Alleen vluchtige toerist komt
voor bollen en molens
men gaan Duitsers graag naar het strand, en
Belgen houden van bos en heide in Brabant”,
vertelt Breman.

De meeste toeristen komen niet voor bollen en molens, maar voor zee en hei.

Het is voor het toerisme een gemiste kans dat Nederland vooral wordt gepresenteerd als land van polders en tulpen. Nederland kan meer toeristen trekken als het
beeld van Nederland veelzijdiger wordt, en promotie zich nadrukkelijker richt op
de naaste buren en beter laat zien wat er overal te beleven valt.
Landschap heeft naast esthetische waarde
ook economische waarde als het bijvoorbeeld
toeristen aantrekt. Bas Breman en Joke Luttik
van Alterra en Maarten Jacobs van Wageningen
Universiteit onderzochten daarom waarom toeristen naar Nederland komen. Als je dat weet,
kun je daar namelijk met promotie en met ruimtelijk beleid op inspelen.
In de presentatie van Nederland als toeristi-

sche bestemming voor buitenlanders speelt het
landschap een belangrijke rol. Maar het beeld
is erg eenzijdig en Hollands: Noord-Hollandse
polders, veenweidegebied en tulpen. De hoofdmoot van het buitenlands bezoek (zeventig
procent) komt uit Duitsland, Engeland, België,
Frankrijk en de Verenigde Staten. Gevraagd
naar waar ze voor kwamen, staat landschap
steevast in de top drie. “Door de bank geno-

Water
In het onderzoek kregen toeristen ook tien
foto’s van landschappen te zien. Hun voorkeur ging meestal uit naar watergerelateerde
landschappen: rivier, meer en kust. Daarna
kwamen de natuurlijke landschapen met heuvels, bossen en hei. Het minst geliefd waren
de cultuurlandschappen. “Dat wijkt nogal af van
hoe Nederland in het buitenland wordt gepresenteerd”, zegt Breman. “Het hangt waarschijnlijk samen met het type activiteit dat je er
kunt doen, zwemmen en varen. In natuurlijke
landschappen kun je goed wandelen en fietsen.
Het gaat toeristen niet per se om unieke landschappen, als er maar genoeg te beleven is en
het er goed toeven is.”
Als je meer buitenlands bezoek wilt, heeft het
volgens Breman weinig effect om Chinezen
en Indiërs te verleiden met stedentoerisme.
“Dat is vrij vluchtig bezoek. Onze naaste buren
brengen meer in het laatje. Per dag besteden
ze misschien minder, maar ze blijven langer en
komen vaker.”
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Terreinbeheerders zien nut samenwerking
Of regionaal terreinbeheer een goed idee is, hangt af van het landschap en de
natuurdoelen die je wilt bereiken. “Je moet goed bepalen waar je wat wilt. Samenwerking met andere terreinbeheerders kan de natuurkwaliteit verbeteren. Maar ze
moeten wel oppassen voor vervlakking”, zegt Marcel Pleijte van Alterra.
Terreinbeheerders hebben de afgelopen jaren
met een heel scala aan maatregelen te maken
gekregen – waaronder Natura 2000 en de Wet
investeringsbudget landelijk gebied (Wilg) – met
het accent op gebiedsaanpak. Alterra onderzocht de effecten voor terreinbeheer, voor
beheerders en de overheid, om te kijken welke
mogelijkheden regionalisatie biedt en hoe ze
die het beste kunnen benutten.
Om te beginnen zetten de onderzoekers op
een rij hoe de regionalisering in Nederland
wordt ingevuld. Daarnaast spraken ze met
veel betrokkenen, individueel en bij groepsbijeenkomsten. “Terreinbeheerders vinden
regionalisatie op zich logisch”, vertelt Pleijte.
“Ze beseffen dat samenwerking nodig is, en

zien dat beleid en de samenleving dat beter
mogelijk beginnen te maken.”
Omgeving
Beheerders zien onder meer de ecologische
meerwaarde van samenwerking. “Een poel of
heg leg je makkelijk op je eigen terrein aan,
maar voor verbetering van milieucondities voor
je terrein heb je te maken met je omgeving.
Ook kun je door samen te werken je doelen
verbreden: door bijvoorbeeld niet alleen
waarde te vervullen voor de natuur, maar ook
voor veiligheid, gezondheid of de economie in
de regio”, vertelt Pleijte.
Verder zien beheerders financiële voordelen: je
kunt bijvoorbeeld gezamenlijk een loonwerker
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laten komen en middelen bundelen. “Netwerken
professionaliseert bovendien het natuurbeheer
en vergroot het bestuurlijk draagvlak.”
Een minpunt is dat het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) maar voor zeven jaar zekerheid biedt; dat is kort in de bedrijfsvoering van
agrariërs en boseigenaren. Daarnaast draagt
een gebiedsaanpak het gevaar in zich dat de
natuurkwaliteit vervlakt omdat de functies en
belangen van de terreinen kunnen verschillen, bijvoorbeeld in ruimte voor recreatie of
natheid. “Waar het kan moet je inzetten op
samenwerking, maar het is slechts een middel
en moet geen doel op zich zijn”, aldus Pleijte.
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