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Sinds de zomer van 2021 zijn er 1-op-1 gesprekken gevoerd over de Agenda Natuurinclusief met de 

meesten van de aanwezigen. Op 2 november 2021 vond de volgende stap in het proces plaats: een 

groepsbijeenkomst met als doel een eerste gezamenlijke verkenning te verrichten naar het 

natuurinclusief maken van de sector vrijetijdseconomie. De domeingroepsgesprekken blijven gevoerd 

worden tot en met de Natuurtop op 17 juni 2022, waar de Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt 

gepresenteerd.  

 

Hieronder een inhoudelijk verslag van de eerste bijeenkomst. Dit vormt input voor de eerste 

contourenschets van de Agenda, gepland in december 2021. Daarnaast kan hierop voort gebouwd 

worden tijdens de volgende bijeenkomst van de domeingroep vrijetijdseconomie.  

 

 

 
 

  



Drijfveren 
 

Om goed te kunnen samenwerken aan het natuurinclusiever maken van Nederland, blijkt er meer 

nodig te zijn dan de aanwezigheid en inzet van professionals bij verschillende organisaties. Het is van 
belang elkaars drijfveren te kennen. Wat zijn de drijfveren die bij de deelnemers aanwezig zijn om te 

werken aan natuurinclusiviteit binnen de vrijetijdssector? Hieronder lees je persoonlijke, organisatie-, 

sector- en vraagstuk-gedreven drijfveren.  
 

Persoonlijk 

• Graag in de natuur bevinden / Een buitenmens zijn / ‘Ik hou zelf veel van natuur’ / ‘Ik recreëer 

zelf graag in de natuur’  
 

De eigen organisatie / bedrijf 

• Natuur als (economische) waarde: Als bedrijf leven van de omgeving. ‘Gasten komen voor de 

omgeving’.  

• Duurzaamheidsambities: Organisatie werkt zelf aan een langetermijnvisie aan duurzaamheid 

gerelateerde onderwerpen. De Agenda Natuurinclusief sluit hierbij aan.  

De sector 

• Natuur als (economische) waarde: Landschap als onmisbaar item in de vrijetijdseconomie. / 

‘Uiteindelijk bepaalt de omgeving grotendeels de kwaliteit van het toeristisch product. Dit 

vraagt wel om een integrale benadering.’ 

• Verantwoordelijkheid pakken: ‘De vrijetijdseconomie legt soms ook druk op het landschap. 

Verantwoordelijkheid nemen voor het landschap. Bekijken waar onbedoeld schade wordt 

aangebracht en waar het landschap kan worden versterkt.’ / ‘Iedereen heeft een zorgplicht 

richting de natuur’.  

o Wisselwerking?: Er is een grote toegevoegde waarde van natuur voor bezoekers. 

Bijdrage van bezoekers aan de natuur is echter minder helder.  

• Samen willen werken: Graag samen – met o.a. IVN en Natuurmonumenten – willen werken 
aan een natuurlijke inrichting van de (recreatie)omgeving. / Wens voor verbinden van partijen 

die werkzaam zijn in het toerisme en in het domein natuur. Het creëren van meer begrip 

tussen deze partijen en verschillende belangen is een uitdaging. 

• Sector als kans: ‘De vrijetijdssector is een mooie sector om de bewustwording van mensen 

met betrekking tot natuurinclusiviteit op gang te brengen. De sector kan mensen de 

mogelijkheid bieden zich onderdeel te voelen van de natuur.’ 

Het vraagstuk  

• Verbinden natuur - mens: ‘Hoe kunnen natuur, landschap (incl. landbouw) en bezoekers 

(toeristen en bewoners) meer met elkaar in verbinding worden gebracht?’  / Het zien van de 

urgentie en relevantie van het in contact brengen van mensen met de natuur. 

• Grote winst buiten de natuurgebieden: grote winst zit in het versterken van aandacht voor 

natuur en biodiversiteit buiten de natuurgebieden.  

• Binnenlands toerisme zorgt voor nieuwe uitdagingen: In coronatijd was een run op de 

natuurgebieden zichtbaar. Vanuit klimaatverandering is binnenlands toerisme een goede 

ontwikkeling, maar het levert ook nieuwe problemen op. Prettig om daar samen over gesprek 

in te gaan.   

• Natuur en economie: Natuur en economie hebben elkaar nodig en moeten elkaar versterken. 



 

Spanningen in het vraagstuk 

Bezoekersdruk versus Natuur kunnen ontdekken en natuurbehoud 
Veel mensen bezoeken natuurgebieden, zeker sinds de covid-periode. Dat is een goede ontwikkeling 

die bijdraagt aan het verbinden van mens met natuur, waardoor de mens mogelijk ook meer respect 

krijgt voor de natuur. Echter gaan soms meer bezoekers naar een locatie dan de locatie zelf aan kan. 
Deze bezoekersdruk levert problemen op. Er is mogelijk voldoende ruimte in de natuur als mensen 

zich over het gehele gebied verspreiden. Het platteland biedt ook ruimte voor recreatieve 

mogelijkheden. Zo onderzoekt NL buiten momenteel de mogelijkheid van wandelpaden door 
agrarisch gebied.  

 
Natuur versus Economie – Natuur als product 

Een tegenstrijdigheid of een toekomstige vanzelfsprekendheid?: ‘Ondernemen met de natuur’. Er 

wordt gezegd dat het natuurinclusief maken van Nederland - en de vrijetijdssector in het bijzonder - 

geen keuze is, maar een basisvoorwaarde. Als de natuur wordt ‘vernacheld’, verdwijnt daarmee 

kapitaal in het landelijk gebied. Er is daarom voor de vrijetijdssector een urgentie om de natuur te 

beschermen. De natuur vormt immers het kapitaal voor de vrijetijdseconomie. Daarbij bestaat er een 

wederkerigheid tussen natuur en recreatie. Recreatie moet ruimte krijgen in de omgeving, maar 

daarbij dient rekening te worden gehouden met de natuur. 

De vrijetijdseconomie is niet georganiseerd?  
De vrijetijdseconomie is bij overheden vaak ondergebracht bij de afdeling economie. Het is een 
uitdaging om de volledige economische sector meer natuurinclusief te maken. De integrale opgave 
waar we voor staan, vraagt iets van de manier waarop overheden zaken aanpakken. Overheden zijn 
nog vrij klassiek georganiseerd. Een gezamenlijke beweging is nodig van gast – ondernemer – 
overheid in een ‘recreatief netwerk’. Naast organisatie uitdagingen tussen domeinen, zijn er ook 



uitdagingen tussen verschillende schaalniveaus. Zo lopen er reeds allerlei bewegingen en 
programma’s op lokaal en regionaal niveau, maar op landelijk niveau is in de vrijetijdseconomie wat 
betreft natuurinclusiviteit nog weinig voorwaartse beweging zichtbaar.  
 
Recreatie of andere bestemming? – de beschikbare ruimte 
Er zit spanning op de beschikbare ruimte. Hoe kunnen we natuur en recreatie zo optimaal mogelijk 
laten samen gaan? Beperkte beschikbare ruimte is ook een vraagstuk dat samenhangt met andere 
domeinen, waaronder in ieder geval de agrarische sector en (toekomstige) energielandschappen.   
 
Buitenlandse investeerders, lokale plannen en verantwoordelijkheid 
Er moet uitgekeken worden voor buitenlandse investeerders in de recreatiesector. Er zou meer 
verantwoordelijkheid moeten liggen bij bedrijven voor het omliggende landschap.  
 

Mogelijke functie van de Agenda  

Meerdere mogelijke functies die de Agenda Natuurinclusief op zich kan nemen, werden tijdens de 

bijeenkomst benoemd.  

De Agenda Natuurinclusief kan:  

❖ Ondernemers faciliteren en stimuleren om stappen te zetten voor natuurinclusieve recreatie. 

De beweging vanuit de ondernemers laten komen, ondernemers een centrale rol laten 

spelen.  

o Voorbeelden laten zien: waar het goed gaat, maar ook waar het niet goed gaat.  

o Toegang tot kennis bieden voor ondernemers.   

o St imuleringsbijdrage bieden voor ondernemers die de agenda omarmen.  

o Ondersteunen van Koplopers  

o Ruimte geven aan proeftuinen  

 

❖ Het onderwerp natuurinclusiviteit breder onder de aandacht brengen.  

o Het landelijk niveau stimuleren om ook voorwaartse beweging te maken op het 

gebied van natuurinclusiviteit. Op lokaal en regionaal niveau lopen reeds allerlei 

bewegingen en programma’s.  

o Een platform voor consumenten vormen. 

o Zorgen voor bewustwording van natuurinclusiviteit.  

 

❖ Budget vrijmaken voor onderzoeken of consultaties. 

Er is behoefte aan:  

❖ Een praktijknetwerk van ondernemers die reeds bezig zijn met natuurinclusiviteit.  

 

  



Mogelijke functie van de Sector voor doelstelling Natuurinclusief  

De vrijetijdssector kan een voorbeeldfunctie op zich pakken wat betreft natuurinclusiviteit, 

natuurinclusief wonen, verblijven, leven. Er leeft een toekomstbeeld waarbij mensen nog meer 

kunnen genieten en recreëren in de natuur dan we nu al doen. Hierbij moeten we niet vergeten dat 

inwoners ook recreëren – niet alleen bezoekers of toeristen. Een trend is dat wonen, werken en vrije 

tijd steeds meer hybride wordt.     

Rol van deze groep 

De volgende taken van deze ‘domeingroep vrijetijdseconomie’ werd benoemd tijdens de bijeenkomst: 

- Verbindingen zoeken 

- De juiste mensen erbij betrekken 

- Een toekomstbeeld creëren  

- Doel van de Agenda Natuurinclusief vaststellen m.b.t. vrijetijdseconomie 

- Regie voeren over dat deel 

- Bewustwording vergroten 

Procestips 

Gedurende de bijeenkomsten zijn er ook tips voorbijgekomen met betrekking tot het proces van de 

totstandkoming van de inhoud van de Agenda Natuurinclusief: 

• ‘Waar zijn nog lessen te leren binnen de sector?’  Verkrijg inzicht in wat nog niet goed gaat. 

Dat draagt wellicht bij aan het gevoel van urgentie.  

• Krijg helderheid over de scope. ‘Wat is de definitie van natuur?’ Er werd gezegd dat natuur 
niet alleen donkergroene natuurgebieden omvat, maar ook het landschap er omheen.  

• Kijk naar raakvlakken en kruisverbanden tussen thema’s / domeinen.  

• Organiseer ‘tegenstribbeling’. Het wordt gewaardeerd als er verschillende perspectieven van 

deelnemers aanwezig zijn op natuur en het landschap.  

Vervolg 

Het tweede domeingroepsgesprek Natuurinclusieve Vrijetijdseconomie staat gepland op 25 januari 

2022 van 13:00 tot 17:00, de locatie is nader te bepalen. Tegen die tijd zal er van tevoren een voorstel 

gedaan worden over de onderwerpen die tijdens het tweede domeingroepsgesprek centraal kunnen 

staan.  

Wie moet er in het vervolg (meer) betrokken worden? 

Op het einde van de bijeenkomst is er gevraagd wie volgens de deelnemers nog meer betrokken zou 

moeten worden bij de domeingroep. De partijen die toen zijn genoemd, zijn: boerenbedrijven, 

natuurorganisaties, meer overheden inclusief afdelingen economie (in plaats van natuur), terrein 

beherende organisaties, brede MKB-organisaties inclusief horecaondernemers, waterschappen.  

Er wordt ook gepleit om de groep niet te groot te maken, omdat je met een kleinere groep 

makkelijker de diepte in kan.   



Deelnemerslijst 

 
Organisatie 

Camping 't Weergors 

Gastvrij Overijssel 

HISWA-RECRON 

IVN Natuureducatie 

MarketingOost 

NBTC, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 

Onderzoeker Brede University of Applied Sciences 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, procesbegeleider 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, procesbegeleider 

Provincie Flevoland, Kernteamlid Agenda Natuurinclusief 

Provincie Overijssel, Kernteamlid Agenda Natuurinclusief 
 

Overige partijen die waren uitgenodigd, maar er deze keer niet bij konden zijn: ANWB, Green Key, 

Landal Green Parks, Destinatie Nederland, Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, Hogescholen.    

 

 


