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Samenvatting 
Tweede domeingesprek Vrijetijdseconomie  

Agenda Natuurinclusief 
25 januari 2022 van 13-16 uur, online via Webex  
 

 

We volgen een route die ons leidt via domeingesprekken naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 

gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 

voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  

Op 25 januari vond het tweede domeingesprek plaats waarin aan de hand van de ‘world café’ 

methode een verdiepingsslag plaatsvond op eerder geïdentificeerde spanningen. Hieronder volgt het 

inhoudelijk verslag van de tweede bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor zowel de volgende 

bijeenkomsten van de domeingroep vrijetijdseconomie als de Future Search waarin alle domeinen 

samenkomen. 
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Processtappen  
 
Domeingesprekken 
Er is sprake van een divergerende en een convergerende beweging: in het eerste gesprek op 2 
november is ruimte gezocht om te kijken naar verschillende beelden, tijdens deze bijeenkomst 
werken de deelnemers toe naar verdieping op een aantal issues. Tijdens het eerste gesprek is 
ingegaan op diverse drijfveren van deelnemers om vrijetijdseconomie meer natuurinclusief te maken. 
De opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in het natuurinclusief maken van de sector 
vrijetijdseconomie zijn benoemd. Er is ook gesproken over de mogelijke functie van de Agenda 
Natuurinclusief hierin. Tijdens het tweede domeingesprek is een verdiepingsslag gemaakt op drie 
grote spanningen voor de vrijetijdseconomie om deze nog scherper te krijgen: het behoud van 
natuurlijk kapitaal, de balans tussen bezoek & natuur en samenwerking met andere domeinen. 
 
Contourenschets 
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 

weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 

ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer 

domeinspecifieke zaken. Zo staat hierin voor de vrijetijdseconomie beschreven dat “de 

gesprekspartners in het domein Vrijetijdseconomie benadrukken dat de natuur en een goede omgang 

daarmee een belangrijke (economische) drager voor de vrijetijdseconomie zijn. Er is veel enthousiasme 

voor het thema en er zijn al meerdere plannen en acties opgesteld om meer invulling te geven aan 

natuurinclusiviteit. De ervaringen tijdens en na de coronaperiode worden gezien als momentum voor 

vernieuwingen, vooral voor een meer evenwichtige verdeling van bezoekers over Nederland en een 

gezonde balans in de driehoek toerist-samenleving-leefomgeving.” Dit sluit goed aan bij de drie 

centrale onderwerpen van dit domeingesprek. Tijdens dit domeingesprek werd het publiceren van dit 

stuk elk moment verwacht. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede 

Kamer. De stukken zijn te vinden op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. 

Future Search 
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.  
 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
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Samen ‘werken’ aan de Agenda 
Om te bepalen hoe iedereen in deze bijeenkomst en het proces zit, is deelnemers gevraagd welk 
werkwoord voor hen passend is voor het eerste kwartaal van 2022. Onderstaande WordCloud 

illustreert de genoemde werkwoorden en laat zo tegelijkertijd goed zien wat er aan inzet nodig is om 

de Agenda Natuurinclusief gezamenlijk tot een succes te maken.  
 

 
 
 
Aanscherping spanningen  
Er is kort teruggeblikt op de vorige bijeenkomst. Het is duidelijk dat de natuurlijke omgeving voor een 
groot deel de kwaliteit van het recreatief toeristisch product bepaalt en dat de sector 
vrijetijdseconomie daar meer verantwoordelijkheid voor kan nemen. Natuur heeft een eigen belang 
en door dat mee te laten wegen worden oplossingen sterker en breder gedragen. Daarbij is het goed 
er bij stil te staan dat zowel bezoekers als inwoners gebruik maken van het landschap en de 
infrastructuur. 
 
Op basis van de benoemde spanningen tijdens het vorige domeingesprek en op basis van de 
contourenschets komen drie thema’s boven drijven die belangrijk zijn voor deze domeingroep en die 
het verschil kunnen maken binnen dit domein in het natuurinclusief maken van Nederland: 
 

1. Behoud van natuurlijk kapitaal: Natuur wordt door deze groep gezien als een 
basisvoorwaarde voor een waardevol recreatie-landschap, want “als de natuur wordt 
‘vernacheld’, verdwijnt daarmee kapitaal in het landelijk gebied.” Daarbij hoort de vraag: 

 
 Hoe kan dit domein via de Agenda Natuurinclusief een rol spelen in het behoud van het 

natuurlijk kapitaal en daarmee het behoud van een aantrekkelijk recreatielandschap? 
 

2. Balans bezoek & natuur: Er is tijdens deze coronaperiode veel aandacht voor de druk op 
natuurgebieden door bezoekers. Dit roept als vraag op: 
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 Hoe kan je destinatiemanagement verbinden aan het behouden en ontwikkelen van het 

natuurlijke kapitaal? En hoe kun je hierop sturen? 
 

3. Samenwerking andere domeinen: Deze sector is vaak ondergebracht onder een afdeling 
Economische Zaken, waardoor er moeilijk verbinding met andere domeinen te maken is. 
Daarbij zijn er verschillen tussen schaalniveaus: lokaal en regionaal wordt natuurinclusiviteit al 
meer opgepakt dan nationaal. Daarbij komen twee aan elkaar gerelateerde vragen op:  
 
 Hoe kan je gebruik maken van de bestaande agenda’s en initiatieven binnen de 

vrijetijdssector om te verbinden met andere sectoren? (bijvoorbeeld: toekomstvisie voor de 
VTE ‘Perspectief 2030’ en de actie agenda voor de gastvrijheidssector) 
 

 Hoe breng je de sector in een serieuze positie aan tafel bij andere sectoren? 
 
 

Aandachtspunten voor natuurinclusiviteit binnen de vrijetijdseconomie 
Door de groep werden voorafgaand aan de gespreksrondes enkele aandachtspunten meegegeven die 
belangrijk zijn voor de discussies die spelen binnen dit domein. 
  

• Het is belangrijk om in de huid van de ondernemer in de vrijetijdsector te kruipen en aan te 
sluiten op wat hen beweegt. Bewustwording van ondernemers is belangrijk om hen mee te 
krijgen in de beweging van natuur.  

• Ook bewustwording van gasten/bezoekers is belangrijk om duurzaam gedrag te stimuleren.  
Het is goed om hierbij onderscheid te maken tussen verschillende type gasten. Er zijn gasten 
voor wie de natuur minder belangrijk is. Dit werkt door op de ondernemers: als de gast er niet 
om vraagt is het voor ondernemers minder voor de hand liggend om met natuurinclusiviteit 
aan de slag te gaan.  

• Ondernemers zijn geworteld in een natuurgebied en verbonden met de omgeving. Er is meer 
synergie tussen natuurbeherende organisaties en ondernemers mogelijk. Ondernemers 
kunnen een rol spelen in het beheren en onderhouden van gebieden, en natuurbeheerders 
kunnen ondernemers voorzien van advies. Wederzijds kan de relatie nog sterker, positief, 
uitgebuit worden, maar tijd, prioriteit en capaciteit ligt logischerwijs ergens anders.  

• Naast ondernemers en burgers, heeft ook de overheid een belangrijke rol. Laat overheden 
uitdragen dat dat een logisch partnerschap kan zijn tussen ondernemers en 
natuurbeheerders.  

• Bewustzijn van de impact van het gedrag van bezoekers staat al bij enkele bestaande 
(overheids)initiatieven op de agenda: de taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie van 
het ministerie van EZK en de werkgroep Verduurzaming. De taskforce denkt na over 
bestemmingsmanagement en kijkt naar verbindingen op verschillende niveaus en de knoppen 
waaraan kan worden gedraaid. 

• Wederkerigheid is een voorwaarde: om een sterke gezamenlijke ambitie te kunnen 
neerzetten, moet je ook kijken naar wat de waarde van de vrijetijdseconomie is voor de 
natuurorganisaties. 
 

Aan de hand van deze centrale vragen en aandachtspunten is er door alle deelnemers in kleine 
groepjes gebrainstormd over deze vraagstukken waarbij er tijdens drie gespreksrondes steeds een 
verdiepingsslag is gemaakt. 

 

  

https://www.nbtc.nl/nl/site/bestemming-nederland/perspectief-2030.htm
https://open.overheid.nl/repository/ronl-4059d72e-9e0d-453f-b662-1d84b18bd0b4/1/pdf/bijlage-1-herijkte-actieagenda-voor-de-gastvrijheidssector.pdf


5 
 

1. Behoud van Natuurlijk Kapitaal 

Beleving van de omgeving  
Beleving staat in de vrijetijdssector centraal. Er zijn gasten die komen voor de omgeving, maar er zijn 

ook gasten die niet direct voor de natuur komen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen 

gebruikersgroepen. Het kan helpen om aan te sluiten bij de beleving en wensen van de gasten, en te 

onderzoeken hoe zij bewuster kunnen worden gemaakt van de natuurlijke omgeving. Thema’s die 

momenteel spelen bij mensen en invloed hebben op de sector zijn de relatie tussen natuur en 

mentale en fysieke gezondheid (ontspanning en vitaliteit) en ook het nieuwe - plaats onafhankelijke - 

werken. Daar raakt dit domein aan andere opgaven. 

Samen met ondernemers de natuur onderhouden 
Er zijn ondernemers die geïnteresseerd zijn in natuurlijk kapitaal en met natuurinclusiviteit bezig zijn 

(o.a. Green Key), maar ook anderen die daar minder mee bezig zijn. Het is belangrijk ondernemers 

goed te betrekken, met name ondernemers die er minder bij stil staan. Ook zij kunnen gefaciliteerd 

worden om deze rol op te pakken. Het kan helpen de omgeving te zien als verlengde van het bedrijf. 

Tegelijkertijd moet er duidelijkheid richting ondernemers zijn vanuit de overheid en terreinbeherende 

organisaties. De focus van ondernemers ligt vooral op de eigen regio, maar het is goed om de 

discussie breder trekken door te kijken naar duurzaamheidsmaartregelen die niet alleen over de 

directe omgeving gaan.  

Voorbeeld: Gastvrij Overijssel wil ondernemers hun eigen plek laten herontdekken. Die plek is 
er  niet zomaar, en heeft natuurlijk eigenschappen en kenmerken. Binnen dit programma 
organiseert IVN cursussen gastheerschap “ambassadeurs van het landschap”. Zo leren 
ondernemers de verhalen, bijzonderheden en kwaliteiten van landschap kennen.  Ondernemers 
worden enthousiast. Zij willen een betere gastheer zijn om gasten meer te kunnen vertellen 
over de omgeving. Zo wordt een stukje educatie en beleving naar de ondernemers verlegd, 
zodat niet alleen de ondernemers maar ook hun gasten zich direct meer betrokken en 
verantwoordelijker voelen voor het decor waarin zij zich bewegen. 

 
Spreiding in tijd en plaats 
Zonering in ruimte is wel gedachtegoed, maar de spreiding in tijd is nog niet uitontwikkeld. Dit kan het 

bedrijfsmodel van ondernemers uitbreiden. Ondernemers kunnen iets betekenen in het ontlasten van 

het natuurlijk kapitaal. Meer samenwerken en ontlasten door activiteiten te spreiden in tijd zou bij 

kunnen dragen aan behoud van natuurlijk kapitaal. Als ondernemers veel activiteiten in een 

kwetsbaar gebied aanbieden wordt dat overlopen. Dat leidt misschien tot afname van natuurlijk 

kapitaal. Door aan te bieden net buiten de kernen of te werken met tijdfasering kun je misschien 

meer aanbieden waardoor het kwetsbare van natuurlijk kapitaal wordt ontlast. 

Data illustreert noodzaak 
We zien de natuur vaak als nice to have, maar misschien is het wel bittere noodzaak en moeten we 

laten zien wat er gebeurt als de natuur er niet meer is. Er is momenteel geen wederkerigheid tussen 

natuur en recreatie in de zin van ‘re-investment’ in de natuur als voorwaarde voor toekomstig 

behoud. Data zou een rol kunnen spelen in de waardering van het landschap, door bijvoorbeeld 

risico’s aan te geven voor de recreatiewaarde. Aansluiten bij landelijke data is echter niet altijd 

makkelijk. 

Inwoners als ambassadeur 
Niet alleen recreanten maar ook inwoners bezoeken natuurgebieden. Inwoners die zakken van 
McDonalds in de natuur achterlaten geven niet het goede voorbeeld aan de recreant. Laat inwoners 
een goede ambassadeur zijn voor de regio. Sluit aan bij lokale bewegingen vanuit dorpen. Maak het 
landschap aantrekkelijker om er doorheen te fietsen of wandelen.  
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2. Balans bezoek & natuur 

Promoten minder gebruikelijke locaties 
De drukte is iedereen bekend, er zijn recente voorbeelden uit populaire stedelijke natuurgebieden 

zoals de Kralingse Plas in Rotterdam. Mensen zijn gewoontedieren: ze gaan naar plekken die ze 

kennen (de ‘usual suspects’). Door de extra druk tijdens corona is er meer aandacht voor balans 

tussen bezoekers en natuur. De vraag is hoe de vrijetijdssector hierop kan doorpakken en verder op 

kan sturen.  

Bij destinatiemanagement gaat het over optimaliseren en positioneren van locaties. Hierbij is sprake 

van verschillende schaalniveaus; schaal van het gebied versus schaal van de ondernemer. Ook is er 

sprake van verschillende aanvliegroutes; gericht op de bezoeker versus via de ondernemer. Hoe kan 

de sector mensen inspireren ook eens naar andere plekken te gaan om te voorkomen dat iedereen 

altijd op dezelfde plekken is?  

Het initiatief NL Buiten is bezig met het opzetten van nieuwe routestructuren aan randen van steden 

om overdruk op te lossen. Biedt nieuwe recreatiemogelijkheden aan op plekken waar dat beter kan, 

zoals in het polderlandschap. 

Draagkracht van natuur zou als uitgangspunt genomen moeten worden. Een suggestie (die ook 

binnen het eerste vraagstuk genoemd is) is om zonering aan te brengen; het verdelen van een 

landschap in zones: (be)leefnatuur versus kwetsbare natuur waar mensen niet mogen komen. 

Economische waarde van natuur 
Natuur is gratis, maar iets wat gratis is lijkt minder waarde te hebben. Er zijn meerdere manieren om 

een financiële bijdrage te vragen in de vorm van het heffen van entree- of parkeergeld, een 

lidmaatschap of een kaartje voor het gebruik van een pont. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de 

natuur er voor iedereen is en wil je geen grote barrières opwerpen. 

Zet innovatieve alternatieven in  
Zoals besproken onder de eerste spanning, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen 

gebruikersgroepen. Er zijn bezoekers die minder met natuur hebben en overeenkomstig gedrag 

vertonen als ze in de natuur zijn, zoals het achterlaten van afval. Er zijn veel voorbeelden van wat 

ondernemers kunnen doen om gasten bewuster te maken, zoals in plaats van kunststof 

speeltoestellen beleefspeeltuinen creëren. Gedragsverandering van deze groep vraagt een andere 

campagne dan bewustwording. Bij een gedragsveranderingsaanpak moet je aantrekkelijke 

alternatieven bieden. Die groep kun je mogelijk beter bereiken door innovatie in te zetten, zoals 

bijvoorbeeld ‘gamification’. Op het gebied van innovatie kan de sector leren van andere sectoren.  
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3. Samenwerking buiten het VTE domein 

Overheid als facilitator 
Er is samenwerking binnen de sector, maar de samenwerking met andere sectoren kan nog versterkt 

worden. Het samenbrengen van domeinen - binnen een gebiedsgerichte aanpak - is echt een rol van 

de overheid. De overheid is zeker niet alleen aan zet, maar speelt wel een belangrijke rol als niemand 

initiatief neemt. De overheid kan faciliteren, het proces op gang brengen. Het ontbreekt nu soms aan 

slagkracht van natuurclubs en recreatiesector. Het Rijk kan een rol pakken op 1) ruimtelijke ordening, 

2) agenderen nationale parken, 3) samenwerking tussen departementen faciliteren en 4) stikstof 

inzetten als driver om ondernemers duidelijkheid te geven. Regionaal zal je moeten doorvertalen, 

want lokale context en cultuur vereisen een andere aanpak.   

Minister van recreatie 
De kracht van de recreatiesector is dat het alle sectoren raakt en geen eigen minister heeft . Al zouden 

er tegelijkertijd ook positieve kanten kunnen zitten aan het wel hebben van een eigen minister.  

Gebiedsgericht organiseren 
De vrijetijdseconomie kan aan de slag gaan met partijen door zich gebiedsgericht te organiseren rond 

een bepaald gebied of een bepaalde streek. Technische harde opgaven (als natuur) en sociaal 

economische opgaven (als recreatief ondernemerschap) kunnen dan gelijktijdig benoemd en 

opgepakt worden. Gastvrij Nederland is al een goed netwerk. Samenwerking met andere domeinen 

bestaat al, ook op provinciaal niveau.  

Gebiedsbranding 
Gebiedsbranding van ‘Nationale Parken nieuwe stijl’ helpt het organiseren van gebiedspartners tot 

allianties. In het regeerakkoord staat wel het Nationaal Programma Landelijk Gebied genoemd, maar 

helaas staat er niets over nationale parken.  

Een mogelijk risico van extra aandacht voor nationale parken is dat terreinbeheerders 

ondersneeuwen. Terreinbeheerders zijn allereerst bezig met het op orde krijgen van natuurterreinen 

en hebben minder aandacht voor netwerken. 

Praktische vertaling voor ondernemers 
Vanuit ondernemersstandpunt is het advies: houd het praktisch. Stimuleer ondernemers op een 

eenvoudige manier om aan de slag te gaan met natuurinclusieve aanpak (bijvoorbeeld vouchers). De 

overheid kan financieel ondersteunen, brancheorganisaties kunnen uitrollen. Begin praktisch op de 

schaal van regio’s. Initieer gesprekken tussen terreinbeheerders en ondernemers. Natuurbeheerders 

zijn nu te druk met eigen opgaven om aan te sluiten bij de energie van de ondernemers.  

Landbouw & recreatie 
De stikstofaanpak moet nog handen en voeten krijgen om te weten waar de vrijetijdseconomie aan 

de slag kan gaan. De landelijke overheid kan voorkomen dat de sector moet shoppen bij allerlei 

departementen die te maken hebben met de natuurinclusiviteit. Achter doelen liggen gezamenlijke 

opgaves. Toerisme en recreatie zitten niet vanzelfsprekend aan tafel als het over de stikstofopgave 

gaat. Vanuit landelijk perspectief is dat een zorg. Daarom is het prettig dat er verbinding met 

landbouw komt binnen deze Agenda Natuurinclusief. 

 
 
 
 

 



8 
 

Verder processtappen 

Gezamenlijke opgave 
Bij de domeinen landbouw en energie ligt momenteel een urgente opgave. Dat is in deze sector 

minder, maar we zouden wel de gezamenlijke opgave met elkaar kunnen  formuleren en kunnen 

linken aan andere opgaven. Er mist nog een stevige gezamenlijke ambitie waaraan je met de concrete 

ideeën invulling kunt geven. Wat is er nodig en wat kan de sector zelf inbrengen? Het is ook goed om 

onderscheid te maken tussen acties die we graag in werking willen zetten en randvoorwaarden die 

daarvoor nodig zijn. Voor nu zijn ambitie en doelen het belangrijkste. 

Mens centraal 
Het gaat nu vaak eerst over opgaven die opgelost moet worden en pas aan het eind van de rit kijken 

we hoe de mens daarin past. Je pakt de opgaven op omdat je als mensen door wilt. De mens als 

uitgangspunt nemen kan een insteek zijn om vanuit natuur en vrije tijd naar opgaven te kijken en er 

urgentie aan te hangen. 

Connectie met onderwijs 
Er mist nog connectie met hogescholen en universiteiten. Via deze domeingroep hebben we wel een 

link naar het hbo-onderwijs, maar de rol van het onderwijs staat nu niet expliciet in de drie besproken 

spanningen. Tegelijkertijd is het goed te beseffen dat het lastig kan zijn om iets nieuws op redelijk 

korte termijn breed in te willen steken in het onderwijs. 

Natuur is ook blauw 
Ook binnen dit domein is het goed om erbij stil te staan dat water ook meegenomen wordt. Bij natuur 

denkt men vaak aan gebieden met bossen, maar Nederland staat juist bekend om zijn waterrecreatie. 

Binnen de Agenda Natuurinclusief is er ook een aparte domeingroep voor Water.  

Domeingidsen & integraliteit 
Er zijn raakvlakken tussen de vrijetijdseconomie en andere sectoren, zoals landbouw. De 

domeingidsen ontmoeten elkaar binnenkort op de domeingidsenbijeenkomst op 1 februari om 

integraliteit te bespreken en bewaken. 

Derde domeingesprek 
Op dinsdagochtend 15 maart zal het derde domeingesprek plaatsvinden. De kerngroep en 

domeingidsen gaan proberen ontbrekende mensen/organisaties die van belang zijn voor deze agenda 

uit te nodigen voor de volgende ronde. Tussentijds kan er onderling uitgewisseld worden, zoals over 

inspirerende voorbeelden.  

 


