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Op 3 november 2006 kwam het LNV Consumentenplatform bijeen. Onderwerp van
gesprek was ‘Jeugd en Natuur’. Door verstedelijking wordt natuur steeds verder
weggedrongen uit de leefomgeving en lijkt de binding tussen jeugd en natuur te
verzwakken. Het ministerie van LNV maakt zich daar zorgen over en zou graag zien dat
een mogelijke kloof gedicht wordt door jeugd en natuur weer met elkaar in (fysiek)
contact te brengen. Naast de motivatie om daarmee het (toekomstig) draagvlak voor
natuur en natuurbeleid te versterken, kan natuur een belangrijke bijdrage bieden aan de
fysieke, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen tot gezonde volwassenen. LNV
heeft het Consumentenplatform gevraagd suggesties te doen op welke manier het
ministerie een rol kan spelen in het stimuleren van contact tussen de jeugd in de
basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar) en natuur. Onder natuur wordt alles verstaan wat tot
de ‘groene’ leefomgeving behoort: agrarische natuur, recreatiegebieden, bos-, heide- en
watergebieden, strand en duinen, maar ook stadsparken en natuur in de buurt.
Het ministerie van LNV legde de volgende vragen voor aan het Consumentenplatform:
_ Onderschrijft het Consumentenplatform de visie van LNV dat er een kloof is tussen
jeugd en natuur?
_ Onderschrijft het Consumentenplatform dat het stimuleren van contact tussen jeugd
en natuur nodig is ter overbrugging van de kloof?
_ Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het stimuleren van direct contact tussen
jeugd en natuur?
_ Welke mogelijkheden ziet het Consumentenplatform voor het stimuleren van direct
contact tussen jeugd en natuur, en welke rol heeft LNV daarin?
_ Zou natuur een plaats kunnen krijgen in een gezondheidsbeleid richting de jeugd? Zo
ja, op welke manier?
Voor de bespreking van dit thema konden de leden van het LNV Consumentenplatform
gebruik maken van:
_ Een overzicht van het beleid (beleidsdossier);
_ Achtergrondinformatie over jeugd en natuur;
_ Consumentenonderzoek over jeugd en natuur:

Rapportage opinieonderzoek onder ruim 400 ouders van kinderen in de leeftijd van 4
t/m 12 jaar;
_ Verslag van panelgesprekken met ouders en intermediairs (zoals sportleraren,
onderwijzers en begeleiders van buitenschoolse opvang) uit een sterk-stedelijke
omgeving (Amsterdam), Vinex-wijken (Amersfoort) en landelijke omgeving
(omgeving ‘s-Hertogenbosch). Van deze panelgesprekken zagen de leden tevens een
videocompilatie.
De schriftelijke documenten en een korte videoclip van de consumentenpanels zijn te
vinden op www.minlnv.nl/consumentenplatform.

_

In dit verslag staat een weergave van de discussie met daaropvolgend een opsomming
van beleidssuggesties van het LNV Consumentenplatform aan het ministerie van LNV. Tot
slot volgen enkele procedurele vergaderpunten.

Discussie
Het Consumentenplatform constateert dat er inderdaad verbetering mogelijk is in de
mate waarin kinderen tussen van 4 t/m 12 jaar in (fysiek) contact komen met natuur.
Het platform heeft echter moeite met het woord ‘kloof’ omdat dat de situatie onnodig
problematiseert. Wel ziet het platform mogelijkheden om de situatie te verbeteren.
Contact met de natuur is immers leuk, goed voor de ontwikkeling van kinderen, gezond
en nuttig. Natuur moet echter niet alleen instrumenteel gezien worden; er is ook een
principieel punt, namelijk dat natuur het fundament van leven is. Voor kinderen is
contact met de natuur van belang in de dagelijkse realiteit zodat zij weten dat wol van
schapen komt, er geen chocolademelkkoeien bestaan, en de dood een definitief einde
betekent (in tegenstelling tot wat in sommige computerspelletjes gebeurt). Het heeft te
maken met besef voor de kwaliteit van leven en de verbinding met de omgeving.
Overigens blijkt uit eerder onderzoek dat respect en zorg voor de natuur voor de meeste
kinderen vanzelfsprekend is.
Het Consumentenplatform heeft een aantal aanknopingspunten voor het contact tussen
jeugd en natuur onder de loep genomen.
Doelgroepsegmentatie en verleiding
Activiteiten gericht op ‘de jeugd’ of ‘allochtonen’ zijn niet toereikend; er is immers een
grote diversiteit aan leefstijlen en culturele achtergronden in Nederland. Belangrijk is
dat de organisaties die een rol spelen in het stimuleren van contact tussen jeugd en
natuur, goed op de hoogte zijn van deze groepen en wat er leeft. Anders dreigen
natuurorganisaties de aansluiting met de jeugd te verliezen.
Rol van de ouders
Volgens het platform is voor ouders een belangrijke rol weggelegd om een positieve
natuurbeleving aan hun kinderen bij te brengen. Kinderen grijpen de kans om de natuur
te gebruiken als speeltoestel: ze rommelen graag op en rond het water of in de struiken
en hebben de behoefte om te onderzoeken en te ontdekken. Maar ouders houden dit
tegen omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen. Blijkbaar vinden
ouders dat kinderen geen builen en schrammen meer mogen oplopen en dat is jammer,
zo constateert het platform. “Een geschaafde knie hoort erbij.”
Planning / regeldrift van de overheid
Iedere vierkante centimeter lijkt in Nederland een bestemming te hebben. Verwilderde
natuur in de buurt om in te spelen wordt daarmee steeds zeldzamer, vooral in de
moderne Vinex-wijk. Dat draagt bij aan de vervreemding van kinderen met de natuur.
Ook stelt de overheid stelt steeds hogere eisen aan de speelomgeving van kinderen. Het

is een ontwikkeling die burgers aan zichzelf te danken hebben; tenslotte wil geen enkele
ouder het risico lopen dat zijn of haar kind iets overkomt. Er is een voorkeur voor
speeltuinen die aan strenge veiligheidseisen voldoen. Het platform betreurt het feit dat
de druk vanuit de samenleving om risico’s te voorkomen kan zorgen voor een overdaad
aan regeldrift en bemoeizucht van de overheid.
Kijk-natuur en doe-natuur
Natuur is vaak ontworpen en gericht op ‘bekijken’, niet op ‘beleven’. Onze statische
natuur lijkt minder aantrekkelijk voor kinderen. Gewend als kinderen zijn aan de
overvloed aan activiteiten, willen ze ook in de natuur wat te doen hebben. Naar een
speeltuin in het bos is vaak aantrekkelijker dan een wandeling door datzelfde bos.

Beleidssuggesties
Het LNV Consumentenplatform ziet een kans om actief te stimuleren dat jongere jeugd
meer de natuur in trekt. Wel moet de overheid ervoor waken te bevoogdend op te
treden. Primair ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Het ministerie van LNV kan
echter wel faciliteren dat het contact tussen jeugd en natuur makkelijker of leuker
wordt gemaakt. Het platform komt met enkele concrete suggesties.
Zorg voor doe-natuur en zorg bij inrichting voor bereikbare natuur
Het platform pleit ervoor de natuur weer spannend te maken. Dat gaat verder dan alleen
natuurgebieden, ook natuur in de woonomgeving valt hieronder. Niet elk overgebleven
stukje land moet worden uitontwikkeld: soms is het goed om natuur zelf z’n gang te
laten gaan. Voor kinderen levert dat spannende speelplekken op en daarmee direct
contact met natuur. De inrichting van natuur moet logisch zijn. Dus er hoeft geen
ecologisch hoogwaardige natuur tussen twee woonwijken in ontwikkeld worden, maar op
zo’n plek kan juist wel struinnatuur komen. Ook de locatie van kinderopvang is in dit
kader belangrijk. Bij de keuze van een locatie zou de aanwezigheid van natuur in de
directe omgeving een belangrijke rol moeten spelen.
Maak verbinding met andere onderwerpen
Natuur is geen losstaand onderwerp; huidige maatschappelijke issues zoals
voedselkwaliteit en klimaatsverandering hebben een directe verbinding met de wijze
waarop we met de natuur omgaan. Door in bijvoorbeeld natuureducatie dit soort
onderwerpen te betrekken, wordt voor kinderen veel duidelijker wat de betekenis van
natuur is.
Daarvoor moet beleid gericht op meer contact tussen jeugd en natuur nadrukkelijk
verbonden zijn met andere beleidsthema’s zoals gezondheid (overgewicht), voeding,
milieu en integratie. Door deze verbinding wordt het belang van natuur in bredere
context duidelijk. Bovendien levert dat toegang tot andere budgetten. Inventariseer wat
er op dit terrein al gebeurt.
Bereiken van doelgroepen
Het beleid wordt effectiever als er wordt gekozen voor een gedifferentieerde aanpak.
Om het contact tussen allochtone jongeren en natuur te stimuleren is bijvoorbeeld een
andere aanpak functioneel dan voor autochtone jongeren. Het zou goed zijn als LNV
kennis verzamelt over de verschillende groepen jongeren en hoe deze groepen het beste
te bereiken zijn. LNV zal deze informatie beschikbaar moeten stellen aan
natuurorganisaties.

Samenwerking met bestaande en nieuwe partners
Natuurorganisaties moeten een ontwikkeling doormaken om een betere aansluiting bij de
jeugd te vinden. LNV kan hun enthousiasme zeer goed gebruiken maar om de jeugd te
verleiden zouden activiteiten van deze organisaties spannender moeten zijn. De
natuurorganisaties moeten natuur op een aantrekkelijke manier presenteren. Zoals de
Rangers van het WNF. LNV kan daarnaast aansluiting zoeken bij bestaande en nieuwe
partners. Bijvoorbeeld om allochtone groepen te bereiken. Daarbij is het belangrijk om
aan te sluiten bij sociale patronen bij deze groepen; investeer bijvoorbeeld in
coalitievorming met de zelforganisaties van deze groepen.
Natuureducatie en andere vormen
Vanuit scholen is veel vraag naar natuureducatie, bijvoorbeeld door natuurorganisaties of
agrarische ondernemers, maar er is weinig budget voor. Dat zou moeten veranderen. LNV
kan een bijdrage leveren door het ontwikkelen van onderwijsinstrumenten binnen en
buiten de overheid. Als voorbeelden worden genoemd om natuur te integreren in de
huidige smaaklessen, scholen te stimuleren een kip of appelboom te adopteren of met
een kok de natuur in gaan om te kijken wat er voor eetbaars te vinden is. Een nationale
week van de natuur zou de aandacht van een grote groep mensen op het belang van de
natuur kunnen richten. In de natuurgebieden kan voorlichting over de natuur worden
uitgebreid met specifieke acties als het plaatsen van informatieborden voor kinderen op
kinderhoogte.
Maar niet alleen fysiek contact met de natuur hoeft bij te dragen aan de natuurbeleving
bij de jeugd. LNV zou ook kunnen kijken naar minder voor de hand liggende methoden,
zoals het integreren van natuur in bijvoorbeeld computerspelletjes, sportclubs en
aandacht voor natuur in populaire televisieprogramma’s.

Procedurele onderwerpen
Terugkoppeling “Voedselverliezen, verspilde moeite”
Deze bijeenkomst vond plaats op 16 juni 2006. Het onderwerp is naar aanleiding van het
Consumentenplatform ruim in de publiciteit geweest. In oktober is het advies van het
platform besproken in de dossierstaf Voedselkwaliteit (directeurenoverleg). In dit
overleg is besloten dat het ministerie verder gaat met de aanbevelingen. De rolopvatting
van LNV is geaccepteerd. Enkele concrete stappen zijn nu in voorbereiding. Het
ministerie gaat met captains of industry aan tafel om het onderwerp ook bij de industrie
te agenderen. En er zijn voornemens om het Voedingscentrum bij consumenten aandacht
te laten vragen voor dit onderwerp.
Het Consumentenplatform merkt nog het volgende op: de industrie heeft hierin een
dubbele rol. Ze verdienen aan het beperken van het voedselverlies zolang er binnen de
keten wordt beperkt, echter ze verdienen ook aan de verspilling van de consument. Dat
maakt het een ingewikkeld issue om te agenderen bij de industrie.
Bijeenkomsten volgend jaar
Een lijst gaat rond met een voorstel voor de bijeenkomsten volgend jaar. Naar aanleiding
van de beschikbaarheid van de leden worden de data vastgesteld. De eerste volgende
bijeenkomst is op 9 maart 2007.
Rooster van aftreden
Na de volgende bijeenkomst zullen vier leden afscheid nemen. Deze leden zijn:
Andrea van Gemst
Claudia Gölz
Michiel Korthals
Diny Schouten
Opmerkingen n.a.v. de bijeenkomst
•
•

Mogelijk kan de video een andere opzet krijgen om de aantrekkelijkheid ervan te
vergroten.
De vergaderzaal bij de VWA is geen plezierige zaal. Voorgesteld wordt om de
volgende vergaderingen bij leden van het platform te houden. Arie van der Linden
zal op 9 maart gastheer zijn bij The Greenery in Bleiswijk.

Aanwezigen en afwezigen 4 november 2006
Aanwezige platformleden
Annie Brouwer (voorzitter)
Saskia Aalbers
Anneke Ammerlaan
Peter-Jan van den Broek
Ellen Govers
Arian Kamp
Michiel Korthals
Arie van der Linden
Diny Schouten
Rocky Tuhuteru
Andrea van Gemst
Annick de Wit
Overige aanwezigen
Ministerie van LNV
Magdalena van den Berg
Martie van Essen
Ger de Peuter
Willem Roeterdink
Marilyn Waanders
Schuttelaar & Partners
Simone de Jong
Jasper van der Kuijp
Afwezige platformleden
Claudia Gölz
Jolinde Hageman
Klaas van Heest
Koen de Ruiter
Jan Staman

