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We volgen een route die ons via domeingesprekken leidt 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 15 maart vond het derde en daarmee het laatste domeingesprek plaats waarin we in gesprek zijn 
gegaan over de spanningen en mogelijke intenties en afspraken voor in de Agenda Natuurinclusief.  

Het was een open gesprek ter voorbereiding op de toekomstconferentie (Future Search) die op 11-12-
13 april 2022 plaats zal vinden. Tijdens het gesprek werd de volgende uitspraak gedaan:  

‘’Als de sector aan de slag wilt ‘natuurinclusief’ moet duidelijk zijn wat dat is,  

wie iets moet doen en aan welke knoppen gedraaid kan worden.’’ 

Dit verslag laat zien welke ‘knoppen’ naar voren kwamen in het gesprek. Dit verslag vormt daarmee 
input voor de toekomstconferentie.     

Processtappen  
 
Domeingesprekken  
Tijdens het proces van de domeingesprekken is er sprake van een divergerende en een 
convergerende beweging. In het eerste domeingesprek op 2 november 2021 is er ruimte gezocht om 
te kijken naar de diverse drijfveren van deelnemers om de Vrijetijdssector meer natuurinclusief te 
maken, de opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in het natuurinclusief maken van de 
sector zijn benoemd. Tijdens het tweede domeingesprek op 25 januari 2022 is een verdiepingsslag 
gemaakt op de eerder benoemde vraagstukken voor de Vrijetijdssector, namelijk behoud van 
natuurlijk kapitaal, balans bezoek en 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 domein 
specifieke zaken. 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 
De Future Search vindt van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
aanmeldingen hiervoor lopen binnen maar de lijst is nog niet compleet. 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


Definitie sector vrijetijdseconomie 

De vrijetijdseconomie wordt gedefinieerd als een brede sector. Het gaat daarbij om nationale en 
internationale toeristen, maar ook om de bewoner die zijn hond uitlaat in een nabijgelegen 
recreatiegebied. Daarom wordt er vaak gesproken over ‘de gebruiker’. ‘’Recreatie gaat vaak over 
verblijfsrecreatie, maar veel druk in natuurgebieden komt van bezoekers en bewonersrecreatie. Dat 
zijn andere stromen’’.   

Wie iets zou moeten doen  

Het vraagstuk ‘hoe komen we tot een natuurinclusieve vrijetijdseconomie?’ speelt op verschillende 
schaalniveaus: lokaal, regionaal en nationaal. Daarnaast spelen er ook verschillende perspectieven: 
het landschap zelf, de gebruiker en de ondernemer. Dit zijn ook de plekken waar ‘aan de knoppen 
gedraaid kan worden’.  
De vrijetijdsector is gefragmenteerd en bedrijven en organisaties vinden het moeilijk om zich te 
organiseren. Daardoor praat de sector niet mee op Rijksniveau. ‘’Het gesprek om iets voor elkaar te 
krijgen vindt in de gemeente plaats, met de provincie als belangrijke actor in de ruimtelijke ordening.’’ 

 

  



Aan welke knoppen gedraaid kan worden 
 
Aan welke knoppen kunnen we draaien om het vraagstuk verder te brengen? Hieronder zijn de 
knoppen benoemd die in het gesprek naar voren kwamen. Opgedeeld in de categorieën; landschap, 
gebruiker en ondernemer.  

Landschap - Bewustzijn bevorderen bij ondernemers en overheden over de meerwaarde van het landschap 
en dat er goed voor gezorgd moet worden.  

- Nadenken over bij wie de beherende rol van het landschap kan/moet liggen. Ondernemer ook 
een beherende rol geven, omdat het landschap hun kapitaal is.   

- Landbouwgronden toegankelijker maken, zodat je het gebied waar gerecreëerd kan worden 
groter wordt (zoals in Engeland al is). Kijk meer integraal in de as tussen landbouw en recreatie. 
Je kunt landbouwgrond bij de Veluwe opkopen om het stikstofprobleem op te lossen. Je kunt 
ook landbouwgrond opkopen om recreatieruimte te ontwikkelen. 

- Voor de transitie is het een voorwaarde dat de aantrekkelijkheid van het landschap en 
recreëren in het landschap worden meegenomen.  

- Ieder stukje Nederland zit in een gebiedsproces. In de verbouwing van Nederland komt het 
woord recreëren niet voor. Dat zou iets concreets kunnen zijn wat een verandering betekent. 
De mens (en beleving) vanaf begin meenemen in de omgevingsvisie kan daarbij helpen.  

- Op landelijk niveau worden opdrachten aan Staatsbosbeheer gegeven voor realisatie van bos. 
De aanleg van een fietspad wordt daar niet in meegenomen. Als je het nu doet is het 
goedkoper en hoef je later geen bomen te kappen. 

- Het landschap moet ook toegankelijker worden. Ontsluit gebieden en neem regionale 
verschillen mee in de oplossingen. Zoek daarbij rond dit vraagstuk de aansluiting met mobiliteit.   

- Natuurorganisaties willen ook bezoekers spreiden en minder druk op kernen. Er is een 
gezamenlijke ambitie. 

Gebruiker - De gast van een vakantiepark die niet snel kennis maakt met de natuur, kan aan de hand 
worden genomen. Een voorbeeld is een speciaal aangelegd pad met houtsnippers waardoor 
bezoekers altijd de weg terug naar het park vinden. Een ander voorbeeld is een park dat 
daarom zelf een musical in het gebied wil opvoeren, zodat bezoekers van de camping het bos 
in struinen. 

- Gebruikers/gasten hebben geen boodschap aan biodiversiteitsverlies. Je kan dan werken aan 
br eder bewustzijn over waar mensen vandaan komen en onderdeel van zijn en/of aansluiten 
op wat ze wel belangrijk vinden.   

- Ervaring vanuit recreatiesector is dat je pas iets voor elkaar krijgt als de gast iets een goed idee 
vindt. Daarmee krijg je ondernemers in beweging. In de sector bevinden zich veel kleine 
bedrijven. Zij zijn niet snel geneigd geld te steken in natuur, tenzij de gast dat wil. Werk ook aan 
de vraagkant. 

- Inzetten van marketingtools / campagnes richting de gebruiker over belang van natuur.  
Zet in op de 2,8 miljoen mensen die op bezoek komen in de natuur. Door hen kennis te laten 
maken met natuur is er een grote kans dat je hen stimuleert. Natuurmomenten en IVN zijn 
goede partijen om iets mee te doen. 

Ondernemer - Vanuit Gastvrij Overijssel is er een f inancieringsmogelijkheid als incentive voor de ondernemer 
om een park meer natuurinclusief te maken. Bijvoorbeeld voor een mooie groene entree, of 
het opstellen van een bedrijfsnatuurplan. Ga naast de ondernemer staan en snap zijn 
drijfveren, kijk dan of je een oplossing kunt bieden.  

- Je kunt ondernemers meer bewust maken van hun verantwoordelijkheid in hun omgeving, 
bijvoorbeeld via de cursus Gastheer van het landschap van IVN. 

- Inzetten van marketingtools / campagnes over belang van natuur richting ondernemers.  
- Een toolkit om tot een groene verfraaiing van een bedrijf te komen. 
- Verleiden en verplichten: als iemand iets ontwikkelt moet er een bedrag naar natuur toe. Als je 

iets bij ondernemers wilt doen moet je iets aan toeristenbelasting doen. Als die voor een 
bepaald deel wordt gereserveerd voor natuurinclusieve projecten in het gebied rond de 
ondernemer en de ondernemer kan daar een aanvraag voor doen heb je een incentive. 

  



Intenties om mee te nemen naar de Future Search 

Gecombineerd met de  natuurlijk kapitaal, balans bezoek en natuur en samenwerking met andere 
domeinen resulteert dit in de volgende intenties om mee te nemen naar de Future Search: 

Zet in op behoud van natuurlijk kapitaal 

Dit kun je doen door bewustzijn te creëren over de waarde van natuur (zie aparte intentie), maar ook 
door de landschappen en natuurgebieden op een slimme manier toegankelijk te maken, waardoor (de 
beleving van) het landschap aantrekkelijker wordt, je een betere spreiding van bezoekers in tijd en 
plaats krijgt, en je kunt samenwerken met andere domeinen (bijvoorbeeld landbouw). 

Zoek balans tussen bezoek en natuur 

Dit doe je vooral door aan te sluiten bij zowel de wensen van de gasten (bijvoorbeeld een voorstelling 
in het bos) als bij het geven van incentives aan de ondernemers om natuurinclusieve keuzes te maken 
(bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden groene entree). Het promoten van minder gebruikelijke 
locaties en entreegeld vragen (iets dat gratis is, zal wel geen waarde hebben) worden hier ook 
genoemd. 

Zoek samenwerking met (organisaties van) andere domeinen 

Dit kun je doen door recreatie (beter) mee te nemen in gebiedsprocessen en omgevingsvisies (op alle 
schaalniveaus), en in opdrachten voor de aanleg van natuur. Ook de samenwerking met mobiliteit is 
expliciet benoemd. Natuurorganisaties en landbouw worden als voor de hand liggende 
samenwerkingen gezien. Overheden worden bij deze intentie als facilitator gezien. 

Creëer bewustzijn over de waarde van natuur 

Dit gaat zowel over overheden en landschapsbeheerders, als over het grote publiek (bezoeker, 
gebruiker en bewoners), als over de recreatieondernemers. Hierbij wordt aan de ene kant gezegd: 
zorg voor maatwerk voor zowel soorten gasten (niet iedereen komt voor de natuur) als soorten 
ondernemers (help de ondernemer de aansluiting te maken) en aan de andere kant: zet daarnaast 
ook in op grote publiekscampagnes en generiek marketingtools. 

 


