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Maar liefst 85% van de lezers geeft de voor-
keur aan de papieren versie (en bewaart het
tijdschrift ook), tegen slechts 15% met voor-
keur voor de digitale versie. Van de respon-
denten zou 26% het abonnement opzeggen
als De Levende Natuur alleen nog maar
digitaal zou verschijnen en 35% zou dat over-
wegen. Bestuur en redactie van De Levende
Natuur hebben daarom besloten dat het tijd-
schrift voorlopig op papier zal verschijnen.
Mogelijk komt er wel een keuzemogelijkheid
tussen papier en digitaal.
Pdf’s van verschenen artikelen langer dan
een jaar geleden zullen zijn in te zien via
www.natuurtijdschriften.nl. De artikelen
vanaf het begin in 1896 t/m 2006 zijn daar
al te vinden.
Opvallend was dat de website van De
Levende Natuur, www.delevendenatuur.nl,
weinig door de lezers wordt bezocht.

De enquête heeft ook een aantal redactionele
opmerkingen opgeleverd. De toegankelijk-
heid van de artikelen en de dikte van de
themanummers zijn voor sommige lezers
een probleem. De suggestie werd onder
meer gedaan om naast Engelstalige ook
Nederlandstalige samenvattingen en/of
explicietere conclusies op te nemen bij de
artikelen, waardoor de toegankelijkheid ver-
beterd zou kunnen worden. Een aantal lezers
ziet graag (nog) meer samenwerking met
andere organisaties en meer verwijzingen
naar achtergrondinformatie en het internet.
Dit zijn allemaal aandachtspunten. Eventuele
veranderingen zullen klein zijn en geleidelijk
verlopen, want we zijn juist erg blij dat de
lezers het tijdschrift hoog waarderen.

We willen de respondenten hartelijk bedanken
voor hun vaak uitgebreide reacties.
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Fig. 1. Vraag 18: Waar zou uw voorkeur naar uit-
gaan? Keuze uit: Alleen de digitale versie - Keuze
tussen digitaal en papier - Digitale èn papier -
Alleen de papieren versie.

In het voorjaar van 2014 heeft De Levende

Natuur een digitale enquête gehouden

onder de lezers. Via oproepen in het

tijdschrift en op de website en via een

brief bij het meinummer werd de

lezers gevraagd de enquête in te vullen.

Hier zal kort op de

resultaten van die

enquête worden

ingegaan.
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In totaal hebben 167 lezers (ca 8% van het
totaal) de enquête ingevuld. De gemiddelde
leeftijd van de lezers ligt op ca 54 jaar. Als dit
vergeleken wordt met de vorige enquêtes (40
in 1989 en 53 in 2002), lijkt de leeftijdsstij-
ging af te vlakken, al kan dit vertekend zijn
doordat oudere lezers minder snel een digi-
tale enquête invullen. Het lezerspubliek is
hoog opgeleid, 91% heeft HBO of een uni-
versitaire opleiding, en voelen zich het meest
verwant met de doelgroepen onderzoeker,
beheerder en geïnteresseerde amateur.
De Levende Natuur heeft een trouw lezers-
publiek: 41% heeft al langer dan 10 jaar een
abonnement en 36% 4 tot 10 jaar. De res-
pondenten blijken grote betrokkenheid bij De
Levende Natuur te hebben, gezien de soms
uitgebreide opmerkingen die bij de vragen
werden geplaatst.

De lezers waarderen De Levende Natuur
hoog. De reguliere - en themanummers krij-
gen als gemiddeld rapportcijfer 7,9 respectie-
velijk 8,2. De waardering voor de themanum-
mers lijkt sterk af te hangen van de interesse
van de lezer.
Met name de wetenschappelijke artikelen en
achtergrondartikelen worden vrijwel altijd
gelezen, door respectievelijk 91% en 88%
van de lezers. De andere typen artikelen wor-
den minder vaak gelezen.
De aanleiding van de enquête was de vraag
of De Levende Natuur digitaal zou moeten
verschijnen in de toekomst. Daar is een dui-
delijk antwoord op gekregen: Nee! (fig. 1).


