

N 1037 612 425 
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1.12  Hoe staat u tegenover een vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling? 

 

1.12.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Ik zie graag zo veel mogelijk vuurwerkvrije zones 43,1 42,9 43,3 

Ik zie graag enkele vuurwerkvrije zones 43,3 40,1 46,3 

Ik zie het liefst helemaal geen vuurwerkvrije zones 13,6 17,1 10,3 

N 1037 504 533 

1.12.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Ik zie graag zo veel mogelijk 

vuurwerkvrije zones 

43,1 28,5 34,5 40,8 50,3 54,2 

Ik zie graag enkele vuurwerkvrije zones 43,3 54,9 51,7 46,2 37,0 33,3 

Ik zie het liefst helemaal geen 

vuurwerkvrije zones 

13,6 16,6 13,8 13,0 12,7 12,5 

N 1037 193 174 184 165 321 

1.12.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Ik zie graag zo veel 

mogelijk 

vuurwerkvrije 

zones 

43,1 45,9 48,6 34,2 28,9 

Ik zie graag enkele 

vuurwerkvrije 

zones 

43,3 43,1 38,2 51,4 50,6 

Ik zie het liefst 

helemaal geen 

vuurwerkvrije 

zones 

13,6 11,0 13,1 14,4 20,5 

N 1037 209 502 243 83 
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1.12.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Ik zie graag zo veel mogelijk 

vuurwerkvrije zones 

43,1 44,1 36,7 45,5 

Ik zie graag enkele vuurwerkvrije zones 43,3 40,7 50,2 41,7 

Ik zie het liefst helemaal geen 

vuurwerkvrije zones 

13,6 15,1 13,1 12,8 

N 1037 324 229 484 

1.12.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Ik zie graag zo veel mogelijk vuurwerkvrije zones 43,1 40,2 40,3 51,1 

Ik zie graag enkele vuurwerkvrije zones 43,3 43,6 44,9 40,4 

Ik zie het liefst helemaal geen vuurwerkvrije zones 13,6 16,3 14,8 8,5 

N 1037 326 439 272 

1.12.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Ik zie graag zo veel mogelijk 

vuurwerkvrije zones 

43,1 32,0 38,3 39,9 49,4 

Ik zie graag enkele vuurwerkvrije zones 43,3 51,0 47,2 46,6 38,1 

Ik zie het liefst helemaal geen 

vuurwerkvrije zones 

13,6 17,0 14,5 13,4 12,6 

N 1037 100 214 253 470 

1.12.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Ik zie 

graag zo 

veel 

mogelijk 

vuurwerk

vrije 

zones 

43,1 31,2 33,3 32,4 40,2 32,4 42,0 40,0 51,7 36,5 38,9 33,3 50,9 

Ik zie 

graag 

enkele 

vuurwerk

vrije 

zones 

43,3 59,4 45,8 44,1 45,7 50,0 47,8 45,0 36,4 50,8 43,1 54,2 37,8 
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Ik zie het 

liefst 

helemaal 

geen 

vuurwerk

vrije 

zones 

13,6 9,4 20,8 23,5 14,2 17,6 10,1 15,0 11,9 12,7 18,1 12,5 11,3 

N 103

7 

32 24 34 127 34 69 160 176 63 72 24 222 

1.12.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Ik zie graag zo veel mogelijk vuurwerkvrije zones 43,1 41,7 45,2 

Ik zie graag enkele vuurwerkvrije zones 43,3 44,9 40,9 

Ik zie het liefst helemaal geen vuurwerkvrije zones 13,6 13,4 13,9 

N 1037 612 425 
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1.13  In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over de gemeente? 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 4,2 4,1 4,2 

Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk afgestoken 

mag worden) 

4,1 4,0 4,2 

Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

3,6 3,5 3,7 

N 1034 504 530 

1.13.1.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.1.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.1.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.13.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Gemeenten moeten een actief beleid voeren om 

vuurwerkoverlast te voorkomen 

4,2 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 

Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen 

(zones waar geen vuurwerk afgestoken mag worden) 

4,1 3,8 4,0 4,1 4,1 4,3 

Gemeenten moeten een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow opzetten tijdens de jaarwisseling 

3,6 3,4 3,5 3,3 3,7 3,9 

N 1034 193 172 184 165 320 

1.13.2.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.2.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.2.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.13.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden 

zonder kinderen 

onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Gemeenten moeten een 

actief beleid voeren om 

vuurwerkoverlast te 

voorkomen 

4,2 4,2 4,2 4,0 3,9 

Gemeenten moeten 

vuurwerkvrije zones 

aanwijzen (zones waar 

geen vuurwerk afgestoken 

mag worden) 

4,1 4,2 4,1 4,0 3,9 

Gemeenten moeten een 

centraal georganiseerde 

vuurwerkshow opzetten 

tijdens de jaarwisseling 

3,6 3,8 3,7 3,4 3,3 

N 1034 208 502 241 83 

1.13.3.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.13.3.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.3.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Gemeenten moeten een actief beleid voeren om 

vuurwerkoverlast te voorkomen 

4,2 4,1 4,1 4,2 

Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen 

(zones waar geen vuurwerk afgestoken mag worden) 

4,1 4,0 4,1 4,1 

Gemeenten moeten een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow opzetten tijdens de jaarwisseling 

3,6 3,5 3,6 3,7 

N 1034 324 227 483 

1.13.4.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.13.4.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.4.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 4,2 4,1 4,1 4,3 

Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

4,1 4,0 4,0 4,2 

Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

3,6 3,6 3,6 3,6 

N 1034 326 438 270 

1.13.5.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 115 

1.13.5.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.5.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Gemeenten moeten een actief beleid voeren om 

vuurwerkoverlast te voorkomen 

4,2 4,1 4,0 4,2 4,2 

Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones 

aanwijzen (zones waar geen vuurwerk afgestoken 

mag worden) 

4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 

Gemeenten moeten een centraal georganiseerde 

vuurwerkshow opzetten tijdens de jaarwisseling 

3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 

N 1034 100 214 252 468 

1.13.6.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.13.6.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.6.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.7. Crossing naar provincie 

 

Tot

aal 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Gemeenten 

moeten een 

actief beleid 

voeren om 

vuurwerkov

erlast te 

voorkomen 

4,2 4,1 4,0 3,9 4,0 4,4 4,1 4,2 4,2 4,0 4,0 4,5 4,2 

Gemeenten 

moeten 

vuurwerkvri

je zones 

aanwijzen 

(zones waar 

geen 

vuurwerk 

afgestoken 

mag 

worden) 

4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 
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Gemeenten 

moeten een 

centraal 

georganisee

rde 

vuurwerksh

ow opzetten 

tijdens de 

jaarwisselin

g 

3,6 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,3 3,6 3,9 3,6 3,4 3,2 3,8 

N 103

4 

32 24 34 127 34 69 159 175 63 72 24 221 

1.13.7.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.7.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.13.7.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 4,2 4,1 4,3 

Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk afgestoken 

mag worden) 

4,1 4,0 4,2 
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Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

3,6 3,5 3,7 

N 1034 611 423 

1.13.8.1.Gemeenten moeten een actief beleid voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.8.2.Gemeenten moeten vuurwerkvrije zones aanwijzen (zones waar geen vuurwerk 

afgestoken mag worden) 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    

 

1.13.8.3.Gemeenten moeten een centraal georganiseerde vuurwerkshow opzetten tijdens de 

jaarwisseling 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening    
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1.14  Rondom welke plaatsen zouden volgens u vuurwerkvrije zones aangesteld moeten 

worden? U kunt meerdere antwoorden geven. 

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die graag (enkele) vuurwerkvrije zones zouden willen. 

 

1.14.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Bejaardencentra 66,1 68,9 63,7 

Ziekenhuizen 67,7 74,2 62,0 

Dierenasielen 82,7 80,9 84,4 

Parken 35,2 36,8 33,8 

Speeltuinen 53,4 50,0 56,3 

Natuurgebieden 65,2 67,5 63,3 

Maneges/boerderijen 75,0 74,2 75,7 

Veestallen 72,2 71,3 73,0 

Dierentuinen en kinderboerderijen 84,2 81,3 86,7 

Stadscentra 33,5 36,4 31,0 

Begraafplaatsen 51,5 52,6 50,4 

Scholen 41,8 40,7 42,8 

Woonwijken 37,9 36,8 38,8 

Anders, namelijk:  3,6 1,9 5,1 

Weet ik niet  2,0 2,9 1,3 

N 892 418 474 
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1.14.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Bejaardencentra 66,1 63,1 56,8 55,6 71,3 76,2 

Ziekenhuizen 67,7 62,5 64,2 62,5 64,3 77,2 

Dierenasielen 82,7 78,8 78,4 87,5 88,1 81,9 

Parken 35,2 28,1 38,5 38,8 42,7 31,7 

Speeltuinen 53,4 47,5 60,8 54,4 59,4 49,1 

Natuurgebieden 65,2 67,5 69,6 69,4 71,3 56,2 

Maneges/boerderijen 75,0 71,2 77,0 77,5 82,5 70,8 

Veestallen 72,2 65,6 68,9 73,1 79,7 73,3 

Dierentuinen en 

kinderboerderijen 

84,2 78,1 84,5 87,5 90,2 82,6 

Stadscentra 33,5 28,1 30,4 26,9 37,1 40,2 

Begraafplaatsen 51,5 50,6 56,1 49,4 50,3 51,2 

Scholen 41,8 31,9 45,9 42,5 47,6 42,0 

Woonwijken 37,9 23,1 32,4 31,2 46,2 48,8 

Anders, namelijk:  3,6 1,9 1,4 5,0 3,5 5,0 

Weet ik niet  2,0 2,5 1,4 2,5 0,7 2,5 

N 892 160 148 160 143 281 

1.14.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Bejaardencentra 66,1 67,7 71,0 56,1 60,6 

Ziekenhuizen 67,7 68,3 71,7 60,0 63,6 

Dierenasielen 82,7 83,9 81,6 81,5 90,9 

Parken 35,2 39,2 32,6 36,6 36,4 

Speeltuinen 53,4 51,1 51,5 63,4 40,9 

Natuurgebieden 65,2 70,4 61,8 65,4 72,7 

Maneges/boerderijen 75,0 77,4 72,0 77,1 81,8 

Veestallen 72,2 74,7 73,1 69,3 68,2 

Dierentuinen en 

kinderboerderijen 

84,2 81,2 84,4 86,3 84,8 

Stadscentra 33,5 36,0 37,2 25,9 25,8 

Begraafplaatsen 51,5 51,6 52,6 50,7 45,5 

Scholen 41,8 43,0 39,8 48,3 31,8 

Woonwijken 37,9 40,9 42,1 29,8 27,3 

Anders, namelijk:  3,6 3,2 4,4 2,4 3,0 

Weet ik niet  2,0 2,2 1,8 2,9 0,0 

N 892 186 435 205 66 
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1.14.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Bejaardencentra 66,1 64,0 59,9 70,5 

Ziekenhuizen 67,7 70,9 60,4 69,0 

Dierenasielen 82,7 83,3 83,2 82,1 

Parken 35,2 40,7 37,1 30,7 

Speeltuinen 53,4 52,4 64,5 48,8 

Natuurgebieden 65,2 72,7 67,5 59,3 

Maneges/boerderijen 75,0 75,6 79,2 72,6 

Veestallen 72,2 69,1 73,1 73,8 

Dierentuinen en 

kinderboerderijen 

84,2 85,1 86,3 82,6 

Stadscentra 33,5 37,1 24,9 35,2 

Begraafplaatsen 51,5 53,5 48,2 51,7 

Scholen 41,8 45,8 44,7 37,9 

Woonwijken 37,9 37,8 32,0 40,7 

Anders, namelijk:  3,6 2,2 4,1 4,3 

Weet ik niet  2,0 1,8 1,5 2,4 

N 892 275 197 420 

1.14.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Bejaardencentra 66,1 72,1 62,9 64,5 

Ziekenhuizen 67,7 69,9 64,0 71,0 

Dierenasielen 82,7 84,2 85,2 77,4 

Parken 35,2 30,1 34,9 41,1 

Speeltuinen 53,4 44,9 55,6 59,3 

Natuurgebieden 65,2 57,0 68,0 70,2 

Maneges/boerderijen 75,0 73,5 77,7 72,6 

Veestallen 72,2 72,8 73,9 69,0 

Dierentuinen en kinderboerderijen 84,2 82,7 85,8 83,5 

Stadscentra 33,5 29,8 33,9 37,1 

Begraafplaatsen 51,5 49,3 52,4 52,4 

Scholen 41,8 35,3 41,4 49,6 

Woonwijken 37,9 36,4 35,8 42,7 

Anders, namelijk:  3,6 5,1 2,7 3,2 

Weet ik niet  2,0 2,2 1,9 2,0 

N 892 272 372 248 

1.14.6. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Bejaardencentra 66,1 61,4 68,7 64,2 67,0 

Ziekenhuizen 67,7 71,1 63,7 67,0 69,2 
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Dierenasielen 82,7 88,0 82,4 80,3 83,1 

Parken 35,2 34,9 35,7 32,1 36,7 

Speeltuinen 53,4 55,4 55,5 51,8 52,8 

Natuurgebieden 65,2 66,3 64,3 67,4 64,3 

Maneges/boerderijen 75,0 75,9 72,5 75,2 75,8 

Veestallen 72,2 78,3 73,6 73,4 69,7 

Dierentuinen en kinderboerderijen 84,2 85,5 85,2 83,5 83,9 

Stadscentra 33,5 39,8 31,9 28,0 35,9 

Begraafplaatsen 51,5 56,6 51,6 50,5 50,9 

Scholen 41,8 42,2 40,7 39,4 43,5 

Woonwijken 37,9 32,5 33,5 38,5 40,6 

Anders, namelijk:  3,6 8,4 3,8 3,7 2,4 

Weet ik niet  2,0 1,2 1,6 2,3 2,2 

N 892 83 182 218 409 

1.14.7. Crossing naar provincie 

 

Tot

aal 

Dren

the 

Flevol

and 

Friesl

and 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overij

ssel 

Utre

cht 

Zeela

nd 

Zuid

-

Holla

nd 

Bejaardencent

ra 

66,

1 

72,4 57,9 65,4 68,5 46,4 59,7 65,2 63,9 72,7 58,6 71,4 71,9 

Ziekenhuizen 67,

7 

69,0 57,9 73,1 63,9 71,4 59,7 69,6 69,0 65,5 69,0 71,4 69,4 

Dierenasielen 82,

7 

93,1 84,2 84,6 82,4 85,7 79,0 80,0 83,2 81,8 84,5 85,7 82,7 

Parken 35,

2 

34,5 31,6 34,6 35,2 35,7 29,0 31,1 43,2 38,2 32,8 47,6 32,7 

Speeltuinen 53,

4 

55,2 57,9 57,7 54,6 53,6 46,8 51,9 56,1 56,4 58,6 66,7 48,5 

Natuurgebiede

n 

65,

2 

75,9 68,4 57,7 62,0 64,3 69,4 65,9 66,5 67,3 70,7 71,4 60,7 

Maneges/boer

derijen 

75,

0 

79,3 78,9 80,8 71,3 67,9 77,4 74,1 73,5 72,7 82,8 76,2 75,5 

Veestallen 72,

2 

86,2 68,4 73,1 73,1 75,0 79,0 69,6 69,0 76,4 77,6 81,0 67,9 

Dierentuinen 

en 

kinderboerderi

jen 

84,

2 

93,1 94,7 84,6 82,4 78,6 83,9 83,7 83,2 87,3 86,2 81,0 83,7 

Stadscentra 33,

5 

31,0 36,8 57,7 30,6 32,1 29,0 26,7 41,9 32,7 29,3 33,3 33,2 

Begraafplaats

en 

51,

5 

62,1 63,2 61,5 48,1 46,4 41,9 51,1 53,5 54,5 50,0 71,4 49,0 
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Scholen 41,

8 

37,9 42,1 57,7 38,9 32,1 38,7 38,5 45,8 43,6 41,4 47,6 42,3 

Woonwijken 37,

9 

31,0 36,8 42,3 31,5 25,0 29,0 41,5 43,9 36,4 31,0 47,6 40,8 

Anders, 

namelijk:  

3,6 6,9 5,3 7,7 3,7 10,7 0,0 4,4 2,6 3,6 3,4 9,5 2,0 

Weet ik niet  2,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,6 1,6 1,5 1,3 1,8 0,0 9,5 3,6 

N 892 29 19 26 108 28 62 135 155 55 58 21 196 

1.14.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Bejaardencentra 66,1 63,1 70,6 

Ziekenhuizen 67,7 63,8 73,4 

Dierenasielen 82,7 84,7 79,9 

Parken 35,2 36,9 32,7 

Speeltuinen 53,4 55,7 50,0 

Natuurgebieden 65,2 69,1 59,6 

Maneges/boerderijen 75,0 77,5 71,4 

Veestallen 72,2 74,6 68,7 

Dierentuinen en kinderboerderijen 84,2 84,7 83,5 

Stadscentra 33,5 33,5 33,5 

Begraafplaatsen 51,5 50,9 52,2 

Scholen 41,8 39,6 45,1 

Woonwijken 37,9 36,4 40,1 

Anders, namelijk:  3,6 3,8 3,3 

Weet ik niet  2,0 1,5 2,7 

N 892 528 364 
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1.15  In hoeverre vindt u dat het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling mag opwegen 

tegen de overlast die dieren hiervan ondervinden? 

 

U kunt het schuifje naar links of naar rechts te verplaatsen afhankelijk van de mening 

die u het meeste deelt. Hoe verder u deze naar de uiteinden verplaatst, hoe sterker u de 

mening deelt van de betreffende uitspraak. Heeft u geen voorkeur, dan kunt u het 

schuifje in het midden zetten. 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 5,0 5,3 

Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

5,1 5,0 5,3 

Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

5,1 5,0 5,2 

N 1027 501 526 

1.15.1.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.1.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.1.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast 

voor huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 4,7 4,8 5,0 5,3 5,7 

Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast 

voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

5,1 4,7 4,8 5,0 5,2 5,6 

Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast 

voor wilde dieren 

is onacceptabel 

5,1 4,9 4,7 5,1 5,2 5,4 

N 1027 192 171 183 163 318 

1.15.2.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.2.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.2.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Deze vorm van 

overlast voor 

huisdieren 

valt te verwaarlozen | 

Deze vorm van 

overlast voor 

huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 5,3 5,4 4,8 4,8 

Deze vorm van 

overlast voor 

boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | 

Deze vorm van 

overlast voor 

5,1 5,2 5,3 4,8 4,8 
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boerderijdieren 

is onacceptabel 

Deze vorm van 

overlast voor wilde 

dieren 

valt te verwaarlozen | 

Deze vorm van 

overlast voor wilde 

dieren 

is onacceptabel 

5,1 5,2 5,2 4,8 4,9 

N 1027 206 499 239 83 

1.15.3.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.3.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.3.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast 

voor huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 4,9 5,1 5,4 

Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast 

voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

5,1 4,9 5,1 5,3 

Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast 

voor wilde dieren 

is onacceptabel 

5,1 5,0 5,0 5,2 

N 1027 322 225 480 

1.15.4.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.4.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 130 

 

1.15.4.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 5,4 5,1 5,0 

Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

5,1 5,3 5,1 5,0 

Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

5,1 5,3 5,0 5,0 

N 1027 323 434 270 

1.15.5.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.5.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.5.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van 

overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 5,1 5,0 5,2 5,3 

Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van 

overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

5,1 5,0 4,9 5,1 5,3 

Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van 

overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

5,1 5,0 4,8 5,1 5,2 

N 1027 99 213 250 465 

1.15.6.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.6.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.6.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.7. Crossing naar provincie 

 

Tota

al 

Drent

he 

Flevol

and 

Friesla

nd 

Gelderl

and 

Gronin

gen 

Limb

urg 

Noor

d-

Brab

ant 

Noor

d-

Holla

nd 

Overijs

sel 

Utrec

ht 

Zeela

nd 

Zuid-

Holla

nd 

Deze vorm 

van 

overlast 

voor 

huisdieren 

valt te 

verwaarloz

en | Deze 

vorm van 

overlast 

voor 

huisdieren 

is 

onaccepta

bel 

5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,3 5,1 5,3 5,1 5,1 5,3 5,3 

Deze vorm 

van 

overlast 

5,1 5,0 4,8 5,1 4,9 4,9 5,1 5,1 5,4 5,0 5,0 5,1 5,3 
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voor 

boerderijdi

eren 

valt te 

verwaarloz

en | Deze 

vorm van 

overlast 

voor 

boerderijdi

eren 

is 

onaccepta

bel 

Deze vorm 

van 

overlast 

voor wilde 

dieren 

valt te 

verwaarloz

en | Deze 

vorm van 

overlast 

voor wilde 

dieren 

is 

onaccepta

bel 

5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 5,0 5,2 5,1 5,4 4,9 5,1 5,0 5,2 

N 102

7 

31 24 34 126 34 69 157 175 63 70 24 220 

1.15.7.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.7.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.7.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.8. Crossing naar huisdier 

 Totaal Ja Nee 

Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

5,2 5,1 5,3 

Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

5,1 5,1 5,2 

Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

5,1 5,2 5,0 

N 1027 608 419 

1.15.8.1.Deze vorm van overlast voor huisdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor huisdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    

 

1.15.8.2.Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor boerderijdieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.15.8.3.Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

valt te verwaarlozen | Deze vorm van overlast voor wilde dieren 

is onacceptabel 

 1    2    3    4    5    6    7    
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1.16  Afsluiting: 

U heeft zojuist deelgenomen aan het onderzoek over vuurwerkoverlast. Het doel van het 

onderzoek is om te achterhalen in hoeverre Nederlanders en/of hun huisdieren te 

maken hebben met vuurwerk overlast tijdens de jaarwisseling. De resultaten zullen 

door de Dierenbescherming worden gebruikt om deze situatie onder de aandacht te 

brengen. 

 

Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u 

dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt 

u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'. 

Opmerkingen: 

b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens gevaarlijk, en 

helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv afgestoken 

wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine kinderen.  

Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede richtlijnen. Respect 

voor elkaar en lekker genieten. 

Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de positieve kant van 

vuurwerk. Erg jammer 

gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen van illegaal 

vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze eerst maar eens illegaal 

vuurwerk echt aanpakken. 

Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

Goede jaarwisseling  

Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk wordt 

afgestoken 

 Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen veroorzaken overlast. 

O.a. drank. 

Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het vuurwerk door 

de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met vuurwerk omgaan met alle 

gevolgen van dien. 

Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor overlast zoals 

vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen ervaren. 

Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor huisdieren is 

het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het gaat te ver 

en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik toegestaan. De tijd waar in wij 

leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop meer en hoge sancties voor mensen die dit 

wel doen. 
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Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn papegaai 

weer normaal (re)ageert. 

te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals verzorgingstehuizen e.d. een 

vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN vuurwerkverbod is mijn inziens klets want het valt niet 

of nauwelijks te handhaven. 

Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de gemeente wordt 

georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings huizen zouden gevrijwaard 

moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de deken en daar 

word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor de longen.  

Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd langs de 

grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone klinken de knallen net zo 

hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of verkoop van vuurwerk. Dat heb ik 

meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum gewoon veilig over straat lopen. En om 5 voor 

12 begon bij de haven een schitterende professionele vuurwerkshow van gemeentewege, waar de halve stad op 

afkwam. Groot feest! 

Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

leuke enquette 

er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens een nacht is 

ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van politie en overheid. 

Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is om dieren te 

verwonden,dat moet verboden worden. 

Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last van  

Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een grote stad. Dit 

jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de kust. We logeren in een 

dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, waar de overlast heel groot is. We 

verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, ook is het 

slecht voor het milieu  

Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. Voorlichting is 

een veel beter middel. 

Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het al 6 weken van 

te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die iedere weekend zwaar vuurwerk 

afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. Standaard 11 uur hoorde je het dan knallen en 

vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral kinderen met knal vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en 

onze katten schrikken zich dan kapot. Wij zelf natuurlijk ook. Het gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet 

worden maar wel als het niet op de daarvoor bedoelde dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te 
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lopen. Was vroeger ook al zo dat ik nog thuis woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou de 

was aan het ophangen was ze gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan lelijk gewond 

raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met en andere gedachte 

De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het zware vuurwerk. 

Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden en gewonden maken dat 

vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat een troep in 

de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de gemeente dat moet doen 

één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar omgaat de 

overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn maar dat ontkom je 

toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken aanbod. 

Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens tegen 

kunnen!  

De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels komen , bv van 

18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar om domme 

onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. (Zowel mens als dier). Van 

mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door vuurwerk en 

voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet leggen.... Lijkt 

me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals een groot weiland met 

carbidwedstrijden. 

Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben ik bang dat 

erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit lijkt meer op 

een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar je gedwongen wordt om bv. 

links te kiezen.  

gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze enquête. Ik 

zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête:  

Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. Dus hiervoor 

kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig knallen. het is 

toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten kan laten! 

Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige honden waren 

spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over die vraag van gemeenten: ik 

geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. Want waar mag het wel en niet? Ik geloof dat 
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je problemen in straten en buurten krijg want de gemeente kan het toch niet handhaven. De politie is al druk 

genoeg en die boa's veroorzaken alleen nog meer ellende. 

leuk 

ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft liggen. Dit is 

schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

2. Listings 

2.1  Welke van de onderstaande huisdieren heeft u thuis? 

2.1.1. Anders, namelijk:  

 Amfibieën 

 Chinchilla 

 Eekhoorns 

 Geiten 

 Gerbils 

 Kikkers 

 Kippeb 

 Kippen 

 Kippen 

 Kippen 

 Kippen 

 Kippen 

 Kippen 

 Kippen 

 Kippen  

 kippen 

 Kippen 

 Kippen en eenden 

 Mieren 

 muis, gerbil 

 paarden 

 Paarden 

 Paarden 

 Ponie's en kippen 

 pony's 

 Ratten 

 Schildpadden 

 Schildpadden 

 Varken, kip, 

 Varkens 

 Wandelende takken 

 Huisspin 
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 Paard 

 Paard 

 Paard 

 Paard 

 paard 

 parkiet 

 Pony 

 pony 

 ratten 
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2.2  Welke van de onderstaande huisdieren heeft u thuis? 

2.2.1. Anders, namelijk:  

2.2.1.1. Crossing naar geslacht 

 Man Amfibieën 

 Man Eekhoorns 

 Man Kikkers 

 Man Kippeb 

 Man Kippen 

 Man Kippen 

 Man Kippen 

 Man Kippen 

 Man Kippen 

 Man Mieren 

 Man paarden 

 Man Paarden 

 Man Varken, kip, 

 Man Wandelende takken 

 Man Huisspin 

 Man pony 

 Man ratten 

 Vrouw Chinchilla 

 Vrouw Geiten 

 Vrouw Gerbils 

 Vrouw Kippen 

 Vrouw Kippen 

 Vrouw kippen 

 Vrouw Kippen  

 Vrouw Kippen 

 Vrouw Kippen en eenden 

 Vrouw muis, gerbil 

 Vrouw Paarden 

 Vrouw Ponie's en kippen 

 Vrouw pony's 

 Vrouw Ratten 

 Vrouw Schildpadden 

 Vrouw Schildpadden 

 Vrouw Varkens 

 Vrouw Paard 

 Vrouw Paard 

 Vrouw paard 

 Vrouw Paard 

 Vrouw Paard 

 Vrouw parkiet 



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 143 

 Vrouw Pony 

2.2.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 jaar Eekhoorns 

 jonger dan 30 jaar Kikkers 

 jonger dan 30 jaar Kippen 

 jonger dan 30 jaar Paarden 

 jonger dan 30 jaar Paarden 

 jonger dan 30 jaar Varkens 

 jonger dan 30 jaar Paard 

 jonger dan 30 jaar Paard 

 jonger dan 30 jaar Paard 

 jonger dan 30 jaar Paard 

 jonger dan 30 jaar Pony 

 30-39 jaar Amfibieën 

 30-39 jaar Chinchilla 

 30-39 jaar Kippeb 

 30-39 jaar Kippen 

 30-39 jaar paarden 

 30-39 jaar Ratten 

 30-39 jaar Schildpadden 

 30-39 jaar Huisspin 

 30-39 jaar parkiet 

 40-49 jaar Gerbils 

 40-49 jaar Kippen  

 40-49 jaar Kippen 

 40-49 jaar Mieren 

 40-49 jaar Schildpadden 

 40-49 jaar Varken, kip, 

 40-49 jaar Wandelende takken 

 40-49 jaar pony 

 50-59 jaar Geiten 

 50-59 jaar kippen 

 50-59 jaar muis, gerbil 

 50-59 jaar Ponie's en kippen 

 50-59 jaar paard 

 50-59 jaar ratten 

 60 jaar en ouder Kippen 

 60 jaar en ouder Kippen 

 60 jaar en ouder Kippen 

 60 jaar en ouder Kippen 

 60 jaar en ouder Kippen 

 60 jaar en ouder Kippen en eenden 

 60 jaar en ouder pony's 
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2.2.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Kippen 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Paarden 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Paard 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) paard 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Geiten 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kikkers 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Kippen en eenden 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 muis, gerbil 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 paarden 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Paarden 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Ponie's en kippen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 pony's 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Varkens 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Paard 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Paard 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Paard 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 ratten 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Amfibieën 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Chinchilla 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Gerbils 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Kippeb 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Kippen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Kippen  

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Kippen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Mieren 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Ratten 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Schildpadden 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Schildpadden 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Varken, kip, 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Wandelende takken 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Huisspin 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar parkiet 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar pony 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar Eekhoorns 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar Pony 
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2.2.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of meer) Amfibieën 

 Full-time (35 uur of meer) Geiten 

 Full-time (35 uur of meer) Kippeb 

 Full-time (35 uur of meer) Kippen 

 Full-time (35 uur of meer) Kippen en eenden 

 Full-time (35 uur of meer) Mieren 

 Full-time (35 uur of meer) paarden 

 Full-time (35 uur of meer) Schildpadden 

 Full-time (35 uur of meer) Varken, kip, 

 Full-time (35 uur of meer) Wandelende takken 

 Full-time (35 uur of meer) Huisspin 

 Full-time (35 uur of meer) Paard 

 Full-time (35 uur of meer) Paard 

 Full-time (35 uur of meer) pony 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Chinchilla 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Gerbils 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Kikkers 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Kippen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Kippen  

 Part-time (12 t/m 34 uur) Ponie's en kippen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Schildpadden 

 Part-time (12 t/m 34 uur) paard 

 Part-time (12 t/m 34 uur) parkiet 

 Part-time (12 t/m 34 uur) ratten 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Eekhoorns 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Kippen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) muis, gerbil 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Paarden 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Paarden 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) pony's 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Ratten 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Varkens 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Paard 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Paard 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Pony 
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2.2.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag Chinchilla 

 Laag Kippen 

 Laag Kippen 

 Laag Kippen 

 Laag kippen 

 Laag pony's 

 Laag Ratten 

 Laag Varkens 

 Laag Paard 

 Laag Pony 

 Midden Amfibieën 

 Midden Eekhoorns 

 Midden Geiten 

 Midden Kikkers 

 Midden Kippen 

 Midden Kippen 

 Midden Kippen 

 Midden Kippen en eenden 

 Midden muis, gerbil 

 Midden Paarden 

 Midden paarden 

 Midden Paarden 

 Midden Ponie's en kippen 

 Midden Schildpadden 

 Midden Varken, kip, 

 Midden Paard 

 Midden Paard 

 Midden parkiet 

 Midden ratten 

 Hoog Gerbils 

 Hoog Kippeb 

 Hoog Kippen  

 Hoog Kippen 

 Hoog Kippen 

 Hoog Mieren 

 Hoog Schildpadden 

 Hoog Wandelende takken 

 Hoog Huisspin 

 Hoog paard 

 Hoog Paard 

 Hoog pony 
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2.2.1.6. Crossing naar regio 

 Noord-Nederland Amfibieën 

 Noord-Nederland Kippen 

 Noord-Nederland Kippen 

 Noord-Nederland muis, gerbil 

 Noord-Nederland Ponie's en kippen 

 Oost-Nederland Geiten 

 Oost-Nederland Kippen 

 Oost-Nederland Paarden 

 Oost-Nederland Paarden 

 Oost-Nederland pony's 

 Oost-Nederland Paard 

 Oost-Nederland Paard 

 Oost-Nederland Paard 

 Oost-Nederland parkiet 

 Oost-Nederland pony 

 Oost-Nederland Pony 

 Zuid-Nederland Chinchilla 

 Zuid-Nederland Eekhoorns 

 Zuid-Nederland Kippen 

 Zuid-Nederland Kippen 

 Zuid-Nederland Kippen 

 Zuid-Nederland Kippen  

 Zuid-Nederland paarden 

 Zuid-Nederland Schildpadden 

 Zuid-Nederland Schildpadden 

 Zuid-Nederland Huisspin 

 West-Nederland Gerbils 

 West-Nederland Kikkers 

 West-Nederland Kippeb 

 West-Nederland Kippen 

 West-Nederland Kippen 

 West-Nederland kippen 

 West-Nederland Kippen en eenden 

 West-Nederland Mieren 

 West-Nederland Ratten 

 West-Nederland Varken, kip, 

 West-Nederland Varkens 

 West-Nederland Wandelende takken 

 West-Nederland paard 

 West-Nederland Paard 

 West-Nederland ratten 
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2.2.1.7. Crossing naar provincie 

 Drenthe Ponie's en kippen 

 Flevoland parkiet 

 Friesland Amfibieën 

 Friesland Kippen 

 Gelderland Geiten 

 Gelderland Kippen 

 Gelderland Paarden 

 Gelderland Paarden 

 Gelderland Paard 

 Gelderland Paard 

 Gelderland Paard 

 Gelderland Pony 

 Groningen Kippen 

 Groningen muis, gerbil 

 Limburg Eekhoorns 

 Limburg Kippen 

 Limburg Kippen  

 Limburg paarden 

 Noord-Brabant Chinchilla 

 Noord-Brabant Kippen 

 Noord-Brabant Kippen 

 Noord-Brabant Schildpadden 

 Noord-Brabant Schildpadden 

 Noord-Brabant Huisspin 

 Noord-Holland Kikkers 

 Noord-Holland Kippen 

 Noord-Holland Mieren 

 Noord-Holland Varkens 

 Noord-Holland paard 

 Noord-Holland Paard 

 Overijssel pony's 

 Overijssel pony 

 Utrecht Gerbils 

 Utrecht Kippeb 

 Utrecht Wandelende takken 

 Zuid-Holland kippen 

 Zuid-Holland Kippen 

 Zuid-Holland Kippen en eenden 

 Zuid-Holland Ratten 

 Zuid-Holland Varken, kip, 

 Zuid-Holland ratten 
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2.2.1.8. Crossing naar huisdier 

 Ja Amfibieën 

 Ja Chinchilla 

 Ja Eekhoorns 

 Ja Geiten 

 Ja Gerbils 

 Ja Kikkers 

 Ja Kippeb 

 Ja Kippen 

 Ja Kippen 

 Ja Kippen 

 Ja Kippen  

 Ja Kippen 

 Ja Kippen 

 Ja Kippen 

 Ja Kippen 

 Ja Kippen 

 Ja kippen 

 Ja Kippen en eenden 

 Ja Mieren 

 Ja muis, gerbil 

 Ja paarden 

 Ja Paarden 

 Ja Paarden 

 Ja Ponie's en kippen 

 Ja pony's 

 Ja Ratten 

 Ja Schildpadden 

 Ja Schildpadden 

 Ja Varken, kip, 

 Ja Varkens 

 Ja Wandelende takken 

 Ja Huisspin 

 Ja Paard 

 Ja Paard 

 Ja paard 

 Ja Paard 

 Ja Paard 

 Ja parkiet 

 Ja pony 

 Ja Pony 

 Ja ratten 
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2.3  In welk opzicht verandert het gedrag van uw huisdier(en) doordat deze bang is/zijn 

voor vuurwerk? U kunt per huisdier (dus per rij) meerdere vakjes aanvinken. 

2.3.1. Hond(en) 

 angstig kijken 

 Binnen plassen 

 blafen 

 blaffen 

 blaffen 

 Blaffen  

 blaffen 

 Blaffen 

 blaffen 

 blaffen 

 Blaffen 

 Blaffen 

 Blaffen 

 Blaffen 

 blaffen 

 Blaffen 

 blaffen  

 blaffen 

 Blaffen 

 blaffen 

 Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 blaffen na een knal 

 Eindeloos blaffen 

 Harder hijgen en onrustig 

 heel erg hijgen 

 Heel erg lang door blijven blaffen 

 naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Niet willen plassen/poepen 

 piepen, blaffen, onrustig 

 plassen 

 Vaak aanslaan 

 veel blaffen 

 Verlamming 

 weet ik nog niet is 7 maanden 

 wil wel in mijn broekzak kruipen 

2.3.2. Kat(ten) 

 als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het siervuurwerk 

 bang kijken, "inkruipen" 

 Beetje verschrikt opkijken  
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 Beetje verschrikt opkijken 

 druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 gaan even op de gang zitten 

 grote ogen 

 Grote ogen opzetten 

 Heel hard miauwen  

 Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar buiten. 

2.3.3. Konijn(en) 

 herrie maken 

2.3.4. Vogel(s) 

 Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

 Luidruchtig 

 Schrikreactie bij harde knallen.  

2.3.5. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

 Onrustig bewegen in hok/stal 

 Rondjes lopen 
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2.4  In welk opzicht verandert het gedrag van uw huisdier(en) doordat deze bang is/zijn 

voor vuurwerk? U kunt per huisdier (dus per rij) meerdere vakjes aanvinken. 

2.4.1. Hond(en) 

2.4.1.1. Crossing naar geslacht 

 Man Binnen plassen 

 Man blafen 

 Man Blaffen 

 Man Blaffen 

 Man Blaffen 

 Man blaffen 

 Man Heel erg lang door blijven blaffen 

 Man plassen 

 Man veel blaffen 

 Man Verlamming 

 Man wil wel in mijn broekzak kruipen 

 Vrouw angstig kijken 

 Vrouw blaffen 

 Vrouw Blaffen 

 Vrouw blaffen 

 Vrouw blaffen 

 Vrouw Blaffen  

 Vrouw blaffen 

 Vrouw Blaffen 

 Vrouw blaffen  

 Vrouw blaffen 

 Vrouw Blaffen 

 Vrouw Blaffen 

 Vrouw blaffen 

 Vrouw blaffen 

 Vrouw Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Vrouw blaffen na een knal 

 Vrouw Eindeloos blaffen 

 Vrouw Harder hijgen en onrustig 

 Vrouw heel erg hijgen 

 Vrouw naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Vrouw Niet willen plassen/poepen 

 Vrouw piepen, blaffen, onrustig 

 Vrouw Vaak aanslaan 

 Vrouw weet ik nog niet is 7 maanden 

2.4.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 jaar blaffen 

 jonger dan 30 jaar blaffen 
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 jonger dan 30 jaar Eindeloos blaffen 

 30-39 jaar Binnen plassen 

 30-39 jaar blafen 

 30-39 jaar Blaffen  

 30-39 jaar Blaffen 

 30-39 jaar Blaffen 

 30-39 jaar Blaffen 

 30-39 jaar Blaffen 

 30-39 jaar Blaffen 

 30-39 jaar Vaak aanslaan 

 40-49 jaar Blaffen 

 40-49 jaar Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 40-49 jaar Harder hijgen en onrustig 

 40-49 jaar Niet willen plassen/poepen 

 40-49 jaar piepen, blaffen, onrustig 

 50-59 jaar blaffen  

 50-59 jaar blaffen 

 50-59 jaar blaffen 

 50-59 jaar blaffen 

 50-59 jaar blaffen na een knal 

 50-59 jaar heel erg hijgen 

 50-59 jaar Heel erg lang door blijven blaffen 

 50-59 jaar plassen 

 50-59 jaar veel blaffen 

 60 jaar en ouder angstig kijken 

 60 jaar en ouder blaffen 

 60 jaar en ouder blaffen 

 60 jaar en ouder blaffen 

 60 jaar en ouder Blaffen 

 60 jaar en ouder naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 60 jaar en ouder Verlamming 

 60 jaar en ouder weet ik nog niet is 7 maanden 

 60 jaar en ouder wil wel in mijn broekzak kruipen 

2.4.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) blaffen 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) blaffen 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) blaffen 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Blaffen 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) blaffen na een knal 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) wil wel in mijn broekzak kruipen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 angstig kijken 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 blaffen  
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 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Eindeloos blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 heel erg hijgen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Heel erg lang door blijven blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 naar buiten kijken waar dat geknal vandaan 

komt 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 plassen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 veel blaffen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Verlamming 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 weet ik nog niet is 7 maanden 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Binnen plassen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar blafen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Blaffen  

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Blaffen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Blaffen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Blaffen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Blaffen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Harder hijgen en onrustig 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar piepen, blaffen, onrustig 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar Vaak aanslaan 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

blaffen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Blaffen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Niet willen plassen/poepen 

2.4.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of meer) Binnen plassen 

 Full-time (35 uur of meer) blafen 

 Full-time (35 uur of meer) Blaffen 

 Full-time (35 uur of meer) blaffen 

 Full-time (35 uur of meer) Blaffen 

 Full-time (35 uur of meer) Heel erg lang door blijven blaffen 

 Full-time (35 uur of meer) veel blaffen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen  

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) blaffen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen 
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 Part-time (12 t/m 34 uur) blaffen  

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Harder hijgen en onrustig 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Niet willen plassen/poepen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) plassen 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Verlamming 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) angstig kijken 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) blaffen na een knal 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Eindeloos blaffen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) heel erg hijgen 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) piepen, blaffen, onrustig 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Vaak aanslaan 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) weet ik nog niet is 7 maanden 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) wil wel in mijn broekzak kruipen 

2.4.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag angstig kijken 

 Laag blaffen 

 Laag blaffen 

 Laag blaffen 

 Laag blaffen  

 Laag blaffen 

 Laag Blaffen 

 Laag blaffen 

 Laag Blaffen 

 Laag blaffen na een knal 

 Laag heel erg hijgen 

 Laag Heel erg lang door blijven blaffen 

 Laag naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Laag Vaak aanslaan 

 Laag veel blaffen 

 Laag weet ik nog niet is 7 maanden 

 Midden blaffen 

 Midden Blaffen 

 Midden Blaffen 
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 Midden blaffen 

 Midden Blaffen 

 Midden blaffen 

 Midden Blaffen 

 Midden Blaffen 

 Midden Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Midden Eindeloos blaffen 

 Midden Harder hijgen en onrustig 

 Midden Niet willen plassen/poepen 

 Midden piepen, blaffen, onrustig 

 Midden plassen 

 Midden Verlamming 

 Midden wil wel in mijn broekzak kruipen 

 Hoog Binnen plassen 

 Hoog blafen 

 Hoog Blaffen  

2.4.1.6. Crossing naar regio 

 Noord-Nederland blaffen 

 Noord-Nederland blaffen na een knal 

 Noord-Nederland piepen, blaffen, onrustig 

 Noord-Nederland wil wel in mijn broekzak kruipen 

 Oost-Nederland blaffen 

 Oost-Nederland Blaffen 

 Oost-Nederland blaffen  

 Oost-Nederland blaffen 

 Oost-Nederland blaffen 

 Oost-Nederland Blaffen  

 Oost-Nederland Blaffen 

 Oost-Nederland Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Oost-Nederland weet ik nog niet is 7 maanden 

 Zuid-Nederland Binnen plassen 

 Zuid-Nederland blaffen 

 Zuid-Nederland Blaffen 

 Zuid-Nederland Blaffen 

 Zuid-Nederland Harder hijgen en onrustig 

 Zuid-Nederland naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Zuid-Nederland Niet willen plassen/poepen 

 West-Nederland angstig kijken 

 West-Nederland blafen 

 West-Nederland blaffen 

 West-Nederland blaffen 

 West-Nederland Blaffen 

 West-Nederland Blaffen 



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 157 

 West-Nederland blaffen 

 West-Nederland Blaffen 

 West-Nederland Eindeloos blaffen 

 West-Nederland heel erg hijgen 

 West-Nederland Heel erg lang door blijven blaffen 

 West-Nederland plassen 

 West-Nederland Vaak aanslaan 

 West-Nederland veel blaffen 

 West-Nederland Verlamming 

2.4.1.7. Crossing naar provincie 

 Drenthe piepen, blaffen, onrustig 

 Flevoland blaffen  

 Gelderland blaffen 

 Gelderland Blaffen 

 Gelderland blaffen 

 Gelderland Blaffen  

 Gelderland weet ik nog niet is 7 maanden 

 Groningen blaffen 

 Groningen blaffen na een knal 

 Groningen wil wel in mijn broekzak kruipen 

 Limburg blaffen 

 Limburg naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Noord-Brabant Binnen plassen 

 Noord-Brabant Blaffen 

 Noord-Brabant Blaffen 

 Noord-Brabant Harder hijgen en onrustig 

 Noord-Brabant Niet willen plassen/poepen 

 Noord-Holland blafen 

 Noord-Holland blaffen 

 Noord-Holland Blaffen 

 Noord-Holland Eindeloos blaffen 

 Noord-Holland veel blaffen 

 Overijssel Blaffen 

 Overijssel blaffen 

 Overijssel Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Utrecht Heel erg lang door blijven blaffen 

 Zuid-Holland angstig kijken 

 Zuid-Holland blaffen 

 Zuid-Holland Blaffen 

 Zuid-Holland blaffen 

 Zuid-Holland Blaffen 

 Zuid-Holland heel erg hijgen 

 Zuid-Holland plassen 
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 Zuid-Holland Vaak aanslaan 

 Zuid-Holland Verlamming 

2.4.1.8. Crossing naar huisdier 

 Ja angstig kijken 

 Ja Binnen plassen 

 Ja blafen 

 Ja blaffen 

 Ja blaffen 

 Ja Blaffen  

 Ja blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja blaffen 

 Ja blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja blaffen  

 Ja blaffen 

 Ja Blaffen 

 Ja blaffen 

 Ja Blaffen bij extreem harde knallen of fluittonen 

 Ja blaffen na een knal 

 Ja Eindeloos blaffen 

 Ja Harder hijgen en onrustig 

 Ja heel erg hijgen 

 Ja Heel erg lang door blijven blaffen 

 Ja naar buiten kijken waar dat geknal vandaan komt 

 Ja Niet willen plassen/poepen 

 Ja piepen, blaffen, onrustig 

 Ja plassen 

 Ja Vaak aanslaan 

 Ja veel blaffen 

 Ja Verlamming 

 Ja weet ik nog niet is 7 maanden 

 Ja wil wel in mijn broekzak kruipen 

2.4.2. Kat(ten) 

2.4.2.1. Crossing naar geslacht 

 Man Beetje verschrikt opkijken  

 Man gaan even op de gang zitten 
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 Man Grote ogen opzetten 

 Vrouw als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het siervuurwerk 

 Vrouw bang kijken, "inkruipen" 

 Vrouw Beetje verschrikt opkijken 

 Vrouw druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 Vrouw grote ogen 

 Vrouw Heel hard miauwen  

 Vrouw Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar buiten. 

2.4.2.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 

jaar 

bang kijken, "inkruipen" 

 jonger dan 30 

jaar 

Heel hard miauwen  

 30-39 jaar Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar 

buiten. 

 40-49 jaar Beetje verschrikt opkijken  

 40-49 jaar druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 40-49 jaar grote ogen 

 40-49 jaar Grote ogen opzetten 

 50-59 jaar Beetje verschrikt opkijken 

 60 jaar en ouder als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het 

siervuurwerk 

 60 jaar en ouder gaan even op de gang zitten 

2.4.2.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten 

kijken naar het siervuurwerk 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Heel hard miauwen  

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen 

onder de 18 

bang kijken, "inkruipen" 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen 

onder de 18 

Beetje verschrikt opkijken 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen 

onder de 18 

gaan even op de gang zitten 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste 

kind t/m 12 jaar 

Beetje verschrikt opkijken  

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste 

kind t/m 12 jaar 

druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste 

kind t/m 12 jaar 

grote ogen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste 

kind t/m 12 jaar 

Grote ogen opzetten 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste 

kind t/m 12 jaar 

Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna 

gaat hij nieuwgierig naar buiten. 
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2.4.2.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Beetje verschrikt opkijken  

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Grote ogen opzetten 

 Part-time (12 t/m 34 

uur) 

druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Heel hard miauwen  

 Part-time (12 t/m 34 

uur) 

Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij 

nieuwgierig naar buiten. 

 Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het 

siervuurwerk 

 Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

bang kijken, "inkruipen" 

 Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

Beetje verschrikt opkijken 

 Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

gaan even op de gang zitten 

 Niet werkend (0 t/m 11 

uur) 

grote ogen 

2.4.2.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het siervuurwerk 

 Laag Beetje verschrikt opkijken 

 Laag gaan even op de gang zitten 

 Midden bang kijken, "inkruipen" 

 Midden Beetje verschrikt opkijken  

 Midden grote ogen 

 Midden Heel hard miauwen  

 Midden Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar buiten. 

 Hoog druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 Hoog Grote ogen opzetten 

2.4.2.6. Crossing naar regio 

 Noord-

Nederland 

bang kijken, "inkruipen" 

 Oost-Nederland als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het siervuurwerk 

 Oost-Nederland gaan even op de gang zitten 

 West-Nederland Beetje verschrikt opkijken  

 West-Nederland Beetje verschrikt opkijken 

 West-Nederland druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 West-Nederland grote ogen 

 West-Nederland Grote ogen opzetten 

 West-Nederland Heel hard miauwen  
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 West-Nederland Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar 

buiten. 

2.4.2.7. Crossing naar provincie 

 Flevoland als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het siervuurwerk 

 Flevoland gaan even op de gang zitten 

 Friesland bang kijken, "inkruipen" 

 Noord-

Holland 

Beetje verschrikt opkijken  

 Noord-

Holland 

druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 Noord-

Holland 

Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar 

buiten. 

 Utrecht Beetje verschrikt opkijken 

 Utrecht grote ogen 

 Utrecht Grote ogen opzetten 

 Zuid-Holland Heel hard miauwen  

2.4.2.8. Crossing naar huisdier 

 Ja als de erge knallen voorbij zijn gaat hij toch voor het raam zitten kijken naar het siervuurwerk 

 Ja bang kijken, "inkruipen" 

 Ja Beetje verschrikt opkijken  

 Ja Beetje verschrikt opkijken 

 Ja druk heen en weer lopen, veel om zich heen kijken 

 Ja gaan even op de gang zitten 

 Ja grote ogen 

 Ja Grote ogen opzetten 

 Ja Heel hard miauwen  

 Ja Hij blijft binnen in zijn mandje liggen tot het rustiger wordt. Daarna gaat hij nieuwgierig naar buiten. 

2.4.3. Konijn(en) 

2.4.3.1. Crossing naar geslacht 

 Man herrie maken 

2.4.3.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 40-49 jaar herrie maken 

2.4.3.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 herrie maken 

2.4.3.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of meer) herrie maken 

2.4.3.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag herrie maken 
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2.4.3.6. Crossing naar regio 

 West-Nederland herrie maken 

2.4.3.7. Crossing naar provincie 

 Zuid-Holland herrie maken 

2.4.3.8. Crossing naar huisdier 

 Ja herrie maken 

2.4.4. Cavia('s) 

2.4.5. Hamster(s) 

2.4.6. Vogel(s) 

2.4.6.1. Crossing naar geslacht 

 Man Luidruchtig 

 Man Schrikreactie bij harde knallen.  

 Vrouw Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

2.4.6.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 30-39 jaar Luidruchtig 

 30-39 jaar Schrikreactie bij harde knallen.  

 50-59 jaar Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

2.4.6.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Schrikreactie bij harde knallen.  

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms 

verwonden 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 

jaar 

Luidruchtig 

2.4.6.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of meer) Luidruchtig 

 Full-time (35 uur of meer) Schrikreactie bij harde knallen.  

 Part-time (12 t/m 34 uur) Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

2.4.6.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Midden Luidruchtig 

 Midden Schrikreactie bij harde knallen.  

 Hoog Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

2.4.6.6. Crossing naar regio 

 Noord-Nederland Luidruchtig 

 Oost-Nederland Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

 West-Nederland Schrikreactie bij harde knallen.  
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2.4.6.7. Crossing naar provincie 

 Friesland Luidruchtig 

 Gelderland Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

 Utrecht Schrikreactie bij harde knallen.  

2.4.6.8. Crossing naar huisdier 

 Ja Hard door kooi fladderen, waarbij ze zich soms verwonden 

 Ja Luidruchtig 

 Ja Schrikreactie bij harde knallen.  

2.4.7. Vis(sen) 

2.4.8. Reptiel(en) 

2.4.9. [gekozenopenantwoord antwoordid="309220"] 

2.4.9.1. Crossing naar geslacht 

 Vrouw Onrustig bewegen in hok/stal 

 Vrouw Rondjes lopen 

2.4.9.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 jaar Rondjes lopen 

 50-59 jaar Onrustig bewegen in hok/stal 

2.4.9.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Rondjes lopen 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Onrustig bewegen in hok/stal 

2.4.9.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Onrustig bewegen in hok/stal 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Rondjes lopen 

2.4.9.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Midden Onrustig bewegen in hok/stal 

 Midden Rondjes lopen 

2.4.9.6. Crossing naar regio 

 Noord-Nederland Onrustig bewegen in hok/stal 

 Oost-Nederland Rondjes lopen 

2.4.9.7. Crossing naar provincie 

 Drenthe Onrustig bewegen in hok/stal 

 Gelderland Rondjes lopen 

2.4.9.8. Crossing naar huisdier 

 Ja Onrustig bewegen in hok/stal 
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 Ja Rondjes lopen 
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2.5  Op welke momenten in aanloop naar de jaarwisseling merkt u aan uw huisdier(en) dat 

deze het meeste last heeft/hebben van vuurwerk? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.5.1. Anders, namelijk:  

 Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 december en januari 

 Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 hier in de buurt het hele jaar door 

 Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

 Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 Zodra de eerste harde knal te horen is 
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2.6  Op welke momenten in aanloop naar de jaarwisseling merkt u aan uw huisdier(en) dat 

deze het meeste last heeft/hebben van vuurwerk? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.6.1. Anders, namelijk:  

2.6.1.1. Crossing naar geslacht 

 Man De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 Man Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 Man Zodra de eerste harde knal te horen is 

 Vrouw Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Vrouw Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Vrouw De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 Vrouw december en januari 

 Vrouw Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Vrouw hier in de buurt het hele jaar door 

 Vrouw Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 Vrouw weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

2.6.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 jaar Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 30-39 jaar De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 30-39 jaar Zodra de eerste harde knal te horen is 

 40-49 jaar Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 40-49 jaar Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 50-59 jaar De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 50-59 jaar december en januari 

 50-59 jaar Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 60 jaar en ouder Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 60 jaar en ouder hier in de buurt het hele jaar door 

 60 jaar en ouder weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

2.6.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon alleen) Zodra de eerste harde knal te horen is 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk 

afgestoken word 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

december en januari 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

hier in de buurt het hele jaar door 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 
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 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder 

de 18 

Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig 

geknald 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 

t/m 12 jaar 

Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 

t/m 12 jaar 

De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 

maand van tevoren. 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 

13 t/m 17 jaar 

Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in 

januari  

2.6.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of meer) De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 Full-time (35 uur of meer) De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 Full-time (35 uur of meer) Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Full-time (35 uur of meer) Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 Full-time (35 uur of meer) Zodra de eerste harde knal te horen is 

 Part-time (12 t/m 34 uur) Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) december en januari 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) hier in de buurt het hele jaar door 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

2.6.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Laag hier in de buurt het hele jaar door 

 Laag weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

 Laag Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 Midden Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Midden De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 Midden december en januari 

 Midden Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Midden Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 Midden Zodra de eerste harde knal te horen is 

 Hoog De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

2.6.1.6. Crossing naar regio 

 Noord-Nederland De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 Noord-Nederland december en januari 

 Oost-Nederland Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Oost-Nederland De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 Oost-Nederland Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Oost-Nederland weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

 Zuid-Nederland Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Zuid-Nederland hier in de buurt het hele jaar door 

 West-Nederland Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  
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 West-Nederland Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 West-Nederland Zodra de eerste harde knal te horen is 

2.6.1.7. Crossing naar provincie 

 Drenthe De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 Flevoland Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Gelderland De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 Gelderland Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Gelderland weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

 Groningen december en januari 

 Noord-Brabant Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Noord-Brabant hier in de buurt het hele jaar door 

 Noord-Holland Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 Utrecht Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 Utrecht Zodra de eerste harde knal te horen is 

2.6.1.8. Crossing naar huisdier 

 Ja Als jongeren vuurwerk afsteken bij het uitlaten van de hond! 

 Ja Begint bij ons al ruim een maand van te voren 

 Ja De aanloop er naartoe , en met feestjes wanneer er vuurwerk afgestoken word 

 Ja De idioterie van illegale vuurwerkbommen begint al 1.5 maand van tevoren. 

 Ja december en januari 

 Ja Elke keer als er ook maar 1 knal klinkt buiten. 

 Ja hier in de buurt het hele jaar door 

 Ja Iedere keer als er geknald wordt, begint al in november tot in januari  

 Ja weet ik nog niet is jonge hond nog nooit meegemaakt 

 Ja Weken ervoor al. Er wordt hier in oktober al veelvuldig geknald 

 Ja Zodra de eerste harde knal te horen is 
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2.7  Wat doet u om uw huisdier(en) te beschermen tegen het licht en geluid van vuurwerk? 

U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.7.1. Anders, namelijk:  

 Aandacht geven 

 Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 bij je pakken 

 CBD olie gaan geven.  

 De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Dichtbij houden 

 Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 even meer op schoot nemen 

 feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 geruststellen 

 Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij blijft gestresst 

terwijl ik normaal blijf doen. 

 ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich veilig voelt. 

 in de badkamer een hoekje inrichten 

 kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Kalmerende voeding  

 katten boven laten lopen 

 Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 negeren 

 Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 op schoot nemen 

 op schoot nemen 

 rolluiken dicht 

 rolluiken dicht 

 Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Thuis blijven 

 toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Veel aandacht geven 

 verstopplaatsen creeeren 

 ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 
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2.8  Wat doet u om uw huisdier(en) te beschermen tegen het licht en geluid van vuurwerk? 

U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.8.1. Anders, namelijk:  

2.8.1.1. Crossing naar geslacht 

 Man Aandacht geven 

 Man Dichtbij houden 

 Man in de badkamer een hoekje inrichten 

 Man kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Man Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 Man negeren 

 Man Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 Man op schoot nemen 

 Man rolluiken dicht 

 Man Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Man Veel aandacht geven 

 Man ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Man zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 Vrouw Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Vrouw bij je pakken 

 Vrouw CBD olie gaan geven.  

 Vrouw De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Vrouw Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Vrouw En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 Vrouw even meer op schoot nemen 

 Vrouw feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Vrouw Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Vrouw geruststellen 

 Vrouw Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij blijft 

gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Vrouw ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich veilig voelt. 

 Vrouw Kalmerende voeding  

 Vrouw katten boven laten lopen 

 Vrouw Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Vrouw op schoot nemen 

 Vrouw rolluiken dicht 

 Vrouw Thuis blijven 

 Vrouw toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Vrouw verstopplaatsen creeeren 

 Vrouw Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 Vrouw Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 
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2.8.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 

jaar 

De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 jonger dan 30 

jaar 

Dichtbij houden 

 jonger dan 30 

jaar 

Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 jonger dan 30 

jaar 

Kalmerende voeding  

 jonger dan 30 

jaar 

katten boven laten lopen 

 jonger dan 30 

jaar 

Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 jonger dan 30 

jaar 

Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 jonger dan 30 

jaar 

zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 30-39 jaar Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 30-39 jaar Veel aandacht geven 

 30-39 jaar Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 

 40-49 jaar CBD olie gaan geven.  

 40-49 jaar feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 40-49 jaar Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 40-49 jaar negeren 

 40-49 jaar Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 40-49 jaar ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 40-49 jaar Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 50-59 jaar Aandacht geven 

 50-59 jaar bij je pakken 

 50-59 jaar En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 50-59 jaar in de badkamer een hoekje inrichten 

 50-59 jaar op schoot nemen 

 50-59 jaar rolluiken dicht 

 50-59 jaar rolluiken dicht 

 50-59 jaar Thuis blijven 

 50-59 jaar toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 60 jaar en 

ouder 

Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 60 jaar en 

ouder 

even meer op schoot nemen 

 60 jaar en 

ouder 

geruststellen 

 60 jaar en 

ouder 

Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij 

blijft gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 
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 60 jaar en 

ouder 

ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich 

veilig voelt. 

 60 jaar en 

ouder 

kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 60 jaar en 

ouder 

op schoot nemen 

 60 jaar en 

ouder 

verstopplaatsen creeeren 

2.8.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

even meer op schoot nemen 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje 

overheen leg maar hij blijft gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

op schoot nemen 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Veel aandacht geven 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Aandacht geven 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

bij je pakken 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dichtbij houden 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de 

gordijnen dicht 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

geruststellen 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de 

buurt, zodat hij zich veilig voelt. 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

in de badkamer een hoekje inrichten 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Kalmerende voeding  

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

op schoot nemen 
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 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

rolluiken dicht 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Thuis blijven 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder 

of opbergzolder. 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

verstopplaatsen creeeren 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

CBD olie gaan geven.  

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

rolluiken dicht 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

katten boven laten lopen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

negeren 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 jaar 

zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

2.8.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Aandacht geven 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

in de badkamer een hoekje inrichten 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

negeren 
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 Full-time (35 uur of 

meer) 

op schoot nemen 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

rolluiken dicht 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Full-time (35 uur of 

meer) 

Veel aandacht geven 

 Full-time (35 uur of 

meer) 

ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

CBD olie gaan geven.  

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Dichtbij houden 

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Kalmerende voeding  

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Thuis blijven 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

bij je pakken 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

even meer op schoot nemen 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

geruststellen 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg 

maar hij blijft gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij 

zich veilig voelt. 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

katten boven laten lopen 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 
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 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

op schoot nemen 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

rolluiken dicht 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

verstopplaatsen creeeren 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 

2.8.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Laag bij je pakken 

 Laag De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Laag En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 Laag even meer op schoot nemen 

 Laag geruststellen 

 Laag ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich veilig voelt. 

 Laag Kalmerende voeding  

 Laag op schoot nemen 

 Laag op schoot nemen 

 Laag rolluiken dicht 

 Laag Thuis blijven 

 Laag toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Laag zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 Midden Dichtbij houden 

 Midden Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Midden feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Midden Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij blijft 

gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Midden in de badkamer een hoekje inrichten 

 Midden kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Midden katten boven laten lopen 

 Midden Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Midden Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 Midden rolluiken dicht 

 Midden Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Midden Veel aandacht geven 

 Midden verstopplaatsen creeeren 

 Midden Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 
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 Hoog Aandacht geven 

 Hoog CBD olie gaan geven.  

 Hoog Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Hoog Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 Hoog negeren 

 Hoog ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Hoog Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

2.8.1.6. Crossing naar regio 

 Noord-

Nederland 

Aandacht geven 

 Noord-

Nederland 

Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Noord-

Nederland 

geruststellen 

 Noord-

Nederland 

toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Oost-

Nederland 

even meer op schoot nemen 

 Oost-

Nederland 

feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Oost-

Nederland 

Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Oost-

Nederland 

negeren 

 Oost-

Nederland 

Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 Oost-

Nederland 

Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 

 Zuid-

Nederland 

Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Zuid-

Nederland 

bij je pakken 

 Zuid-

Nederland 

De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Zuid-

Nederland 

Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Zuid-

Nederland 

Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij 

blijft gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Zuid-

Nederland 

ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich 

veilig voelt. 

 Zuid-

Nederland 

Kalmerende voeding  

 Zuid-

Nederland 

katten boven laten lopen 
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 Zuid-

Nederland 

op schoot nemen 

 Zuid-

Nederland 

rolluiken dicht 

 Zuid-

Nederland 

rolluiken dicht 

 Zuid-

Nederland 

ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Zuid-

Nederland 

zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 West-

Nederland 

CBD olie gaan geven.  

 West-

Nederland 

Dichtbij houden 

 West-

Nederland 

En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 West-

Nederland 

in de badkamer een hoekje inrichten 

 West-

Nederland 

kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 West-

Nederland 

Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 West-

Nederland 

op schoot nemen 

 West-

Nederland 

Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 West-

Nederland 

Thuis blijven 

 West-

Nederland 

Veel aandacht geven 

 West-

Nederland 

verstopplaatsen creeeren 

 West-

Nederland 

Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

2.8.1.7. Crossing naar provincie 

 Flevoland even meer op schoot nemen 

 Flevoland feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Friesland Aandacht geven 

 Friesland Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Friesland toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Gelderland Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Gelderland Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 Groningen geruststellen 

 Limburg bij je pakken 
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 Limburg katten boven laten lopen 

 Limburg rolluiken dicht 

 Limburg rolluiken dicht 

 Noord-

Brabant 

De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 

 Noord-

Brabant 

Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Noord-

Brabant 

Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij 

blijft gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Noord-

Brabant 

ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich veilig 

voelt. 

 Noord-

Brabant 

Kalmerende voeding  

 Noord-

Brabant 

op schoot nemen 

 Noord-

Brabant 

ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Noord-

Holland 

CBD olie gaan geven.  

 Noord-

Holland 

Dichtbij houden 

 Noord-

Holland 

kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Noord-

Holland 

Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Noord-

Holland 

Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 Overijssel negeren 

 Overijssel Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 

 Utrecht En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 Utrecht Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 Utrecht Veel aandacht geven 

 Utrecht verstopplaatsen creeeren 

 Zeeland Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Zeeland zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 Zuid-Holland in de badkamer een hoekje inrichten 

 Zuid-Holland op schoot nemen 

 Zuid-Holland Thuis blijven 

2.8.1.8. Crossing naar huisdier 

 Ja Aandacht geven 

 Ja Bij het dier blijven, beslist niet alleen laten 

 Ja bij je pakken 

 Ja CBD olie gaan geven.  

 Ja De dieren eventueel vasthouden zodat ze zich veilig kunnen voelen 
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 Ja Dichtbij houden 

 Ja Doek over hok van konijn hangen en meer stro erin leggen  

 Ja En op het 00:00 moment boven brengen in de slaapkamer met de gordijnen dicht 

 Ja even meer op schoot nemen 

 Ja feliway of een natuurlijk kalmeringsmiddel 

 Ja Genoeg verstop mogelijkheden bieden 

 Ja geruststellen 

 Ja Heb een tentje voor mijn grijze roodstaart waar ik ook nog een dekentje overheen leg maar hij blijft 

gestresst terwijl ik normaal blijf doen. 

 Ja ik geef hem een doos waar hij heerlijk in kan liggen, dicht bij ons in de buurt, zodat hij zich veilig voelt. 

 Ja in de badkamer een hoekje inrichten 

 Ja kalmerend aanhalen en rustig toespreken 

 Ja Kalmerende voeding  

 Ja katten boven laten lopen 

 Ja Laten zien wat er gebeurt (bij de hond) 

 Ja Meer vrijheid in huis om te gaan waar hij wil. 

 Ja negeren 

 Ja Op de rustigere zolder plaatsen en ze regelmatig aandacht komen geven 

 Ja op schoot nemen 

 Ja op schoot nemen 

 Ja rolluiken dicht 

 Ja rolluiken dicht 

 Ja Rustig tegen hem praten als ie schrikt  

 Ja Thuis blijven 

 Ja toe laten dat hij zich wil verstoppen op een donkere plek zoals de kelder of opbergzolder. 

 Ja Veel aandacht geven 

 Ja verstopplaatsen creeeren 

 Ja ze mogen naar de boven en naar zolder om onder het bed te kruipen 

 Ja Ze mogen op onze slaapkamer lekker op bed/veilige plek 

 Ja zorgen dat ze kan wegkruipen in haar schuilplaats 

 Ja Zoveel mogelijk normaal doen en goed opletten 
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2.9   Op welke momenten in aanloop naar de jaarwisseling ervaart u (zelf) weleens overlast 

van vuurwerk? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.9.1. Anders, namelijk:  

 Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' begint al weken 

voor de jaarwisseling.  

 Blijf ik binnen ivm zware astma 

 Carbid schieten 

 Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 december en januari 

 Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij voorkeur 's nachts . . 

. 

 Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot worden gemaakt. 

Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Hele jaar door op momenten 

 hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen doen trillen 

 ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk moet verboden 

worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Maanden ervoor al.  

 Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 Nabij winkels 

 nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te steken 

 Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het appartementencomplex waar ik 

woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 ruim ervoor al 

 Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog komt uit je stoel 

 wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij staande 

personen 
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 Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd nadat het 

vuurwerk is afgestoken 

 ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 
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2.10   Op welke momenten in aanloop naar de jaarwisseling ervaart u (zelf) weleens overlast 

van vuurwerk? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.10.1. Anders, namelijk:  

2.10.1.1.Crossing naar geslacht 

 Man Carbid schieten 

 Man Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij voorkeur 's 

nachts . . . 

 Man Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot worden 

gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Man Hele jaar door op momenten 

 Man ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Man In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 Man in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Man Maanden ervoor al.  

 Man nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 Man ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 Man Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te steken 

 Man vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Man wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij staande 

personen 

 Vrouw Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' begint al 

weken voor de jaarwisseling.  

 Vrouw Blijf ik binnen ivm zware astma 

 Vrouw Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Vrouw De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 Vrouw december en januari 

 Vrouw hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Vrouw Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Vrouw ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Vrouw Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen doen 

trillen 

 Vrouw ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk moet 

verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 Vrouw Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 Vrouw ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 Vrouw in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Vrouw Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 Vrouw Nabij winkels 

 Vrouw Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Vrouw Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het appartementencomplex 

waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Vrouw ruim ervoor al 

 Vrouw Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 
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 Vrouw Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Vrouw Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog komt 

uit je stoel 

 Vrouw Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd nadat het 

vuurwerk is afgestoken 

 Vrouw ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

2.10.1.2.Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 

30 jaar 

Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' 

begint al weken voor de jaarwisseling.  

 jonger dan 

30 jaar 

Carbid schieten 

 jonger dan 

30 jaar 

Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot 

worden gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 jonger dan 

30 jaar 

Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te 

steken 

 jonger dan 

30 jaar 

Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd 

nadat het vuurwerk is afgestoken 

 30-39 jaar De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 30-39 jaar ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 30-39 jaar Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het 

appartementencomplex waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 40-49 jaar Hele jaar door op momenten 

 40-49 jaar in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 40-49 jaar Nabij winkels 

 40-49 jaar Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 40-49 jaar ruim ervoor al 

 40-49 jaar vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 50-59 jaar Blijf ik binnen ivm zware astma 

 50-59 jaar december en januari 

 50-59 jaar Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen 

doen trillen 

 50-59 jaar In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 50-59 jaar Maanden ervoor al.  

 50-59 jaar Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 50-59 jaar nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 50-59 jaar Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 60 jaar en 

ouder 

Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 60 jaar en 

ouder 

Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij 

voorkeur 's nachts . . . 

 60 jaar en 

ouder 

hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 60 jaar en 

ouder 

Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 
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 60 jaar en 

ouder 

ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 60 jaar en 

ouder 

ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 60 jaar en 

ouder 

ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk 

moet verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 60 jaar en 

ouder 

Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 60 jaar en 

ouder 

ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 60 jaar en 

ouder 

in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 60 jaar en 

ouder 

Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 60 jaar en 

ouder 

Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog 

komt uit je stoel 

 60 jaar en 

ouder 

wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij 

staande personen 

 60 jaar en 

ouder 

ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

2.10.1.3.Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken 

van 'knalvuurwerk' begint al weken voor de jaarwisseling.  

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen 

opzettenlijk kapot worden gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon 

gemaakt 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware 

bommen die de ramen doen trillen 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het 

appartementencomplex waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Eénpersoons huishouden (woon 

alleen) 

ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Blijf ik binnen ivm zware astma 
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 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Carbid schieten 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

december en januari 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe 

omgeving. Bij voorkeur 's nachts . . . 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat 

gevaarlijke vuurwerk moet verboden worden maart daar valt niet de goede 

kwaliteit onder. 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel 

marokanen. 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Maanden ervoor al.  

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen 

soms vuurwerk af te steken 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde 

knlallen dat je omhoog komt uit je stoel 

 Meerpersoons huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te 

houden met dichtbij staande personen 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in 

onze wijk. 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

Hele jaar door op momenten 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

ontzettend harde knallen vanaf november al. 
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 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 

ruim ervoor al 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Nabij winkels 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze 

(extreem) beschadigd nadat het vuurwerk is afgestoken 

2.10.1.4.Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij 

voorkeur 's nachts . . . 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk 

kapot worden gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Hele jaar door op momenten 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de 

ramen doen trillen 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Maanden ervoor al.  

 Full-time (35 uur 

of meer) 

nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af 

te steken 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het 

appartementencomplex waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Full-time (35 uur 

of meer) 

vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' 

begint al weken voor de jaarwisseling.  

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Nabij winkels 

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 
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 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Blijf ik binnen ivm zware astma 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Carbid schieten 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

december en januari 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke 

vuurwerk moet verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ruim ervoor al 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je 

omhoog komt uit je stoel 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met 

dichtbij staande personen 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) 

beschadigd nadat het vuurwerk is afgestoken 

 Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

2.10.1.5.Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag Blijf ik binnen ivm zware astma 

 Laag hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Laag Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Laag ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Laag ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Laag ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk moet 

verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 
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 Laag Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 Laag in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Laag Maanden ervoor al.  

 Laag Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Laag Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog komt 

uit je stoel 

 Laag Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd nadat 

het vuurwerk is afgestoken 

 Laag ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

 Midden Carbid schieten 

 Midden december en januari 

 Midden Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot worden 

gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Midden Hele jaar door op momenten 

 Midden ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 Midden In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 Midden in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Midden Nabij winkels 

 Midden Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Midden Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te steken 

 Midden ruim ervoor al 

 Hoog Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' begint al 

weken voor de jaarwisseling.  

 Hoog Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Hoog De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 Hoog Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij voorkeur 's 

nachts . . . 

 Hoog Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen doen 

trillen 

 Hoog Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 Hoog nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 Hoog ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 Hoog Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het appartementencomplex 

waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Hoog Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 Hoog vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Hoog wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij staande 

personen 

2.10.1.6.Crossing naar regio 

 Noord-

Nederland 

Carbid schieten 

 Noord-

Nederland 

december en januari 
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 Noord-

Nederland 

Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Noord-

Nederland 

ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk 

moet verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 Noord-

Nederland 

Nabij winkels 

 Noord-

Nederland 

ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 Oost-

Nederland 

Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' 

begint al weken voor de jaarwisseling.  

 Oost-

Nederland 

Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij 

voorkeur 's nachts . . . 

 Oost-

Nederland 

Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot 

worden gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Oost-

Nederland 

in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Oost-

Nederland 

Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het 

appartementencomplex waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Oost-

Nederland 

ruim ervoor al 

 Oost-

Nederland 

vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Oost-

Nederland 

ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

 Zuid-

Nederland 

Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Zuid-

Nederland 

Hele jaar door op momenten 

 Zuid-

Nederland 

hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Zuid-

Nederland 

ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Zuid-

Nederland 

Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 Zuid-

Nederland 

Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Zuid-

Nederland 

Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog 

komt uit je stoel 

 Zuid-

Nederland 

Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd 

nadat het vuurwerk is afgestoken 

 West-

Nederland 

Blijf ik binnen ivm zware astma 

 West-

Nederland 

De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 West-

Nederland 

ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 
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 West-

Nederland 

Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen 

doen trillen 

 West-

Nederland 

ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 West-

Nederland 

In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 West-

Nederland 

in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 West-

Nederland 

Maanden ervoor al.  

 West-

Nederland 

Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 West-

Nederland 

nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 West-

Nederland 

Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 West-

Nederland 

Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te 

steken 

 West-

Nederland 

Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 West-

Nederland 

wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij 

staande personen 

2.10.1.7.Crossing naar provincie 

 Drenthe Carbid schieten 

 Drenthe ontzettend harde knallen vanaf november al. 

 Flevoland ruim ervoor al 

 Flevoland ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

 Friesland ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk 

moet verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 Gelderland Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' 

begint al weken voor de jaarwisseling.  

 Gelderland Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij 

voorkeur 's nachts . . . 

 Gelderland Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot 

worden gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Gelderland in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Gelderland vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Groningen december en januari 

 Groningen Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Groningen Nabij winkels 

 Limburg Hele jaar door op momenten 

 Limburg ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Limburg Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 
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 Noord-

Brabant 

Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Noord-

Brabant 

hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Noord-

Brabant 

Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Noord-

Brabant 

Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog 

komt uit je stoel 

 Noord-

Brabant 

Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd 

nadat het vuurwerk is afgestoken 

 Noord-

Holland 

Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Noord-

Holland 

Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 Noord-

Holland 

wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij 

staande personen 

 Overijssel Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het 

appartementencomplex waar ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Utrecht Blijf ik binnen ivm zware astma 

 Utrecht De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 Utrecht Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen 

doen trillen 

 Utrecht ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 Utrecht Maanden ervoor al.  

 Utrecht nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 Utrecht Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te 

steken 

 Zuid-Holland ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Zuid-Holland In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 Zuid-Holland in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Zuid-Holland Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

2.10.1.8.Crossing naar huisdier 

 Ja Blijf ik binnen ivm zware astma 

 Ja Carbid schieten 

 Ja De hele maand december, wanneer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken in onze wijk. 

 Ja december en januari 

 Ja Hele jaar door op momenten 

 Ja hier in de buurt word het hele jaar door vuurwerk afgestoken 

 Ja Ik hoorde zojuist vuurwerk bij mijn buren in de huiskamer. Zijn wel marokanen. 

 Ja ik hou er niet van, maar echt last heb ik er niet van 

 Ja in drie maanden voorafgaand aan oud en nieuw. 

 Ja Maanden ervoor al.  

 Ja nu al, als illegaal vuurwerk wordt afgestoken 

 Ja ontzettend harde knallen vanaf november al. 
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 Ja Op momenten dat niks te maken heeft met oudejaarsdag zitten mensen soms vuurwerk af te steken 

 Ja ruim ervoor al 

 Ja vaak weken voor de jaarwisseling, zwaar vuurwerk (platteland) 

 Ja Vanaf oktober harde bommen door hangjeugd 

 Ja Wanneer er vuurwerk wordt vastgeklemd in de schutting waardoor deze (extreem) beschadigd nadat het 

vuurwerk is afgestoken 

 Ja ze gooien de knallen vaak in de hal van de flat, en dat dringt er door. 

 Nee Al vroeg voordat vuurwerk officieel afgestoken mag worden. Het afsteken van 'knalvuurwerk' begint al 

weken voor de jaarwisseling.  

 Nee Daarnet al....tussen het winkelende publiek notabene 

 Nee Door het jaar heen is er met enige regelmaat vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Bij voorkeur 's 

nachts . . . 

 Nee Er mag best wat afgestoken worden, ik vind het alleen storend als er dingen opzettenlijk kapot worden 

gemaakt. Of de troep achteraf niet word schoon gemaakt 

 Nee Hier vaak midden in de zomer nog, en begin oktober weer 

 Nee ik ervaar bijna geen last van vuurwerk 

 Nee ik ervaar deze dagen altijd veel last van vuurwerk 

 Nee Ik ervaar geen overlast van normaal vuurwerk, wel van die hele zware bommen die de ramen doen trillen 

 Nee ik geniet oudejaars avond om 12 uur van het mooie vuurwerk maar dat gevaarlijke vuurwerk moet 

verboden worden maart daar valt niet de goede kwaliteit onder. 

 Nee In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 

 Nee in de nacht na de jaarwisseling, 4 uur is niet normaal 

 Nee Na het afsteken. De rotzooi op straat.  

 Nee Nabij winkels 

 Nee Op het moment je van je werk naar huis fietst, ongelovelijk gevaarlijk 

 Nee Op onverwachte momenten gedurende het hele jaar: hangjeugd rondom het appartementencomplex waar 

ik woon, steekt nog weleens een knaller af. 

 Nee Soms, als er onverwacht erg harde knallen zijn voor de jaarwisseling 

 Nee Vanaf september beginnen ze al vuurwerk af te steken soms zulke harde knlallen dat je omhoog komt uit 

je stoel 

 Nee wanneer een te zwaar soort vuurwerk wordt afgestoken zonder rekening te houden met dichtbij staande 

personen 
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2.11  Wat voor type vuurwerk steekt u zelf weleens af? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.11.1. Anders, namelijk: 

 carbid 

 illegale cobra's 

 Nooit meer dan drie vuurpijlen 
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2.12  Wat voor type vuurwerk steekt u zelf weleens af? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.12.1. Anders, namelijk: 

2.12.1.1.Crossing naar geslacht 

 Man illegale cobra's 

 Man Nooit meer dan drie vuurpijlen 

 Vrouw carbid 

2.12.1.2.Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger dan 30 jaar illegale cobra's 

 40-49 jaar carbid 

 60 jaar en ouder Nooit meer dan drie vuurpijlen 

2.12.1.3.Crossing naar gezinssituatie 

 Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Nooit meer dan drie vuurpijlen 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar carbid 

 Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar illegale cobra's 

2.12.1.4.Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Part-time (12 t/m 34 uur) carbid 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) illegale cobra's 

 Niet werkend (0 t/m 11 uur) Nooit meer dan drie vuurpijlen 

2.12.1.5.Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Midden illegale cobra's 

 Hoog carbid 

 Hoog Nooit meer dan drie vuurpijlen 

2.12.1.6.Crossing naar regio 

 Noord-Nederland carbid 

 Zuid-Nederland illegale cobra's 

 West-Nederland Nooit meer dan drie vuurpijlen 

2.12.1.7.Crossing naar provincie 

 Groningen carbid 

 Noord-Brabant illegale cobra's 

 Utrecht Nooit meer dan drie vuurpijlen 

2.12.1.8.Crossing naar huisdier 

 Ja carbid 

 Ja Nooit meer dan drie vuurpijlen 

 Nee illegale cobra's 
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2.13  Rondom welke plaatsen zouden volgens u vuurwerkvrije zones aangesteld moeten 

worden? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.13.1. Anders, namelijk:  

 55 plus woningen 

 Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Alle bovenstaande 

 Bedrijventerreinen 

 bij rietgedekte boerderijen 

 Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Buitengebieden zonder dieren. 

 centrale pleinen in een stad/dorp 

 De gehele bewoonde wereld 

 Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 eigenlijk dus overal 

 Fietspaden en wegen  

 gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar harder, het zijn 

complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Heel Nederland 

 Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel mensen van 

kunnen genieten! 

 Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts afgestoken wordt 

 Omgeving winkelcentum 

 Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel vuurwerk 

afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. Dus respect voor elkaar 

hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Overal 

 Overal 

 Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 overal! 

 Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Winkelcentra 

 winkelcentra 

 ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 
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2.14  Rondom welke plaatsen zouden volgens u vuurwerkvrije zones aangesteld moeten 

worden? U kunt meerdere antwoorden geven. 

2.14.1. Anders, namelijk:  

2.14.1.1.Crossing naar geslacht 

 Man Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Man Bedrijventerreinen 

 Man bij rietgedekte boerderijen 

 Man Buitengebieden zonder dieren. 

 Man centrale pleinen in een stad/dorp 

 Man gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar harder, het 

zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Man overal! 

 Man Winkelcentra 

 Vrouw 55 plus woningen 

 Vrouw Alle bovenstaande 

 Vrouw Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Vrouw De gehele bewoonde wereld 

 Vrouw Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 Vrouw eigenlijk dus overal 

 Vrouw Fietspaden en wegen  

 Vrouw Heel Nederland 

 Vrouw Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Vrouw Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Vrouw Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Vrouw Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel mensen 

van kunnen genieten! 

 Vrouw Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Vrouw Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts afgestoken 

wordt 

 Vrouw Omgeving winkelcentum 

 Vrouw Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel 

vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. Dus 

respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Vrouw Overal 

 Vrouw Overal 

 Vrouw Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 Vrouw Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 Vrouw voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Vrouw Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Vrouw winkelcentra 

 Vrouw ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 
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2.14.1.2.Crossing naar leeftijdsgroep 

 jonger 

dan 30 

jaar 

Fietspaden en wegen  

 jonger 

dan 30 

jaar 

Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 jonger 

dan 30 

jaar 

Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel 

vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. 

Dus respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 30-39 

jaar 

Heel Nederland 

 30-39 

jaar 

Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 40-49 

jaar 

Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 40-49 

jaar 

Bedrijventerreinen 

 40-49 

jaar 

De gehele bewoonde wereld 

 40-49 

jaar 

Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 40-49 

jaar 

Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts afgestoken 

wordt 

 40-49 

jaar 

Omgeving winkelcentum 

 40-49 

jaar 

Overal 

 40-49 

jaar 

Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 50-59 

jaar 

Alle bovenstaande 

 50-59 

jaar 

eigenlijk dus overal 

 50-59 

jaar 

gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar harder, 

het zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 50-59 

jaar 

Winkelcentra 

 50-59 

jaar 

winkelcentra 

 60 jaar 

en ouder 

55 plus woningen 

 60 jaar 

en ouder 

bij rietgedekte boerderijen 
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 60 jaar 

en ouder 

Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 60 jaar 

en ouder 

Buitengebieden zonder dieren. 

 60 jaar 

en ouder 

centrale pleinen in een stad/dorp 

 60 jaar 

en ouder 

Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 60 jaar 

en ouder 

Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 60 jaar 

en ouder 

Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel 

mensen van kunnen genieten! 

 60 jaar 

en ouder 

Overal 

 60 jaar 

en ouder 

Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 60 jaar 

en ouder 

overal! 

 60 jaar 

en ouder 

Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 60 jaar 

en ouder 

voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 60 jaar 

en ouder 

ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 

2.14.1.3.Crossing naar gezinssituatie 

 Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Alle bovenstaande 

 Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Buitengebieden zonder dieren. 

 Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Fietspaden en wegen  

 Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

55 plus woningen 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Bedrijventerreinen 
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 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

bij rietgedekte boerderijen 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van 

hebben 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

centrale pleinen in een stad/dorp 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

eigenlijk dus overal 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden 

alleen maar harder, het zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Heel Nederland 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed 

doel. 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, 

waar dan veel mensen van kunnen genieten! 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind 

dat er overal wel vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening 

gehouden moet worden met anderen. Dus respect voor elkaar hebben en dit 

accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Overal 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

overal! 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Winkelcentra 
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 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

winkelcentra 

 Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en 

mensen. 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's 

nachts afgestoken wordt 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Overal 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

De gehele bewoonde wereld 

 Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Omgeving winkelcentum 

2.14.1.4.Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Full-time (35 

uur of meer) 

Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Full-time (35 

uur of meer) 

Alle bovenstaande 

 Full-time (35 

uur of meer) 

Bedrijventerreinen 

 Full-time (35 

uur of meer) 

gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar 

harder, het zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Full-time (35 

uur of meer) 

overal! 

 Full-time (35 

uur of meer) 

Winkelcentra 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

De gehele bewoonde wereld 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  
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 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts 

afgestoken wordt 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Omgeving winkelcentum 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Overal 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Part-time (12 

t/m 34 uur) 

winkelcentra 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

55 plus woningen 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

bij rietgedekte boerderijen 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Buitengebieden zonder dieren. 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

centrale pleinen in een stad/dorp 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

eigenlijk dus overal 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Fietspaden en wegen  

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Heel Nederland 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 
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 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel 

mensen van kunnen genieten! 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal 

wel vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met 

anderen. Dus respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop 

stellen. 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Overal 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 

2.14.1.5.Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Laag 55 plus woningen 

 Laag Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Laag Buitengebieden zonder dieren. 

 Laag Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 Laag gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar harder, het 

zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Laag Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Laag Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Laag Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Laag Omgeving winkelcentum 

 Laag Overal 

 Laag Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 Laag voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Laag Winkelcentra 

 Laag ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 

 Midden Bedrijventerreinen 

 Midden bij rietgedekte boerderijen 

 Midden centrale pleinen in een stad/dorp 

 Midden De gehele bewoonde wereld 

 Midden eigenlijk dus overal 

 Midden Fietspaden en wegen  
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 Midden Heel Nederland 

 Midden Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts afgestoken 

wordt 

 Midden Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel 

vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. Dus 

respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Midden overal! 

 Hoog Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Hoog Alle bovenstaande 

 Hoog Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel mensen 

van kunnen genieten! 

 Hoog Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Hoog Overal 

 Hoog Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 Hoog Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Hoog winkelcentra 

2.14.1.6.Crossing naar regio 

 Noord-

Nederland 

bij rietgedekte boerderijen 

 Noord-

Nederland 

eigenlijk dus overal 

 Noord-

Nederland 

Fietspaden en wegen  

 Noord-

Nederland 

Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Noord-

Nederland 

Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel 

vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. 

Dus respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Noord-

Nederland 

Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Noord-

Nederland 

ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 

 Oost-

Nederland 

Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Oost-

Nederland 

Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Oost-

Nederland 

Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 Oost-

Nederland 

Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Oost-

Nederland 

Overal 

 Oost-

Nederland 

voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 
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 Oost-

Nederland 

winkelcentra 

 Zuid-

Nederland 

55 plus woningen 

 Zuid-

Nederland 

Bedrijventerreinen 

 Zuid-

Nederland 

Buitengebieden zonder dieren. 

 Zuid-

Nederland 

De gehele bewoonde wereld 

 Zuid-

Nederland 

Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Zuid-

Nederland 

Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel 

mensen van kunnen genieten! 

 Zuid-

Nederland 

Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts 

afgestoken wordt 

 Zuid-

Nederland 

Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 West-

Nederland 

Alle bovenstaande 

 West-

Nederland 

centrale pleinen in een stad/dorp 

 West-

Nederland 

gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar 

harder, het zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 West-

Nederland 

Heel Nederland 

 West-

Nederland 

Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 West-

Nederland 

Omgeving winkelcentum 

 West-

Nederland 

Overal 

 West-

Nederland 

Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 West-

Nederland 

overal! 

 West-

Nederland 

Winkelcentra 

2.14.1.7.Crossing naar provincie 

 Drenthe bij rietgedekte boerderijen 

 Drenthe Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Flevoland Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Friesland Fietspaden en wegen  
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 Friesland Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel 

vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. 

Dus respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Gelderland Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Gelderland Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Gelderland Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 Gelderland voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Groningen eigenlijk dus overal 

 Groningen Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Groningen ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 

 Noord-

Brabant 

55 plus woningen 

 Noord-

Brabant 

Buitengebieden zonder dieren. 

 Noord-

Brabant 

De gehele bewoonde wereld 

 Noord-

Brabant 

Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Noord-

Brabant 

Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel 

mensen van kunnen genieten! 

 Noord-

Brabant 

Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts 

afgestoken wordt 

 Noord-

Holland 

Alle bovenstaande 

 Noord-

Holland 

centrale pleinen in een stad/dorp 

 Noord-

Holland 

gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar 

harder, het zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Noord-

Holland 

Omgeving winkelcentum 

 Overijssel Overal 

 Overijssel winkelcentra 

 Utrecht Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Utrecht Winkelcentra 

 Zeeland Bedrijventerreinen 

 Zeeland Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 Zuid-

Holland 

Heel Nederland 

 Zuid-

Holland 

Overal 

 Zuid-

Holland 

Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 Zuid-

Holland 

overal! 
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2.14.1.8.Crossing naar huisdier 

 Ja 55 plus woningen 

 Ja Afhankelijk van lokale situatie en wensen omwonenden 

 Ja Alle bovenstaande 

 Ja Bedrijventerreinen 

 Ja bij rietgedekte boerderijen 

 Ja eigenlijk dus overal 

 Ja Fietspaden en wegen  

 Ja gewoon GEEN vuurwerk meer af laten steken door particulieren, knallen worden alleen maar harder, het 

zijn complete ''bommen'' tegenwoordig.  

 Ja Heel Nederland 

 Ja Het mag wel in woonwijken als het georganiseert is, en niet van die grote knallen. 

 Ja Hoofd Wegen en veel gebruikte wandelpaden  

 Ja Liefst overal voor alle knalvuurwerk 

 Ja Met name rekening houden, dat er alleen op oudjaarsavond tussen 20 en 2 uur 's nachts afgestoken wordt 

 Ja Omgeving winkelcentum 

 Ja Op plekken waar anderen in gevaar komen of het niet als prettig ervaren. Ik vind dat er overal wel 

vuurwerk afgestoken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met anderen. Dus 

respect voor elkaar hebben en dit accepteren. Maar vooral: VEILIGHEID voorop stellen. 

 Ja overal! 

 Ja Van mij hoeft vuurwerk helemaal niet. 

 Ja voor mij hoeft het niiet geen vuurwerk maar ik begrijp de jongere 

 Ja Waar in voorgaande jaren bovenmatig veel overlast is geweest. 

 Ja Winkelcentra 

 Nee Buiten de bebouwde kom op plaatsen waar niemand, mensen of dieren er last van hebben 

 Nee Buitengebieden zonder dieren. 

 Nee centrale pleinen in een stad/dorp 

 Nee De gehele bewoonde wereld 

 Nee Een vuurwerkvrije zone gaat wel ver. Het gaat om rekening houden met dieren en mensen. 

 Nee Helemaal geen vuurwerk meer afsteken. Geef het geld liever jaarlijks aan een goed doel. 

 Nee Lastige vraagstelling, zoveel mogelijk verbieden en op een vaste plek een show, waar dan veel mensen van 

kunnen genieten! 

 Nee Overal 

 Nee Overal 

 Nee Overal dus. Knallen houden zich niet aan zonegrenzen. 

 Nee winkelcentra 

 Nee ziekenhuizen weet ik niet, Voor sommige zieken is het juist een leuke afwisseling, 
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2.15  Afsluiting: 

U heeft zojuist deelgenomen aan het onderzoek over vuurwerkoverlast. Het doel van het 

onderzoek is om te achterhalen in hoeverre Nederlanders en/of hun huisdieren te 

maken hebben met vuurwerk overlast tijdens de jaarwisseling. De resultaten zullen 

door de Dierenbescherming worden gebruikt om deze situatie onder de aandacht te 

brengen. 

 

Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u 

dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt 

u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'. 

2.15.1. Crossing naar geslacht 

 Opmerkingen: 

Man Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede richtlijnen. 

Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Man te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals verzorgingstehuizen e.d. 

een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN vuurwerkverbod is mijn inziens klets want 

het valt niet of nauwelijks te handhaven. 

Man Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben ik 

bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Man Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

Man gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Man b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens gevaarlijk, 

en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Man  Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Man Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

Man het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Man Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Man Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. Dus 

hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Man Goede jaarwisseling  

Man Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen veroorzaken 

overlast. O.a. drank. 

Man Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit lijkt 

meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar je 

gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

Man Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het gaat 

te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik toegestaan. De tijd 

waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop meer en hoge sancties 

voor mensen die dit wel doen. 

Man leuke enquette 

Man De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Man Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Man Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk wordt 

afgestoken 
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Man De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het zware 

vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden en 

gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

Man Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

Man Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze 

enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra 

Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

Man Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar omgaat 

de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn maar dat 

ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken aanbod. 

Man gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen van 

illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze eerst maar 

eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Man Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens tegen 

kunnen!  

Vrouw Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Vrouw Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn 

papegaai weer normaal (re)ageert. 

Vrouw Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

Vrouw 1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Vrouw Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar om 

domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. (Zowel mens 

als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

Vrouw Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het 

vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met 

vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

Vrouw mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

Vrouw Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Vrouw Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Vrouw Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last van  

Vrouw één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Vrouw Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat een 

troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de gemeente dat 

moet doen 

Vrouw Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de gemeente 

wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings huizen zouden 

gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

Vrouw Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet 

leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals een 

groot weiland met carbidwedstrijden. 

Vrouw Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

Vrouw Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor 

overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen ervaren. 

Vrouw Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 
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Vrouw De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor de 

longen.  

Vrouw ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Vrouw Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is om 

dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Vrouw Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

Vrouw Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels komen , 

bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

Vrouw Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv 

afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine 

kinderen.  

Vrouw Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een grote 

stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de kust. We 

logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, waar de overlast 

heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Vrouw Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Vrouw tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Vrouw er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Vrouw waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens een 

nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van politie en 

overheid. 

Vrouw Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het al 6 

weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die iedere 

weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. Standaard 11 

uur hoorde je het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral kinderen met knal 

vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij zelf natuurlijk ook. Het 

gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet op de daarvoor bedoelde 

dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was vroeger ook al zo dat ik nog thuis 

woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou de was aan het ophangen was ze 

gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

Vrouw Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige honden 

waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over die vraag van 

gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. Want waar mag het 

wel en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de gemeente kan het toch niet 

handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen nog meer ellende. 

Vrouw Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

Vrouw Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd langs 

de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone klinken de 

knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of verkoop van 

vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum gewoon veilig over 

straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele vuurwerkshow van 

gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

Vrouw Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  
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Vrouw Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig 

knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten kan 

laten! 

Vrouw Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, ook 

is het slecht voor het milieu  

Vrouw Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Vrouw leuk 

Vrouw ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan lelijk 

gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met en andere 

gedachte 

Vrouw Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

Vrouw Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de positieve 

kant van vuurwerk. Erg jammer 

Vrouw Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de deken 

en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

Vrouw Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Vrouw Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft liggen. Dit 

is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

2.15.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Opmerkingen: 

jonger 

dan 30 

jaar 

Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor 

overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen 

ervaren. 

jonger 

dan 30 

jaar 

1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

jonger 

dan 30 

jaar 

Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar 

omgaat de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn 

maar dat ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken aanbod. 

jonger 

dan 30 

jaar 

Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens 

tegen kunnen!  

30-39 

jaar 

gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen van 

illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze eerst 

maar eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

30-39 

jaar 

Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

30-39 

jaar 

Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

30-39 

jaar 

Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft liggen. 

Dit is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

30-39 

jaar 

Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 
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30-39 

jaar 

Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de positieve 

kant van vuurwerk. Erg jammer 

30-39 

jaar 

Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

30-39 

jaar 

ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

40-49 

jaar 

Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

40-49 

jaar 

Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het al 6 

weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die iedere 

weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. Standaard 11 

uur hoorde je het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral kinderen met 

knal vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij zelf natuurlijk 

ook. Het gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet op de daarvoor 

bedoelde dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was vroeger ook al zo dat ik 

nog thuis woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou de was aan het ophangen 

was ze gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

40-49 

jaar 

Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv 

afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine 

kinderen.  

40-49 

jaar 

Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar om 

domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. (Zowel 

mens als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

40-49 

jaar 

De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het zware 

vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden en 

gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

40-49 

jaar 

Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit lijkt 

meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar je 

gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

40-49 

jaar 

Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het 

gaat te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik toegestaan. 

De tijd waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop meer en hoge 

sancties voor mensen die dit wel doen. 

40-49 

jaar 

Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het 

vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met 

vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

40-49 

jaar 

Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen veroorzaken 

overlast. O.a. drank. 

50-59 

jaar 

Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet 

leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals een 

groot weiland met carbidwedstrijden. 

50-59 

jaar 

De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor de 

longen.  

50-59 

jaar 

leuke enquette 
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50-59 

jaar 

Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

50-59 

jaar 

Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

50-59 

jaar 

Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig 

knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten kan 

laten! 

50-59 

jaar 

Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, 

ook is het slecht voor het milieu  

50-59 

jaar 

Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben ik 

bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

50-59 

jaar 

Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede 

richtlijnen. Respect voor elkaar en lekker genieten. 

50-59 

jaar 

te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals verzorgingstehuizen 

e.d. een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN vuurwerkverbod is mijn inziens 

klets want het valt niet of nauwelijks te handhaven. 

50-59 

jaar 

Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige 

honden waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over die 

vraag van gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. Want 

waar mag het wel en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de gemeente kan 

het toch niet handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen nog meer ellende. 

50-59 

jaar 

leuk 

50-59 

jaar 

gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

50-59 

jaar 

b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens 

gevaarlijk, en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

50-59 

jaar 

Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last 

van  

50-59 

jaar 

één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

60 jaar 

en ouder 

Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat een 

troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de gemeente 

dat moet doen 

60 jaar 

en ouder 

Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de 

gemeente wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings 

huizen zouden gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

60 jaar 

en ouder 

het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

60 jaar 

en ouder 

Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

60 jaar 

en ouder 

Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is 

om dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

60 jaar 

en ouder 

Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een 

grote stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de 
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kust. We logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, waar 

de overlast heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

60 jaar 

en ouder 

Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

60 jaar 

en ouder 

tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

60 jaar 

en ouder 

er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

60 jaar 

en ouder 

waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens een 

nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van politie 

en overheid. 

60 jaar 

en ouder 

ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan 

lelijk gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met en 

andere gedachte 

60 jaar 

en ouder 

Goede jaarwisseling  

60 jaar 

en ouder 

Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de 

deken en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

60 jaar 

en ouder 

 Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

60 jaar 

en ouder 

Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels komen 

, bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

60 jaar 

en ouder 

Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

60 jaar 

en ouder 

Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

60 jaar 

en ouder 

Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

60 jaar 

en ouder 

Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

60 jaar 

en ouder 

Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd 

langs de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone 

klinken de knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of 

verkoop van vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum 

gewoon veilig over straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele 

vuurwerkshow van gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

60 jaar 

en ouder 

Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze 

enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra 

Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

60 jaar 

en ouder 

Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn 

papegaai weer normaal (re)ageert. 

60 jaar 

en ouder 

De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

60 jaar 

en ouder 

Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 
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60 jaar 

en ouder 

mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

60 jaar 

en ouder 

Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk 

wordt afgestoken 

60 jaar 

en ouder 

Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

60 jaar 

en ouder 

Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

60 jaar 

en ouder 

Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

60 jaar 

en ouder 

Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

60 jaar 

en ouder 

Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. Dus 

hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

2.15.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Opmerkingen: 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt 

gegarandeerd langs de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die 

zone wonen... En in die zone klinken de knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat 

werkt is een algeheel verbod op bezit en/of verkoop van vuurwerk. Dat heb ik 

meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum gewoon veilig over 

straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele 

vuurwerkshow van gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We 

wonen in een grote stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan 

Zee. Een kleine plaats aan de kust. We logeren in een dierviendelijk hotel. We 

ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, waar de overlast heel groot is. We 

verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in 

paniek door vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook 

onacceptabel 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. 

Maar vorige honden waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en 

na de jaarwisseling.Over die vraag van gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit 

aankunnen. Dit is iets voor de overheid. Want waar mag het wel en niet? Ik geloof dat je 
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problemen in straten en buurten krijg want de gemeente kan het toch niet handhaven. 

De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen nog meer ellende. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit 

stoppen. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de 

problemen voor de longen.  

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand 

voordat mijn papegaai weer normaal (re)ageert. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens 

en materiaal. 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol 

met elkaar omgaat de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen 

altijd uitzonderingen zijn maar dat ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, 

er zijn veel belangrijkere zaken aanbod. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. 

Alleen maar om domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt 

gehouden met omgeving. (Zowel mens als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, 

aanpakken en straffen. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de 

opdrachtgever is van deze enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van 

deze enquête: Guus Westra Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 

Guus@JGWestra.nl 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer 

vuurwerk wordt afgestoken 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Goede jaarwisseling  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de 

opzet die er is om dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar 

geleden. Het gaat te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de 

jaarwisseling vind ik toegestaan. De tijd waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. 
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Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop meer en hoge sancties voor mensen die dit wel 

doen. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

leuke enquette 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk 

verhalen. Dus hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken 

achter het stuur zitten. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren 

het meest last van  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de 

luchtvervuiling, wat een troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de 

vervuilers wordt opgeruimd en de gemeente dat moet doen 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat 

door de gemeente wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en 

verpleeg/verzorgings huizen zouden gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende 

herrie! 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten 

neer moet leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied 

alternatieven, zoals een groot weiland met carbidwedstrijden. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten 

worden voor overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en 

kinderen overlast kunnen ervaren. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert 

ook wel eens een nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar 

toezicht moet er wel blijven .van politie en overheid. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse 

uitwerking heeft. Voorlichting is een veel beter middel. 
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Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer 

gehandhaafd worden. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens 

benadrukken  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op 

het voortijdig knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten 

al niet meer veilig buiten kan laten! 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer 

mensen gewond, ook is het slecht voor het milieu  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, 

hoop ik.Voor huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de 

vervuiling !! te beperken 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

leuk 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is 

gevaarlijk je kan lelijk gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op 

vandaar dan staan ze toch met en andere gedachte 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening 

levens gevaarlijk, en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met 

goede richtlijnen. Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals 

verzorgingstehuizen e.d. een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN 

vuurwerkverbod is mijn inziens klets want het valt niet of nauwelijks te handhaven. 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die 

nadien blijft liggen. Dit is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor 

(huis)dieren 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en 

dier. Alleen ben ik bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde 

baby,strak onder de deken en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 

maand ,van de 12 . 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

 Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 

uur. 



 – Vuurwerk – december 2017  - pagina 218 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er 

goede regels komen , bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al 

dagen vtv afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening 

houden met dieren en kleine kinderen.  

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken 

over de positieve kant van vuurwerk. Erg jammer 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken 

gebeurd het al 6 weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp 

een groep actief die iedere weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele 

zomer actief, en erg irritant. Standaard 11 uur hoorde je het dan knallen en vooral grote 

klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral kinderen met knal vuurwerk, ze gooien dat zo 

je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij zelf natuurlijk ook. Het gaat er 

dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet op de daarvoor 

bedoelde dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was vroeger 

ook al zo dat ik nog thuis woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je 

nou de was aan het ophangen was ze gooiden zonder na te denken die strijker over de 

schutting..  

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het 

gebruik van het vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op 

een verantwoorde manier met vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. 

Randverschijnselen veroorzaken overlast. O.a. drank. 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier 

kwaden? Dit lijkt meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het 

tweede onderzoek waar je gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker 

door het zware vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag 

duur zijn. Maar de doden en gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van 

particulieren moet blijven. 
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Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 jaar 

gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die 

verrekte knallen van illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie 

schrikken ons een hoedje. laat ze eerst maar eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 

jaar 

Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds 

die nergens tegen kunnen!  

2.15.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Opmerkingen: 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft 

liggen. Dit is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen 

ben ik bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels 

komen , bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede 

richtlijnen. Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals 

verzorgingstehuizen e.d. een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN 

vuurwerkverbod is mijn inziens klets want het valt niet of nauwelijks te handhaven. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens 

gevaarlijk, en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige 

honden waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over 

die vraag van gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. 

Want waar mag het wel en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de 

gemeente kan het toch niet handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen 

nog meer ellende. 
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Full-time 

(35 uur of 

meer) 

ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen 

veroorzaken overlast. O.a. drank. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor 

overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen 

ervaren. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit 

lijkt meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar 

je gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. 

Het gaat te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik 

toegestaan. De tijd waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk 

verkoop meer en hoge sancties voor mensen die dit wel doen. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

leuke enquette 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het 

zware vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de 

doden en gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar 

omgaat de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen 

zijn maar dat ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken 

aanbod. 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen 

van illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze 

eerst maar eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar 

om domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. 

(Zowel mens als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 
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Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor 

de longen.  

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet 

leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals 

een groot weiland met carbidwedstrijden. 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. 

Dus hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest 

last van  

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig 

knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten 

kan laten! 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen 

gewond, ook is het slecht voor het milieu  

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv 

afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine 

kinderen.  

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de 

positieve kant van vuurwerk. Erg jammer 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de 

deken en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

 Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt 

gegarandeerd langs de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... 

En in die zone klinken de knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod 

op bezit en/of verkoop van vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds 
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in het centrum gewoon veilig over straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een 

schitterende professionele vuurwerkshow van gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot 

feest! 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

leuk 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je 

kan lelijk gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch 

met en andere gedachte 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er 

is om dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Goede jaarwisseling  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een 

grote stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan 

de kust. We logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad 

Zaandam, waar de overlast heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens 

een nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van 

politie en overheid. 
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Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het 

al 6 weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die 

iedere weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. 

Standaard 11 uur hoorde je het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral 

kinderen met knal vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij 

zelf natuurlijk ook. Het gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het 

niet op de daarvoor bedoelde dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was 

vroeger ook al zo dat ik nog thuis woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou 

de was aan het ophangen was ze gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat 

een troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de 

gemeente dat moet doen 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de 

gemeente wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings 

huizen zouden gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk 

wordt afgestoken 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het 

vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier 

met vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat 

mijn papegaai weer normaal (re)ageert. 

Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die 

nergens tegen kunnen!  
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Niet 

werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van 

deze enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra 

Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

2.15.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Opmerkingen: 

Laag Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben ik 

bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Laag Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de 

deken en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

Laag leuk 

Laag ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan lelijk 

gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met en andere 

gedachte 

Laag gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Laag b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens gevaarlijk, 

en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Laag Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

Laag Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Laag er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Laag waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens een 

nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van politie en 

overheid. 

Laag Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Laag Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Laag Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is om 

dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Laag Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Laag Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last van  

Laag Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat een 

troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de gemeente dat 

moet doen 

Laag Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de gemeente 

wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings huizen zouden 

gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

Laag Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

Laag Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk wordt 

afgestoken 

Laag Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

Laag De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Laag Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Laag Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens 

tegen kunnen!  

Midden Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn 

papegaai weer normaal (re)ageert. 
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Midden Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

Midden Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar omgaat 

de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn maar dat 

ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken aanbod. 

Midden 1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Midden Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar om 

domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. (Zowel 

mens als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

Midden mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

Midden Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

Midden Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit lijkt 

meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar je 

gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

Midden Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het 

gaat te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik toegestaan. 

De tijd waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop meer en hoge 

sancties voor mensen die dit wel doen. 

Midden Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor 

overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen ervaren. 

Midden één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Midden Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. Dus 

hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Midden Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen veroorzaken 

overlast. O.a. drank. 

Midden het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Midden Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de positieve 

kant van vuurwerk. Erg jammer 

Midden Goede jaarwisseling  

Midden Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het al 6 

weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die iedere 

weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. Standaard 11 

uur hoorde je het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral kinderen met knal 

vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij zelf natuurlijk ook. Het 

gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet op de daarvoor bedoelde 

dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was vroeger ook al zo dat ik nog thuis 

woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou de was aan het ophangen was ze 

gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

Midden tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Midden Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede richtlijnen. 

Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Midden te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals verzorgingstehuizen 

e.d. een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN vuurwerkverbod is mijn inziens klets 

want het valt niet of nauwelijks te handhaven. 

Midden Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels komen , 

bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  
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Midden Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv 

afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine 

kinderen.  

Midden Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

Midden Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

Midden Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig 

knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten kan 

laten! 

Hoog Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, ook 

is het slecht voor het milieu  

Hoog Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Hoog Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

Hoog Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

Hoog Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Hoog Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft liggen. Dit 

is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

Hoog  Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Hoog Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

Hoog Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd 

langs de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone klinken 

de knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of verkoop van 

vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum gewoon veilig 

over straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele vuurwerkshow van 

gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

Hoog Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een grote 

stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de kust. We 

logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, waar de 

overlast heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Hoog Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige honden 

waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over die vraag van 

gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. Want waar mag het 

wel en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de gemeente kan het toch niet 

handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen nog meer ellende. 

Hoog ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Hoog Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet 

leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals een 

groot weiland met carbidwedstrijden. 

Hoog Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het 

vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met 

vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

Hoog leuke enquette 

Hoog De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor de 

longen.  
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Hoog De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het zware 

vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden en 

gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

Hoog Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Hoog gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen van 

illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze eerst 

maar eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Hoog Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze 

enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra 

Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

2.15.6. Crossing naar regio 

 Opmerkingen: 

Noord-

Nederland 

Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

Noord-

Nederland 

Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig 

knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten 

kan laten! 

Noord-

Nederland 

leuk 

Noord-

Nederland 

waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens 

een nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van 

politie en overheid. 

Noord-

Nederland 

Goede jaarwisseling  

Noord-

Nederland 

het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Noord-

Nederland 

Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen 

veroorzaken overlast. O.a. drank. 

Noord-

Nederland 

één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Noord-

Nederland 

Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk 

wordt afgestoken 

Noord-

Nederland 

1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Noord-

Nederland 

gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen 

van illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze 

eerst maar eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Oost-

Nederland 

Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Oost-

Nederland 

Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze 

enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra 

Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

Oost-

Nederland 

Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar 

omgaat de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn 
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maar dat ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken 

aanbod. 

Oost-

Nederland 

Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat 

een troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de 

gemeente dat moet doen 

Oost-

Nederland 

Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

Oost-

Nederland 

Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet 

leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals 

een groot weiland met carbidwedstrijden. 

Oost-

Nederland 

Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor 

overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen 

ervaren. 

Oost-

Nederland 

Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

Oost-

Nederland 

Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Oost-

Nederland 

Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. 

Dus hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Oost-

Nederland 

Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last 

van  

Oost-

Nederland 

Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Oost-

Nederland 

Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het 

al 6 weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die 

iedere weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. 

Standaard 11 uur hoorde je het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral 

kinderen met knal vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij 

zelf natuurlijk ook. Het gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet 

op de daarvoor bedoelde dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was 

vroeger ook al zo dat ik nog thuis woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou 

de was aan het ophangen was ze gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

Oost-

Nederland 

tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Oost-

Nederland 

ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan 

lelijk gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met 

en andere gedachte 

Oost-

Nederland 

Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, 

ook is het slecht voor het milieu  

Oost-

Nederland 

 Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Zuid-

Nederland 

Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede 

richtlijnen. Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Zuid-

Nederland 

te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals 

verzorgingstehuizen e.d. een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN 

vuurwerkverbod is mijn inziens klets want het valt niet of nauwelijks te handhaven. 
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Zuid-

Nederland 

Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft 

liggen. Dit is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

Zuid-

Nederland 

Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Zuid-

Nederland 

Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv 

afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine 

kinderen.  

Zuid-

Nederland 

Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Zuid-

Nederland 

Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is 

om dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Zuid-

Nederland 

Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de 

gemeente wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings 

huizen zouden gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

Zuid-

Nederland 

Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het 

gaat te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik 

toegestaan. De tijd waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop 

meer en hoge sancties voor mensen die dit wel doen. 

Zuid-

Nederland 

Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn 

papegaai weer normaal (re)ageert. 

West-

Nederland 

Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

West-

Nederland 

Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens 

tegen kunnen!  

West-

Nederland 

Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het 

vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met 

vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

West-

Nederland 

mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

West-

Nederland 

leuke enquette 

West-

Nederland 

De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

West-

Nederland 

Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

West-

Nederland 

Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar 

om domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. 

(Zowel mens als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

West-

Nederland 

De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het 

zware vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden 

en gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

West-

Nederland 

Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

West-

Nederland 

Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit 

lijkt meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar 

je gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  
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West-

Nederland 

De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor 

de longen.  

West-

Nederland 

Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

West-

Nederland 

ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

West-

Nederland 

gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

West-

Nederland 

b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens 

gevaarlijk, en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

West-

Nederland 

Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een 

grote stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de 

kust. We logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, 

waar de overlast heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

West-

Nederland 

Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

West-

Nederland 

er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

West-

Nederland 

Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige 

honden waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over 

die vraag van gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. 

Want waar mag het wel en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de 

gemeente kan het toch niet handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen 

nog meer ellende. 

West-

Nederland 

Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

West-

Nederland 

Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

West-

Nederland 

Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

West-

Nederland 

Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd 

langs de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone 

klinken de knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of 

verkoop van vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum 

gewoon veilig over straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele 

vuurwerkshow van gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

West-

Nederland 

Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben 

ik bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

West-

Nederland 

Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

West-

Nederland 

Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de 

positieve kant van vuurwerk. Erg jammer 

West-

Nederland 

Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de 

deken en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

West-

Nederland 

Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 
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West-

Nederland 

Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels 

komen , bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

2.15.7. Crossing naar provincie 

 Opmerkingen: 

Drenthe Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig 

knallen. het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten 

kan laten! 

Drenthe Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen 

veroorzaken overlast. O.a. drank. 

Drenthe gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen 

van illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze 

eerst maar eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Flevoland Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last 

van  

Flevoland Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

Flevoland Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het 

al 6 weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die 

iedere weekend zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. 

Standaard 11 uur hoorde je het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral 

kinderen met knal vuurwerk, ze gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij 

zelf natuurlijk ook. Het gaat er dus niet om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet 

op de daarvoor bedoelde dagen is. Het is gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was 

vroeger ook al zo dat ik nog thuis woonde. Allemaal steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou 

de was aan het ophangen was ze gooiden zonder na te denken die strijker over de schutting..  

Flevoland tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Friesland waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens 

een nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van 

politie en overheid. 

Friesland leuk 

Friesland Goede jaarwisseling  

Friesland Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

Friesland 1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Gelderland Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Gelderland Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze 

enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra 

Zevenbergenstraat 7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

Gelderland Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar 

omgaat de overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn 

maar dat ontkom je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken 

aanbod. 

Gelderland Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor 

overlast zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen 

ervaren. 
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Gelderland Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat 

een troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de 

gemeente dat moet doen 

Gelderland Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, 

ook is het slecht voor het milieu  

Gelderland  Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Gelderland Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Gelderland Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Gelderland Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. 

Dus hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Gelderland ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan 

lelijk gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met 

en andere gedachte 

Gelderland Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

Groningen het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Groningen één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Groningen Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk 

wordt afgestoken 

Limburg Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Limburg Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede 

richtlijnen. Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Noord-

Brabant 

te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals 

verzorgingstehuizen e.d. een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN 

vuurwerkverbod is mijn inziens klets want het valt niet of nauwelijks te handhaven. 

Noord-

Brabant 

Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft 

liggen. Dit is schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

Noord-

Brabant 

Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Noord-

Brabant 

Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv 

afgestoken wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine 

kinderen.  

Noord-

Brabant 

Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het 

gaat te ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik 

toegestaan. De tijd waar in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop 

meer en hoge sancties voor mensen die dit wel doen. 

Noord-

Brabant 

Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is 

om dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Noord-

Brabant 

Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de 

gemeente wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings 

huizen zouden gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

Noord-

Brabant 

Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn 

papegaai weer normaal (re)ageert. 

Noord-

Holland 

Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens 

tegen kunnen!  
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Noord-

Holland 

Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het 

vuurwerk door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met 

vuurwerk omgaan met alle gevolgen van dien. 

Noord-

Holland 

De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Noord-

Holland 

Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

Noord-

Holland 

Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

Noord-

Holland 

Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

Noord-

Holland 

Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

Noord-

Holland 

Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de 

positieve kant van vuurwerk. Erg jammer 

Noord-

Holland 

ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Noord-

Holland 

Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige 

honden waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over 

die vraag van gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. 

Want waar mag het wel en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de 

gemeente kan het toch niet handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen 

nog meer ellende. 

Noord-

Holland 

gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Noord-

Holland 

b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens 

gevaarlijk, en helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Noord-

Holland 

Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een 

grote stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de 

kust. We logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, 

waar de overlast heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Overijssel Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet 

leggen.... Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals 

een groot weiland met carbidwedstrijden. 

Utrecht Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 

Utrecht leuke enquette 

Utrecht Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben 

ik bang dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Zuid-

Holland 

Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Zuid-

Holland 

Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de 

deken en daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

Zuid-

Holland 

Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels 

komen , bv van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  

Zuid-

Holland 

Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 
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Zuid-

Holland 

Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd 

langs de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone 

klinken de knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of 

verkoop van vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum 

gewoon veilig over straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele 

vuurwerkshow van gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

Zuid-

Holland 

Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Zuid-

Holland 

er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Zuid-

Holland 

Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

Zuid-

Holland 

Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar 

om domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. 

(Zowel mens als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

Zuid-

Holland 

De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het 

zware vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden 

en gewonden maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

Zuid-

Holland 

Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit 

lijkt meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar 

je gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

Zuid-

Holland 

De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor 

de longen.  

Zuid-

Holland 

Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Zuid-

Holland 

mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 

2.15.8. Crossing naar huisdier 

 Opmerkingen: 

Ja te beperkte mogelijkheden qua antwoorden. Ik zou bijvoorbeeld bij ouderen, zoals verzorgingstehuizen e.d. 

een vuurwerkvrije zone instellen mits men er last van heeft. EN vuurwerkverbod is mijn inziens klets want het 

valt niet of nauwelijks te handhaven. 

Ja Geen vuurwerk. Nergens. Alleen tussen 0000 en 0200 met de jaarwisseling. 

Ja Het gaat niet alleen om het vuurwerk afsteken an sich, maar ook om de rotzooi die nadien blijft liggen. Dit is 

schadelijk voor de natuur maar kan ook schadelijk zijn voor (huis)dieren 

Ja Des te sneller er een totaal verbod op vuurwerk komt des te beter dit is voor mens en dier. Alleen ben ik bang 

dat erg moeilijk wordt om dit te handhaven.  

Ja Dit is duidelijk een anti-vuurwerk vragenlijst. Er word niet gevraagd naar of gesproken over de positieve kant 

van vuurwerk. Erg jammer 

Ja Met oudejaarsnacht /avond houd ik de hond tegen mij aan ,als een ingebakerde baby,strak onder de deken en 

daar word ze rustig van ,ook met onweer.en ach het is 1 maand ,van de 12 . 

Ja  Anderzijds is het voor alle (huis)dieren een gruwel, zelfs die twee uurtjes rondom 24 uur. 

Ja Wij wonen buiten af hebben er geen last van, maar in de bebouwde kom moeten er goede regels komen , bv 

van 18.00 uur oudejaarsavond tot 2.00 nieuwjaarsdag  
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Ja Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, vind het erg mooi. Maar voor mij hoeft het niet dat al dagen vtv afgestoken 

wordt. Ook op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag even rekening houden met dieren en kleine kinderen.  

Ja Ook mogen ze het vuurwerk wat tijdens het hele jaar door word gedaan ook wel eens benadrukken  

Ja Voor milieu en dieren ben ik voor het afschaffen van vuurwerk. En strenger toezicht op het voortijdig knallen. 

het is toch te zot dat je een maand voor de jaarwisseling je katten al niet meer veilig buiten kan laten! 

Ja Ik ben tegen vuurwerk vooral omdat ik het gevaarlijk vind en er raken elk jaar weer mensen gewond, ook is 

het slecht voor het milieu  

Ja leuk 

Ja ik moet nog ervaren omdat ik een jonge hond heb maar ben niet gek op vuurwerk is gevaarlijk je kan lelijk 

gewond raken als je niet goed oplet en dan hebben ze drank op vandaar dan staan ze toch met en andere 

gedachte 

Ja gemeentes moeten strenger optreden bij voortijdig afstekken van KNAL vuurwerk 

Ja b.v. lawine pijlen, die hebben een doel, maar in een straat afsteken is naar mijn mening levens gevaarlijk, en 

helaas lijkt het erop dat dit er alleen maar meer worden. 

Ja Geld voor vuurwerk is zonde van je geld. 

Ja Ik vind een verbod meer noodzakelijk vanwege de luchtvervuiling. Die is gigantisch. 

Ja Vuurwerk op oudjaars avond is gerust niet erg. Alleen bij ons op het dorp en omstreken gebeurd het al 6 

weken van te voren dat ze beginnen met knallen. Er is bij een buurdorp een groep actief die iedere weekend 

zwaar vuurwerk afsteken. En dit was vooral de hele zomer actief, en erg irritant. Standaard 11 uur hoorde je 

het dan knallen en vooral grote klappen. Bij ons op het dorp lopen vooral kinderen met knal vuurwerk, ze 

gooien dat zo je tuin in en onze katten schrikken zich dan kapot. Wij zelf natuurlijk ook. Het gaat er dus niet 

om dat vuurwerk verboden moet worden maar wel als het niet op de daarvoor bedoelde dagen is. Het is 

gewoon eng af en toe om dan op straat te lopen. Was vroeger ook al zo dat ik nog thuis woonde. Allemaal 

steegjes waar jeugd doorheen liep, en of je nou de was aan het ophangen was ze gooiden zonder na te 

denken die strijker over de schutting..  

Ja Ik weet niet of mijn huidige hond er last van heeft want dit is de eerste jaarwisseling. Maar vorige honden 

waren spookbang en het uitlaten was een ramp de periode voor en na de jaarwisseling.Over die vraag van 

gemeenten: ik geloof niet dat gemeentes dit aankunnen. Dit is iets voor de overheid. Want waar mag het wel 

en niet? Ik geloof dat je problemen in straten en buurten krijg want de gemeente kan het toch niet 

handhaven. De politie is al druk genoeg en die boa's veroorzaken alleen nog meer ellende. 

Ja Goede jaarwisseling  

Ja er moet beter opgelet en opgetreden worden tegen illegaal vuurwerk 

Ja het is de enige rampzalige tijd van het jaar voor mijn hond 

Ja Het was een gevoelig onderwerp waar te weinig bij wordt stil gestaan. 

Ja Vuurwerk brengt altijd ongelukken met zich mee, door verkeerd gebruik, en ook met de opzet die er is om 

dieren te verwonden,dat moet verboden worden. 

Ja Overlast wordt voor minimaal deel veroorzaakt door het vuurwerk zelf. Randverschijnselen veroorzaken 

overlast. O.a. drank. 

Ja Vuurwerk doet mij denken aan de 2e.wereldoorlog 

Ja Schade en verwondingen die ontstaan op de personen die vuurwerk afsteken, persoonlijk verhalen. Dus 

hiervoor kan men niet verzekerd worden.Op dezelfde manier als dronken achter het stuur zitten. 

Ja Ik vindt wel dat het knalvuurwerk minder mag zoals al die klappers daar hebben dieren het meest last van  

Ja één hond is niet zo bang en de ander wel behoorlijk, dus dat was lastig beantwoorden 

Ja Vind het altijd leuk om aan enquêtes deel te nemen 
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Ja Ik vind dat de dieren die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen behoed moeten worden voor overlast 

zoals vuurwerk.Hetzelfde geld voor locaties waar bejaarden en kinderen overlast kunnen ervaren. 

Ja Soms zie je dat er achter een hond gewoon vuurwerk wordt gegooid en daarom moet dit stoppen. 

Ja Ik pleit al jaren voor vuurwerk op een plek waar dieren er geen last van hebben en wat door de gemeente 

wordt georganiseerd van 24 uur tot 01.00 uur.Ook ziekenhuizen en verpleeg/verzorgings huizen zouden 

gevrijwaard moeten zijn van deze oorverdovende herrie! 

Ja Dochter komt met oud en nieuw haar kat bij ons brengen, omdat in haar buurt veel meer vuurwerk wordt 

afgestoken 

Ja Waarom moest ik bij een van de vragen, wat betreft vuurwerkvrije zone, kiezen uit vier kwaden? Dit lijkt 

meer op een gestuurd onderzoek, dus censuur. Dit is in korte tijd al het tweede onderzoek waar je 

gedwongen wordt om bv. links te kiezen.  

Ja Vuurwerk moet door de overheid verboden worden. Het is niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Het gaat te 

ver en het word te gek. Alleen shows door professionals rond de jaarwisseling vind ik toegestaan. De tijd waar 

in wij leven kan dit gewoon niet meer. Verbod erop. Geen vuurwerk verkoop meer en hoge sancties voor 

mensen die dit wel doen. 

Ja Het gaat mij in deze vuurwerkdiscussie niet alleen om de dieren, maar ook om het gebruik van het vuurwerk 

door de jeugd. Jammer genoeg kunnen veel jongeren niet op een verantwoorde manier met vuurwerk 

omgaan met alle gevolgen van dien. 

Ja 1 mooie vuurwerkshow goed georganiseerd door de gemeente lijkt mij her beste plan  

Ja Goed initiatief van de dierenbescherming. Ik vind het een vreselijke tijd voor alle dieren. Alleen maar om 

domme onnodige knallen te horen waar geen enkele rekening wordt gehouden met omgeving. (Zowel mens 

als dier). Van mij mogen ze het afschaffen, aanpakken en straffen. 

Ja leuke enquette 

Ja Ook de dieren in de natuur begrijpen niets van deze gekte. Het duurt minimaal 1 maand voordat mijn 

papegaai weer normaal (re)ageert. 

Ja Ik zou graag weten wat PanelWizard met de gegevens gaat doen en wie de opdrachtgever is van deze 

enquête.Ik zou graag een over- / inzicht willen ontvangen van deze enquête: Guus Westra Zevenbergenstraat 

7 6844CZ Arnhem +31 6 2313 7252 Guus@JGWestra.nl 

Ja gewoon vuurwerk, zelfs de knallers is niet eens echt het grote probleem. maar die verrekte knallen van 

illegaal vuurwerk zijn net handgranaten zelf ik en mijn famillie schrikken ons een hoedje. laat ze eerst maar 

eens illegaal vuurwerk echt aanpakken. 

Ja Vuurwerk is een leuke gezellige traditie, laat dit niet verpesten door een een stel zeikerds die nergens tegen 

kunnen!  

Nee Ik ben van mening dat als iedereen een beetje gezond verstand gebruikt en respectvol met elkaar omgaat de 

overlast minimaal hoeft te zijn voor zowel mens als dier. Er zullen altijd uitzonderingen zijn maar dat ontkom 

je toch niet. En het gaat om 1 dag in het jaar, er zijn veel belangrijkere zaken aanbod. 

Nee Vergeet de overheids hulpdiensten niet. En de schade die wordt veroorzaakt aan mens en materiaal. 

Nee De overheid moet zorgen ,dat daar waar uoderen en dieren zo min mogelijk last hebben 

Nee Zo min mogelijk vuurwerk des te minder lucht vervuiling 

Nee Vuurwerk is een Nederlandse traditie daar moet je niet aan tornen maar wel sturen met goede richtlijnen. 

Respect voor elkaar en lekker genieten. 

Nee De maatschappelijke kosten (doden en gewonden) zijn gewoon te hoog geworden, zeker door het zware 

vuurwerk. Van mij mag het best geld kosten, een jaarlijks feestje mag duur zijn. Maar de doden en gewonden 

maken dat vuurwerk gewoon uit handen van particulieren moet blijven. 

Nee Vurwerk js totaal overbodig, kostbaar en gevaarlijk. 

Nee mensen en dieren behoren geen last te hebben van het vuurwerk 
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Nee Hopelijk wordt er iets gedaan met de uitkomst van deze enquete. 

Nee Ik weet niet of je het regelen van een vuurwerkverbod voor particulieren bij gemeenten neer moet leggen.... 

Lijkt me niet te handhaven. Andere, creatieve aanpak gewenst. Bied alternatieven, zoals een groot weiland 

met carbidwedstrijden. 

Nee De vragen gingen voornamelijk over de geluidsoverlast en niet over de rotzooi en de problemen voor de 

longen.  

Nee Ik vind het niet normaal dat voor zoveel geld vuurwerk wordt gekocht en dan de luchtvervuiling, wat een 

troep in de lucht en ook op straat, wat bijna niet door de vervuilers wordt opgeruimd en de gemeente dat 

moet doen 

Nee ik ben niet zo'n dierenvriend, dus heb gewoon neutraal geantwoord 

Nee waarom moet alles anders het zijn maar een paar uurtjes oudejaars nacht het onweert ook wel eens een 

nacht is ook gevaarlijk.alles ontnemen is wel gemakkelijk maar toezicht moet er wel blijven .van politie en 

overheid. 

Nee Vuurwerkoverlast heeft denk ik vooral te maken met opvoeding en verantwoordelijkheid.  

Nee tot 2 jaar geleden heb ik altijd wel huisdieren gehad (katten) en die raakten volkomen in paniek door 

vuurwerk en voor mensen, m.n. bejaarden en jonge kinderen vind ik het ook onacceptabel 

Nee Ik heb zelf geen huisdieren dus kan ik er niet helemaal over oordelen. 

Nee Vuurwerkvrije zones instellen werkt niet. Hoe worden de grenzen aangegeven? Er komt gegarandeerd langs 

de grens een concentratie van vuurwerkafstekers die binnen die zone wonen... En in die zone klinken de 

knallen net zo hard als erbuiten.Het enige wat werkt is een algeheel verbod op bezit en/of verkoop van 

vuurwerk. Dat heb ik meegemaakt in Bergen (No). Daar kon je 's avonds in het centrum gewoon veilig over 

straat lopen. En om 5 voor 12 begon bij de haven een schitterende professionele vuurwerkshow van 

gemeentewege, waar de halve stad op afkwam. Groot feest! 

Nee Een goede vriendin heeft twee honden die veel hinder ondervinden van vuurwerk. We wonen in een grote 

stad. Dit jaar gaan we voor en met de jaarwisseling naar Wijk aan Zee. Een kleine plaats aan de kust. We 

logeren in een dierviendelijk hotel. We ontvluchten dus het vuurwerk in de stad Zaandam, waar de overlast 

heel groot is. We verwachten dat dit in WaZ minder is.  

Nee Boerderijdieren en wilde dieren leven vaak op dun bewoonde gebieden, dus weinig last, hoop ik.Voor 

huisdieren is het wel lastig, vandaar 1 plek centraal om de overlast en de vervuiling !! te beperken 

Nee Ik denk, dat een verbod op het afsteken van vuurwerk een volkomen averechtse uitwerking heeft. 

Voorlichting is een veel beter middel. 

Nee Vooral op het zware z.g. zware en officieel verboden vuurwerk moet veel meer gehandhaafd worden. 

Nee Ik ga op vakantie met nieuwjaar vanwege het vuurwerk 

 


