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2. Inleiding
Een relatief groot deel van de Nederlandse bevolking komt niet of nauwelijks in
de natuur. Van de Nederlandse bevolking bezoekt 26% bijvoorbeeld geen
natuurgebieden zoals bos, heide en meren. Maar liefst één op de vier mensen
bezoekt dus geen natuurgebieden.
Natuurbezoek is een graadmeter voor de relatie tussen mens en natuur. De
natuur moet volgens de nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (LNV,
2000) aansluiten bij de wensen van mensen en goed bereikbaar, toegankelijk
en bruikbaar zijn. Aan de andere kant moet de natuur worden beschermd,
beheerd, bewerkt en ontwikkeld door de mens. Wanneer mensen niet in de
natuur komen kan het zijn dat de natuur niet goed bereikbaar, toegankelijk, of
bruikbaar is. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn.
Er zijn doelgroepen bekend die een relatief zwakke relatie hebben met de
natuur. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vooral jongeren en allochtone
doelgroepen weinig in de natuur recreëren. Verschillende (natuur)organisaties
richten zich dan ook specifiek op deze groepen om hen meer bij de natuur te
betrekken. Dat allochtonen minder in de natuur recreëren valt op omdat je hen
haast niet in natuurgebieden ziet. Andere kenmerken van mensen die de
gebieden niet bezoeken kun je minder makkelijk van een gezicht aflezen. Maar
dat wil nog niet zeggen dat er geen andere kenmerken zijn die van invloed zijn
op het natuurbezoek.
Buiten allochtonen en jongeren zijn er veel meer mensen die een zwakke relatie
met de natuur hebben welke potentieel kan worden versterkt. Om deze mensen
niet over het hoofd te zien is het belangrijk de kenmerken van deze groep in
kaart te brengen. Een volgende vraag is wat de oorzaken van het niet bezoeken
van natuur zijn. Wanneer deze gegevens beschikbaar zijn kan er gericht worden
gezocht naar oplossingen om de relatie tussen mens en natuur op
natuurrecreatief gebied te versterken.
In dit rapport worden kenmerken van mensen die niet in de natuur komen
behandeld. In hoofdstuk 3 komen de kenmerken van de mensen aan bod die
niet in natuurgebieden komen. In het volgende hoofdstuk besteden we aandacht
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aan de mogelijk oorzaken voor het niet bezoeken van natuurgebieden. Daarna
wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet waarom het belangrijk is om natuurrecreatie te
promoten. In het laatste hoofdstuk wordt behandeld wat (natuur)organisaties al
doen om natuurrecreatie te bevorderen.
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3. Kenmerken van niet-bezoekers
3.1 Weinig bekend
Er zijn nog weinig grootschalige gegevens bekend over kenmerken van mensen
die natuurgebieden niet bezoeken. Wel is bekend hoe groot het percentage
Nederlanders is dat natuurgebieden niet bezoekt. In de planbureaustudie
‘Mensen en natuur kunnen we die relatie meten?’ (Berends en Veeneklaas,
2003) is er geïnventariseerd wat er zoal bekend is over de relatie tussen mens
en natuur. Onderdeel hiervan vormden gegevens over mensen die natuur niet
bezoeken. Cijfers over recreatieve uitstapjes die het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) verzamelt geven volgens de auteurs een redelijk beeld van
het aantal mensen dat de natuur in gaat. De volgende items zijn hierbij van
belang; bezoek beschermende natuurgebieden, bezoek stadspark of stadsbos
en bezoek bos, heide, polderlandschap of meren (zie tabel 1).
Tabel 1. Recreatieve bestemmingen, in procenten van de bevolking van 6 jaar en ouder
Bron: Tabel 16.24 SCP Rapport 1998 (AVO ’79-’95)

Bezoek 1 x per

Geen bezoek

maand of vaker
1979

1987

1995

1979

1987

1995

6%

6%

6%

65%

63%

65%

Stadspark of stadsbos

18%

19%

18%

57%

54%

58%

Bos, heide, polderlandschap of

30%

26%

28%

31%

31%

31%

Beschermde natuurgebieden
zoals de Hoge Veluwe of de
Kennemer Duinen

meren
Opvallend in deze tabel is dat in 1995 een relatief groot deel van de
Nederlandse bevolking natuur niet bezocht; 65% van de Nederlandse bevolking
bracht geen bezoek aan beschermde natuurgebieden. 58% van de Nederlandse
bevolking bezocht geen stadspark of stadsbos en 31% bezocht geen bos,
heide, polderlandschap of meren. Dit zijn aanzienlijke percentages.
Er zijn dus gegevens bekend over hoeveel mensen nooit de natuur in gaan. Dit
is een relatief grote groep. Als het natuurbeleid zich ook op deze groep wil
richten met haar doelstelling ten aanzien van het vervullen van mensenwensen,
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dan wel als ze haar draagvlak wil vergroten, moet deze groep aldus Berends en
Veeneklaas niet worden vergeten. Van het percentage van de algemene
Nederlandse bevolking, waarvan bekend is dat zij niet in de natuur komen zijn
echter weinig kenmerken bekend. Het is wel van belang deze kenmerken in
kaart te brengen. Twee groepen waarvan al bekend is dat zij weinig in de natuur
komen zijn allochtonen en jongeren.

3.2 Jongeren en allochtonen
Uit onderzoek blijkt al dat allochtonen minder in buitengebieden komen dan
autochtonen. De laatste jaren is dit gegeven een hot item binnen
natuurorganisaties. Er zijn relatief veel allochtonen onder de Nederlandse
bevolking. De bezoekers van natuurgebieden en de ledenbestanden van de
natuurverenigingen weerspiegelen echter niet de veranderende etnische
samenstelling van de Nederlandse bevolking. Om buiten te zijn verkiezen
allochtonen vaak het groen dicht bij hun woonomgeving. Ze gaan weinig naar
buiten de stad gelegen natuur- en landbouwgebieden (Somers, 2004).
Ook jongeren hebben een zwakkere relatie met de natuur. De noodklok heeft al
geluid; er zijn aanwijzingen dat jongeren vervreemden van de natuur. Vooral
van jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 12 en18 jaar is bekend dat zij
relatief weinig natuur bezoeken. Voor het toekomstige draagvlak van
natuurbeleid is het erg belangrijk dat jongeren wel binding houden met de
natuur.
Buiten de signalering dat onder bovengenoemde groepen minder natuurbezoek
plaatsvindt, bestaat er ook kleinschalig recreatieonderzoek (op stadsniveau)
waarin kenmerken van niet-bezoekers zijn opgenomen.

3.3 Invloed opleiding en inkomen in Amsterdam
Er blijkt weinig onderzoek gedaan te zijn naar de relatie natuurbezoek versus
opleiding en inkomen. Een van de weinige onderzoeken dat hier mede op is
gericht is het ‘kleine groen onderzoek’ uit 2005. Daarin werd antwoord gegeven
op de vraag in hoeverre de Amsterdammer gebruik maakt van de
recreatiegebieden rond de stad. Van de Amsterdammers bezoekt 28% de
gebieden rond Amsterdam niet. Er blijken een aantal factoren van invloed te zijn
op het wel of niet bezoeken van (groene) recreatiegebieden rond de stad
Amsterdam; namelijk inkomen en opleiding. Hoe lager het inkomen hoe minder
men gebieden bezoekt. Zo bezoekt van de laagste inkomenscategorie 50% de
6
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gebieden niet (zie tabel 2). Dit is een groot verschil in vergelijking met de
hoogste inkomenscategorie waarvan maar 11% de gebieden niet bezoekt.
Tabel 2. Niet-bezoek recreatiegebieden rond Amsterdam naar netto inkomen,
2005
Netto inkomen

Percentage

Percentage

niet-bezoekers

bezoekers

< 700 euro per maand

50%

50%

701 – 1000 euro per maand

40%

60%

1001 – 1350 euro per maand

31%

69%

1351 – 2050 euro per maand

21%

79%

2051 – 3200 euro per maand

13%

87%

> 3201 euro per maand

11%

89%

Eenzelfde relatie is te vinden voor het opleidingsniveau. Hoe lager het
opleidingsniveau hoe vaker men gebieden niet bezoekt. Van ongeschoolden en
laagopgeleiden bezoekt 45% de gebieden niet ten opzichte van 20% van de
hoogopgeleiden (zie tabel 3).
Tabel 3. Niet-bezoek recreatiegebieden rond Amsterdam naar opleiding, 2005
Opleiding

Percentage

Percentage

niet-bezoekers

bezoekers

Ongeschoold en laag

45%

55%

Middelbaar

27%

73%

Hoger

20%

80%

Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) onderzocht in 2001 de nonparticipatie onder de bevolking van Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam. In
dit onderzoek werd onder andere de non-participatie voor de openluchtrecreatie
en het bezoek aan recreatiegebieden onderzocht. Er kwamen verschillende
kenmerken naar voren die resulteerden in een hoge non-participatie voor
openluchtrecreatie en het bezoek aan recreatiegebieden. Onder de nonparticipanten kwamen voornamelijk jongeren, VUT-ters / gepensioneerden,
laagopgeleiden, de groep lage inkomens, mensen met een uitkering en
allochtonen voor.
© SME Advies
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3.4 Invloed opleiding en inkomen in Nederland
Het ‘Kleine groen onderzoek’ had alleen betrekking op de inwoners van
Amsterdam. Om de kenmerken van niet- natuurbezoekers onder de gehele
bevolking te onderzoeken is het data- bestand van het meest recente
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO 2003)1 opgevraagd. Het
AVO verzamelt periodiek gegevens over het gebruik van een groot aantal
maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking.
Hiernaast bevat het onderzoek ook een meting van een breed scala aan
kenmerken die een huishouden en de individuele personen hierbinnen
karakteriseren. Als uitgangspunt is genomen dat 26% van de Nederlandse
bevolking geen natuurgebieden bezoekt. Dit gegeven komt uit het AVO. Aan dit
percentage alleen hebben we echter niet voldoende. We zijn juist
geïnteresseerd in de kenmerken van dit deel van de Nederlandse bevolking dat
geen natuurgebieden bezoekt. Om hier achter te komen hebben we de
oorspronkelijke data uit het onderzoek opgevraagd en zijn we zelf het
natuurbezoek gaan analyseren.
Omdat uit recreatieonderzoeken bleek dat opleidingsniveau en inkomen
samenhang vertoont met natuurbezoek wordt verwacht dat dit ook voor de
totale Nederlandse bevolking telt. Er is onderzocht of het opleidingsniveau en
het huishoudelijk inkomen van invloed zijn op het wel of niet bezoeken van
natuurgebieden. Voor de analyses zijn alleen de gegevens van personen van
18 jaar en ouder gebruikt. Zo konden gegevens van zo’n 9000 personen worden
gebruikt voor de analyses.
3.4.1 Opleidingsniveau
In tabel 3 valt te zien dat het percentage niet-bezoekers daalt naarmate het
opleidingsniveau hoger wordt. Haast 1 op de drie lageropgeleiden bezoekt
natuurgebieden niet ten opzichte van 1 op de 5 mensen met een middelbaar
opleidingsniveau en 1 op de 10 mensen met een hoog opleidingsniveau.

1

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 2003 (AVO 2003)
Amsterdam, Steinmetz Archive (P 1660)
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Tabel 3. Bezoek aan natuurgebieden naar opleiding van de Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder
Opleidingsniveau

Percentage

Percentage

niet-bezoekers

bezoekers

Laag

32,5%

67,5%

Midden

18,0%

82,0%

Hoog

11,7%

88,3%

3.4.2 Inkomensniveau
In tabel 4 zien we dat met de stijging van het inkomensniveau het percentage
niet-bezoekers daalt.
Tabel 4. Bezoek aan natuurgebieden naar netto huishoudelijk inkomen van de
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder
Inkomensniveau

Percentage

Percentage

niet-bezoekers

bezoekers

Laag

28,5%

71,5%

Midden

18,4%

81,6%

Hoog

15,4%

84,6%

3.4.3 Opleidings- en inkomensniveau
In tabel 5 wordt het natuurbezoek weergegeven voor de combinatie
opleidingsniveau en inkomen. De combinatie laag opleidingsniveau en laag
inkomen laat hier zien dat zelfs 43,6% van deze groep geen natuurgebieden
bezoekt. Dit percentage niet-bezoek daalt tot 6,9% bij de combinatie hoog
opleidingsniveau en hoog inkomen. Mensen met een lage sociaal-economische
status (SES) bezoeken natuurgebieden dus beduidend minder. De uitkomsten
wijzen erop dat mensen met een lage SES natuurgebieden vaker niet bezoeken
dan mensen met een hogere SES. Dit geldt zowel voor het opleidingsniveau als
voor het inkomen.
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Tabel 5. Bezoek aan natuurgebieden naar opleiding en netto huishoudelijk
inkomen van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder
Opleidingsniveau

Laag

Midden
Hoog

Inkomen

Percentage

Percentage

niet-bezoekers

bezoekers

Laag

43,6%

56,4%

Midden

28,8%

71,2%

Hoog

25,1%

74,9%

Laag

24,3%

75,7%

Midden

15,6%

84,4%

Hoog

14,2%

85,8%

Laag

17,5%

82,5%

Midden

10,8%

89,2%

Hoog

6,9%

93,1%

Na het signaleren van lager natuurbezoek van mensen met een lage SES is de
volgende stap het achterhalen van de oorzaken hiervan. Men heeft in het AVO
echter niet onderzocht waarom mensen niet in natuurgebieden komen.
Mogelijke redenen voor het niet bezoeken moeten uit andere gegevens komen.

10
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4. Oorzaken
Waarom bezoeken mensen met een lage sociaal-economische status
natuurgebieden aanzienlijk minder dan mensen met een hogere sociaaleconomische status? Als we dit weten kan er naar mogelijkheden worden
gezocht om hier wat aan te doen.
Mensen kunnen verschillende redenen aanvoeren om natuur niet te bezoeken.
Om te beginnen zijn er wat we voor het gemak de drie B’s kunnen noemen;
beschikbaarheid, bereikbaarheid en bekendheid.
-

Beschikbaarheid gaat over het aanbod van natuur. Is er opengestelde
natuur aanwezig en sluit deze natuur aan bij de wensen van de
recreant?

-

Bereikbaarheid gaat over de toegankelijkheid. Is de natuur goed
bereikbaar; lopend, met de fiets, auto, of met het openbaar vervoer? Is
het niet te ver weg? Hoeveel tijd ben je ermee kwijt om er te geraken en
wat zijn de kosten hiervan?

-

Bekendheid kan op twee manieren worden opgevat; het bekend zijn met
de natuurgebieden in de buurt, of het bekend zijn met het recreëren in de
natuur. Voor het eerstgenoemde geldt dat je moet weten dat er
natuurgebieden zijn waar je naartoe kunt gaan. Voor het laatstgenoemde
geldt dat je moet weten dat het erg leuk kan zijn om deze gebieden te
bezoeken.

Ook in recreatieonderzoek komen de bovengenoemde ‘drie B’s’ weer terug als
mogelijke redenen waarom mensen recreatiegebieden niet bezoeken. Dit
aangevuld met enkele persoonlijke redenen.

© SME Advies

1.

Moeilijk bereikbaar, te ver weg

2.

Geen behoefte, geen interesse

3.

Geen tijd

4.

Zorg voor iemand

5.

Onbekendheid met verschillende buitengebieden

6.

Beperkt vanwege gezondheid

7.

Weinig geld
11

8.

Gebrek aan vervoer

Er zijn verschillende redenen aangevoerd die er toe kunnen leiden dat
natuurgebieden niet worden bezocht. Maar wat kunnen de oorzaken zijn voor
specifiek de mensen met een lage sociaal-economische status? Van deze
groep is tot nu toe alleen bekend dat zij over het algemeen minder mobiel zijn.
De vrijetijdsmobiliteit neemt af naarmate de sociaal-economische status
afneemt (Harms, 2006). Wanneer natuurgebieden slecht bereikbaar zijn kan dit
van grote invloed zijn op het natuurbezoek van deze groep. In toekomstig
onderzoek zouden de redenen die de mensen met lage inkomens en
laagopgeleiden aanvoeren om natuurgebieden niet te bezoeken
geïnventariseerd moeten worden.
Het volgende hoofdstuk beschrijft waarom het belangrijk is om natuurrecreatie
te bevorderen en waarom deze bevordering specifiek voor de groep lage
inkomens en lageropgeleiden belangrijk is.

12
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5. Voordelen van natuurrecreatie
Er zijn verschillende redenen waarom natuurrecreatie gepromoot moet worden.
Dit zijn draagvlakvergroting voor natuur en de gezondheidsvoordelen van
natuurrecreatie.

5.1 Draagvlakvergroting
Betrokkenheid verwerven bij natuur is essentieel voor het creëren van draagvlak
voor natuurbeleid. Natuurrecreatie vormt hierbij een middel om de nodige
betrokkenheid te verwerven. De belangrijkste natuurervaringen worden vaak
tijdens het recreëren opgedaan. Dit is vooral voor stedelingen het geval. Ook
kan er natuurkennis worden opgedaan, omdat er in natuurrecreatiegebieden
voorlichting gegeven en natuur- en milieueducatie (nme) verzorgd kan worden.
Nme kan bijvoorbeeld worden verzorgd door middel van informatiepanelen,
bezoekerscentra en excursies. Wanneer natuurrecreatie onder laagopgeleiden
en lage inkomens wordt bevorderd liggen er kansen voor nme om mensen te
bereiken die doorgaans niet worden bereikt.

5.2 Gezondheid
Uit een onderzoek van de gezondheidsraad en het RIVM (Natuur en
Gezondheid) blijkt dat natuur om verschillende redenen een positieve bijdrage
levert aan de gezondheid. Zo bevordert natuur het herstel van stress en
aandachtsmoeheid. Een andere reden is dat natuur in de buurt aanzet tot
beweging. Mensen blijken het bewegen in de natuur hoog te waarderen.
Voldoende beweging is belangrijk voor een goede gezondheid. Het levert een
positieve bijdrage aan verschillende gezondheidsdeterminanten.
Uit de monitor gezondheidsachterstanden van het RIVM blijkt dat mensen met
lage inkomens en/of een laag opleidingsniveau over het algemeen met meer
gezondheidsproblemen kampen dan mensen met hogere inkomens en/of een
hoger opleidingsniveau. De gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status is op bijna alle fronten slechter dan die van de Nederlander
met een hoge sociaal-economische status. Zij ervaren hun gezondheid vaak als
minder goed en ze hebben vaker chronische aandoeningen en beperkingen
(VTV, 2006).

© SME Advies
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Voor mensen met lage inkomens en de lageropgeleiden is het dus heel
belangrijk om in de natuur te recreëren en zo te profiteren van de positieve
effecten op de gezondheid. Zij doen dit echter over het algemeen minder dan
mensen met hogere inkomens en hoogopgeleiden. Op deze manier
ondervinden zij een extra achterstand. Het is daarom goed om natuurrecreatie
onder deze groepen te faciliteren en te stimuleren.

Gezondheidsverenigingen proberen met campagnes mensen in beweging te
brengen. Zo voerde de Nederlandse Hartstichting, in samenwerking met het NIGZ
en SME Advies een project uit ter bevordering van beweging onder werknemers
van KPN. Doel was mensen te stimuleren minder vaak de auto te gebruiken en
meer te bewegen. Beweging en leefstijladviezen moesten de gezondheid
bevorderen. De in totaal 66 deelnemers hebben ruim 7.000 autokilometers
vervangen door fiets- en wandelkilometers. Bij de nulmeting voldeed 30% van de
deelnemers aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Na afloop van het
project voldeed 74% van de deelnemers aan deze norm.
Natuurrecreatie brengt verschillende voordelen met zich mee. Het is hierdoor
interessant om natuurrecreatie te bevorderen onder groepen waarvan bekend is
dat zij hier minder aan doen. In het volgende hoofdstuk wordt uiteengezet wat
voor verschillende acties hiervoor al worden ondernomen.

14
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6. Bevordering van natuurrecreatie
Er zijn verschillende mogelijkheden om natuurrecreatie te bevorderen. Het is
hiervoor van belang natuurgebieden voor iedereen toegankelijk te maken en de
bekendheid van de gebieden te vergroten. Dit kan door de beschikbaarheid, de
bereikbaarheid en de bekendheid van natuurgebieden te vergroten.

6.1 Beschikbaarheid en bereikbaarheid
Natuurgebieden moeten allereerst aanwezig zijn om in te kunnen recreëren.
Bossen worden hiervoor bijvoorbeeld hoog gewaardeerd. Zo’n 40% van de
Nederlanders vindt echter dat er te weinig bossen in de woonomgeving zijn. In
Noord- Nederland, de Randstad, Zeeland, West Brabant en de Zuid-Hollandse
eilanden geldt dat zelfs voor meer dan 60% van de inwoners (Milieu- en
Natuurcompendium).
In en rondom steden heerst vaak een gebrek aan groen. Middels een aantal
projecten; het GIOS (Groen in en om de stad) van LNV en Natuur bij de stad
van Staatsbosbeheer, wordt er echter wel geprobeerd natuur dichter bij de stad
te brengen, of de toegankelijkheid van groen te verhogen. Ook de Vereniging
Natuurmonumenten richt zich op de aankoop van gebieden rond de stad. Een
verdere voorwaarde voor de beschikbaarheid van natuur om in te recreëren is
dat de natuur opengesteld moet zijn voor bezoekers. Mensen moeten van de
natuur kunnen genieten. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak voor
natuurbescherming.
Deze ontwikkelingen zijn interessant voor de groepen mensen in de steden die
in verband met beschikbaarheid of een slechte bereikbaarheid niet of nauwelijks
de natuur in komen. Men moet dan nog echter wel bekend zijn met de
mogelijkheden van natuurrecreatie (en hier behoefte aan hebben).

6.2 Bekendheid
De laatste jaren hebben natuurorganisaties op verschillende manieren
geprobeerd om specifieke groepen meer bij de natuur te betrekken. Er werd met
name aandacht besteed aan allochtonen en jongeren, omdat bekend is dat zij
minder in de natuur komen. Het draagvlak voor natuur kan door dergelijke
promoties worden vergroot.
© SME Advies
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6.2.1 Allochtonen
Somers en van der Kroon inventariseerden in ‘Hoe vertrouwd is natuur in
Nederland’ de acties die verschillende instanties op het gebied van natuur
ondernemen om de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving
te bevorderen. Zo werkte Vereniging Natuurmonumenten met een
klankbordgroep waarin mensen met verschillende culturele achtergronden
zitting hebben. In samenwerking met TEMA-NL, organiseerde
Natuurmonumenten een excursie door de Loonse en Drunense duinen. Ook
organiseerde Stichting Mondiale Samenleving (SMS) in samenwerking met IVN
de conferentie ‘Samen werken aan duurzame ontwikkeling’. In de conferentie
werd besproken op welke wijze er een brug geslagen kan worden tussen
vluchtelingen- en migrantenorganisaties enerzijds en natuur- en
milieuorganisaties anderzijds. TEMA-NL organiseert samen met SME Advies
het project ‘Iedere vogel vliegt in zijn eigen zwerm’. Dit project is gericht op het
zich thuis laten voelen van Turken bij natuur en milieu in Nederland, door hen
kennis te laten maken met natuur door middel van activiteiten die zij zelf
bedenken, kiezen en uitvoeren.
Zo worden er verschillende acties ondernomen om allochtonen bij natuur
(waaronder natuurrecreatie) te betrekken. Ook voor jongeren wordt er het
nodige gedaan.
6.2.2 Jongeren
Jongeren en natuur staan hoog op het programma. Recent zijn er een aantal
ontwikkelingen op het gebied van jeugd en natuur gaande. Jongeren dreigen te
vervreemden van de natuur. Vooral in de steden is dit het geval. LNV wil
initiatieven nemen om de jeugd meer in direct contact te brengen met de natuur,
zodat de jeugd zich meer bewust wordt van het belang van natuur. Hiertoe heeft
LNV het programma Jeugd, Natuur, Voedsel en Gezondheid in ontwikkeling
gebracht. Voor het programma zijn de volgende ambities voorgesteld:
 de jeugd wordt zich bewuster van haar groene leefomgeving en
de herkomst van hun voedsel, en heeft daar zorg en respect
voor;
 de jeugd besteedt meer tijd in haar groene leefomgeving (buiten
spelen, recreëren, ontspannen, leren);
 interesse prikkelen voor voedsel bij de jeugd;
 de jeugd ontwikkelt zich hierdoor fysiek en mentaal gezonder;
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 herijking van de groene kennisinfrastructuur gericht op de jeugd
en de daarbij behorende intermediairen.
Om de vervreemding tegen te gaan hebben een aantal natuurorganisaties
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Nederland, Stichting Veldwerk Nederland,
Natuurcollege, Wildzoekers, Landschapsbeheer, Stichting wAarde) een gezamenlijk doel
voor jongeren gevormd. Alle kinderen in Nederland moeten op redelijk korte termijn de
mogelijkheid krijgen om voor hun twaalfde jaar tenminste één topervaring in de natuur te
hebben. Het idee hierachter is dat het tekort aan natuur is op te vangen door een
éénmalige “shot” natuur; een ‘topervaring’ in de natuur die de kinderen heel hun leven
bijblijft en hun kijk op de natuur verandert (Verboom & de Vries, 2006). De
natuurorganisaties zullen hieraan zowel gezamenlijk als zelfstandig bijdragen leveren.
Verder worden de overheden én de Nederlandse bevolking aangesproken op hun
verantwoordelijkheden in deze en op noodzakelijk te nemen maatregelen. (Conferentie
Jeugd, Natuur en Gezondheid, 2006)

Verschillende instanties proberen groepen waarvan bekend is dat zij minder
contact hebben met natuur bij de natuur te betrekken. Projecten van deze aard
dragen bij aan draagvlakvergroting voor natuur in combinatie met bijvoorbeeld
gezondheidsverbetering en de integratie van mensen. Er zijn nu enkele
doelgroepen gesignaleerd waarop men zich kan richten. Het is echter van
belang geen kansen te laten liggen. Andere doelgroepen moeten niet worden
vergeten.
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7. Conclusie
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking maakt weinig gebruik van
de natuur om in te recreëren. Dit deel van de bevolking heeft veelal een lage
sociaal-economische status (SES) en heeft dus een laag inkomen en/of een
laag opleidingsniveau.
(Natuur)organisaties proberen allochtonen en jongeren al meer bij de natuur te
betrekken. Waarom richtten (natuur)organisaties zich specifiek op jongeren en
allochtonen en niet ook op mensen met een lage SES? Een reden kan zijn dat
jongeren en allochtonen duidelijk gemist werden in de natuurgebieden. Ze
werden niet gezien. Een SES kun je minder makkelijk van iemands gezicht
aflezen. Hierdoor is eigenlijk een groep over het hoofd gezien. Van de totale
Nederlandse bevolking heeft 8,8% een laag inkomen, daarvan is 66% niet
Westers. Het is natuurlijk niet nieuw dat allochtonen vaak een lage SES
hebben. Een groot deel van de allochtonen behoort dus tot deze groep. Een
deel van het lagere natuurbezoek onder allochtonen zou daarom kunnen
worden verklaard door de lagere sociaal-economische status in plaats van dat
zij allochtoon zijn.
Er zou naar wegen gezocht moeten worden om de mensen met een lage SES
bij de natuur te betrekken. Er is immers voor iedere Nederlander natuur
beschikbaar (zij het niet voor iedereen even goed bereikbaar) om gratis gebruik
van te maken. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid
hebben om van de natuur te genieten. Natuurrecreatie biedt voordelen voor de
gezondheid. Ook dit is een goede reden om natuurrecreatie onder verschillende
doelgroepen te bevorderen. Mensen met een lage SES kampen vaker met
gezondheidsproblemen dan mensen met een hogere SES. Het is voor hen dus
aantrekkelijk om meer van de natuur gebruik te maken en zo van de
gezondheidsbevorderende effecten te profiteren. Daarnaast kan natuurrecreatie
bijdragen aan draagvlakvergroting voor natuurbeleid. Mogelijk zou er steun
kunnen worden betuigd aan bijvoorbeeld acties tot natuurbehoud, of kan men
na gaan denken over milieuvriendelijkere levenswijzen (welke ook wel eens
besparingen opleveren). Ook zouden mensen hun stemgedrag kunnen
veranderen of lid kunnen worden van een natuurorganisatie. Al ligt dit laatste
financieel gezien niet voor de hand.
© SME Advies
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Omdat natuurrecreatie zo belangrijk is, is het goed om in toekomstig onderzoek
de redenen die mensen met lage inkomens en laagopgeleiden aanvoeren om
natuurgebieden niet te bezoeken verder te inventariseren. Hierdoor worden de
drempels zoveel mogelijk bekend en kunnen deze worden verlaagd.
Natuurorganisaties zouden hier aan bij kunnen dragen door de bekendheid van
natuurgebieden te vergroten. Bijvoorbeeld door specifieke doelgroepen aan te
spreken om aan excursies of wandelingen deel te nemen. Er worden al goede
stappen gezet om de bereikbaarheid van natuur te vergroten. Vooral rond de
steden waar vaak een tekort aan groen heerst, worden er betere
recreatiemogelijkheden gecreëerd. Dit brengt kansen met zich mee om groepen
die normaal gezien niet in de natuur komen de natuur in te krijgen. De eerste
stap in de natuur is sneller gemaakt wanneer de natuur goed bereikbaar is.
Het is belangrijk geen groepen te missen. Er zijn veel kansen om mensen bij de
natuur te betrekken. Zeker moet er aandacht worden besteed aan jongeren en
allochtonen, maar andere groepen moeten niet over het hoofd worden gezien.
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