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VOORWOORD
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Recreëren op de Utrechtse Heuvelrug’. Dit rapport is
geschreven als onderdeel van de Bachelorthesis Sociale Geografie en Planologie aan de
Universiteit Utrecht in 2011. Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op het thema
‘Beeldvorming van ruraal Nederland: hoe zien verschillende mensen het rurale
Nederland?’. Binnen dit thema is gekozen voor een onderzoek naar recreatie en
natuurbeleving op de Utrechtse Heuvelrug. De resultaten van dit onderzoek vindt u in dit
rapport.
!

Bij de totstandkoming van dit rapport ben ik begeleid door Thijs Konijnendijk. Hij

heeft mij erg geholpen door op de juiste momenten de juiste aanwijzingen te geven. Hem
ben ik dan ook mijn dank verschuldigd. Tevens wil ik graag mijn dank uiten aan Sascha
van Breukelen van het Utrecht Landschap. Haar inbreng heeft bijgedragen aan de
relevantie van dit onderzoek.
Jonas Baud,
Universiteit Utrecht
j.m.baud@students.uu.nl
4 november 2011
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
J.F. Coeterier concludeert in 1987 in zijn proefschrift ‘De waarneming en waardering van
landschappen’ dat “het functioneren van het landschap en de mogelijkheden voor het
eigen functioneren daarin” (Coeterier 1987, p. 162) het uitgangspunt is voor de
waarneming en waardering van landschappen. Met het functioneren van het landschap
bedoelt hij de manier waarop het landschap ingericht is voor gebruik vóór en dóór
mensen, met name de “boeren en burgers”. Daarnaast beschrijft hij het functioneren van
het landschap voor “buitenlui”, waarbij hij de nadruk legt op de decorfunctie van het
landschap (de schoonheid van het landschap op zichzelf). Met het eigen functioneren in
het landschap doelt Coeterier op de mogelijkheden om het landschap te gebruiken voor
eigen activiteiten, alsmede het gevoel dat mensen bij een landschap hebben (Coeterier
1987).
!

Anno 2011 kijkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nog lopend

onderzoek genaamd ‘Natuurverkenning 2011’ naar de huidige wensen, uitdagingen en
strategieën waar het Nederlandse natuurbeleid de komende jaren mee te maken krijgt.1
Als onderdeel van dit onderzoek heeft het PBL een viertal ‘kijkrichtingen op natuur’
ontwikkeld, met als doel de politieke en maatschappelijke discussie over de natuur te
ondersteunen. Deze vier kijkrichtingen zijn: Vitale Natuur, Beleefbare Natuur, Inpasbare
Natuur en Functionele Natuur. De kijkrichtingen zijn ontwikkeld vanuit verschillende
natuurbeelden en schenken ieder aandacht aan een maatschappelijke uitdaging voor de
natuur.
1.2 Doelstelling
In dit onderzoek zal het huidige natuurbeleid getoetst worden aan de hand van de theorie
over natuurbeleving. Andersom wordt gekeken in hoeverre de theorie moet worden
aangepast aan de huidige wensen van bezoekers en beleidsmakers. Deze toetsingen
gebeuren met behulp van een praktijkvoorbeeld. Als praktijkvoorbeeld voor deze
wederzijdse toetsing is gekozen voor de Utrechtse Heuvelrug. In deze case zal gemeten
worden hoe de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug het gebied beleven. Door middel
van een enquête zal gevraagd worden hoe de bezoekers het landschap ervaren, welke
recreatiemogelijkheden ze benutten en welke mogelijkheden en voorzieningen gemist
worden.

1

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/over-de-natuurverkenning-2011, geraadpleegd op 14/09/2011
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Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste is er het doel om een advies uit te
brengen over mogelijke verbeteringen van de natuurbeleving van De Utrechtse Heuvelrug.
Ten tweede is er het doel om een aanzet te geven tot aanpassing van de theorie over
natuurbeleving voor de beleidssituatie anno 2011. Het derde doel is een advies uit te
brengen aan Het Utrechts Landschap, ten behoeve van haar naamsbekendheid bij de
bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug.
1.3 Onderzoeksvraag
De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: ‘Hoe kan de natuurbeleving van de
bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug verbeterd worden?’. Deze vraag wordt
onderverdeeld drie deelvragen. Na het beantwoorden die drie deelvragen, zal een
beleidsaanbeveling voor de Utrechtse Heuvelrug worden gedaan.
!

De eerste deelvraag luidt: ‘Welke ervaringen hebben bezoekers van de Utrechtse

Heuvelrug?’ Deze deelvraag gaat over de waarneming en de beleving van de bezoekers
van de Utrechtse Heuvelrug. Binnen deze deelvraag zal antwoord worden gegeven op
vragen als ‘Hoe ervaren de bezoekers de relatie tussen mens en natuur?’ en ‘Hoe beleven
de bezoekers het natuurgebied?’. Bevraging over deze onderwerpen zal plaats vinden aan
de hand van de theorie over natuurbeleving zoals deze is opgesteld door Coeterier (2000).
!

De tweede deelvraag luidt: ‘Welke recreatiemogelijkheden benutten de bezoekers

van de Utrechtse Heuvelrug en hoe waarderen zij deze mogelijkheden?’. Deze deelvraag
gaat over het beleven en recreëren van de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug. In
deze deelvraag zullen vragen als ‘Welke activiteiten ondernemen de bezoekers?’ en ‘Hoe
ervaren de bezoekers deze activiteiten?’ behandeld worden.
!

De derde deelvraag luidt: ‘Welke wensen hebben de bezoekers van de Utrechtse

Heuvelrug op het gebied van natuurbeleving?’. Deze deelvraag gaat over de wensen van
de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug en het aanbrengen van mogelijke
verbeteringen. Binnen deze deelvraag zullen vragen als ‘Hoe kunnen de
recreatiemogelijkheden verder uitgebreid worden?’ en ‘Welke voorzieningen kunnen
verbeterd worden?’ aan bod komen. Uiteindelijk zal hiermee een beleidsadvies opgesteld
worden.
!

De onderzoeksvraag is adviserend van aard. Het adviserende karakter van deze

vraag is terug te vinden in de doelstellingen van dit rapport. Om tot deze adviezen te
komen, zal een aantal beschrijvende stappen worden gezet, in de vorm van
literatuuronderzoek en bezoekersonderzoek.
7

1.4 Relevantie
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een enquête. Met behulp van deze
enquête zal de theorie over natuurbeleving getoetst worden met een actueel
praktijkvoorbeeld. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de Nederlandse kennis over
landschapsbeleving. Tevens wordt hiermee een praktijkvoorbeeld gegenereerd op basis
van de meest recente beleidsinzichten over natuur, namelijk de Natuurverkenning 2011
van het PBL. Dit beleidsdocument is nog niet eerder in de praktijk getoetst aan de hand
van de theorie over natuurbeleving. Aan de hand van de casus van de Utrechtse
Heuvelrug kan hopelijk meer inzicht verschaft worden over de kijkrichting Beleefbare
Natuur in het licht van de theorie. Aan het einde van dit rapport worden drie adviezen
uitgebracht. Het eerste is gericht aan op het natuurbeleid. Dit advies heeft een
maatschappelijk belang. Het tweede advies is gericht op de wetenschap en biedt een
aanzet tot aanpassing van de theorie. Daarmee is dit advies van wetenschappelijk belang.
Het derde advies is gericht aan Het Utrechts Landschap. In figuur 1 is de
onderzoeksrelevantie van dit onderzoek schematisch weergegeven.
Theorie
Natuurbeleving
Coeterier (2000)

Beleving van de
natuur
(wetenschappelijke
relevantie)

Beleid
Natuurverkenning
PBL (2011)

-- theorie over -->
<-- uitwerking van --

Beleefbare Natuur
(maatschappelijke
relevantie)

Praktijktoets aan de
hand van Utrechtse
Heuvelrug, advies aan
Utrechts Landschap
Figuur 1: Schema onderzoeksrelevantie

1.5 Opbouw
De opbouw van dit rapport is als volgt. Allereerst zal de belangrijkste theorie op het gebied
van natuurbeleving en recreatie beknopt worden weergegeven in een theoretisch kader.
Vervolgens wordt de opzet van het onderzoek beschreven in de methodologie. Daarna zal
de toetsing en analyse van de resultaten worden weergeven. In de conclusie zal een
antwoord worden gegeven op de deelvragen en de onderzoeksvraag en wordt zowel het
beleidsadvies als het wetenschappelijk advies uitgebracht.
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2. THEORETISCH KADER
2.1 De Utrechtse Heuvelrug
De Utrechtse
Heuvelrug is een
natuurgebied van
ongeveer 6000
hectare in de provincie
Utrecht. Het gebied is
één van de twintig
erkende nationale
parken in Nederland.
Het is een
heuvelachtig gebied
bestaande uit bossen,
zandverstuivingen,
heide en grasland. De

Kaart van de Utrechtse Heuvelrug,
bron: www.np-utrechtseheuvelrug.nl

heuvels in het gebied zijn als stuwwal ontstaan in het Saalien, de voorlaatste ijstijd. In het
gebied zijn talloze landhuizen en kastelen te vinden.2
2.2 Natuurbeleving door de jaren heen
Dit onderzoek maakt gebruik van de kijkrichting Beleefbare Natuur uit de
Natuurverkenning 2011 van het PBL, met de nadruk op de recreatiemogelijkheden binnen
een natuurgebied. De keuze voor deze kijkrichting is voortgekomen uit de ontwikkeling die
deze visie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, waarin de beleving van de mens een
steeds grotere rol is gaan spelen. Ten tijde van Coeteriers proefschrift werd slechts
voorzichtig gesproken over het gebruik van natuur voor recreatieve activiteiten en de
gevoelens die landschappen oproepen. Eén van de weinige passages waarin aan
recreatie wordt gerefereerd, is wanneer Coeterier de betekenis van het
waarderingskenmerk ‘gebruik’ uitlegt. Hij verdeelt landschapsgebruik onder in
maatschappelijk en persoonlijk gebruik, waarbij hij over persoonlijk gebruik zegt:

!

“Persoonlijk gebruik wil zeggen: mogelijkheden voor eigen activiteiten van de waarnemer in het

!

landschap, wat er door hem gedaan kan worden. Het gaat hierbij om de persoonlijke relatie van de

!

waarnemer tot het landschap, of elementen daarin. Waar hij op let is: hoe belemmerend of hoe

2

http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/documents/home.xml, geraadpleegd op 20/10/2011
9

!

uitnodigend is de inrichting voor gebruik door mij? Welke ruimte wordt er aan het individu

!

gelaten/hoeveel plaats is er voor de mens?” (Coeterier 1987, p. 79)

In deze passage stelt Coeterier dat het landschap een bepaalde inrichting heeft en dat het
aan de mens is om af te wegen hoeveel ruimte daarin voor hem is. Er is echter geen
sprake van aanpassingen in het landschap, zódat de mens meer mogelijkheden krijgt voor
eigen activiteiten.
!

In 2000 verschijnt van dezelfde J.F. Coeterier het boek ‘Hoe beleven wij onze

omgeving?’ (Coeterier 2000). In dit boek speelt landschapsbeleving een grote rol. Dit blijkt
uit een van de eerste passages van het boek: “Een centraal begrip in de
omgevingspsychologie is beleving. In de beleving van de omgeving ontmoeten
binnenwereld en buitenwereld elkaar.” (Coeterier 2000, p. 7). Even later wordt deze
stelling uit de theorie ondersteund door een voorbeeld uit de beleidspraktijk: “De Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening beschouwt belevingswaarde als een pijler van ruimtelijke
kwaliteit, naast gebruikswaarde en toekomstwaarde.” (Coeterier 2000, p. 9). Uit deze
passages blijkt dat beleving of belevingswaarde inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijk
kenmerk van ruimtelijke kwaliteit van een landschap.
!

Deze gedachte dat belevingswaarde een op zichzelf staand doel is geworden, blijkt

tevens uit het feit dat het PBL in 2010 een onderzoek heeft gedaan naar welke plekken
Nederlanders aantrekkelijk en belangrijk vinden. De publicatie van dit onderzoek getiteld
‘Wat vinden Nederlanders de mooiste natuurgebieden en landschappen?’ is nog in
voorbereiding, maar uit een nieuwsbericht op de website van het PBL blijkt dat
Nederlanders een hoge waardering uitspreken voor ‘Natuur in heuvelland’ en ‘Heide en
zandverstuivingen’, beiden aanwezig op de Utrechtse Heuvelrug.3
2.3 Waardering van landschappen
Landschapsbeleving is een wisselwerking tussen mens en landschap. Deze vinden elkaar
in de waarneming. Op grond van de waarneming, gecombineerd met persoonlijke
factoren, vindt waardering plaats. Waarneming vindt plaats in termen van eigenschappen,
waardering wordt omschreven in termen van kwaliteiten. “Waardering maakt van een
waargenomen eigenschap een kwaliteit.” (Coeterier 2000, p. 42). In dit onderzoek wordt
de ‘waarneming’ bevraagd in de eerste deelvraag (‘Welke ervaringen hebben bezoekers
van de Utrechtse Heuvelrug?’) en de ‘kwaliteiten’ en ‘waardering’ in de tweede deelvraag
3

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-beelden-visies/van-visies-naar-beleid/
natuurgebieden-hoog-gewaardeerd-door-nederlanders, geraadpleegd op 15/09/2011
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(‘Welke recreatiemogelijkheden benutten de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug en
hoe waarderen zij deze mogelijkheden?’).
!

In termen van waardering van landschappen onderscheidt Coeterier acht

basiskwaliteiten (Coeterier 2000, p. 43). Deze acht kwaliteiten zijn een conceptueel
onderscheid, in de praktijk zijn ze vaak niet te scheiden. De acht kwaliteiten zijn: eenheid,
gebruik, bodemgesteldheid en waterhuishouding, natuurlijkheid, ruimtelijkheid,
ontwikkeling in tijd, verschijningsvorm en beheer. Eenheid en gebruik zijn de belangrijkste.
Elk type landschap heeft een eigen invulling van deze basiskwaliteiten. Eenheid kan
worden onderverdeeld in twee kenmerken; heelheid en compleetheid. Het karakter van
eenheid wordt ook wel identiteit genoemd (vooral in beleidsnota’s). Gebruik zijn
mogelijkheden voor de mens om iets te doen met of in het landschap. Gebruiksintensiteit
geeft aan of het druk of rustig is in het gebied. De aanwezigheid van voorzieningen is een
kenmerk van een hoge gebruiksintensiteit. Eenheid en gebruik worden ook wel benoemd
als structuur en functie (Coeterier 2000).
!

Natuurbeleving is gebaseerd op de relatie die de mens heeft met de natuur. Er zijn

drie mogelijke relaties; de natuur ondergeschikt, nevengeschikt of bovengeschikt aan de
mens. Als de natuur als bovengeschikt wordt ervaren, spreekt men van wilde natuur. Een
nevengeschikte relatie wordt getemde natuur genoemd en wanneer de natuur
ondergeschikt aan de mens wordt ervaren, is dat kunstmatige natuur. Sommige
landschappen zijn bovengeschikt aan de mens en dus wilde natuur (bossen bijvoorbeeld)
en andere ondergeschikt en dus kunstmatige natuur (parken en tuinen bijvoorbeeld). De
acht basiskwaliteiten manifesteren zich verschillend in de verschillende soorten natuur.
!

Bossen (of wilde natuur) hebben een specifieke natuurbeleving. Verrassing is de

kernkwaliteit van bossen. Verrassing werkt als een satisfier (hoe meer, hoe beter). Naast
het verrassingsaspect (wat prikkelverhogend werkt) bestaat er ook een prikkelverlagende
kant, in de vorm van gevoelens van rust en ontspanning. Deze twee kanten zijn
oppervlakkige aspecten van bosbeleving. Dieper in de binnenwereld van de mens spelen
gevoelens van vrijheid, onderdeel zijn van het grote geheel of zelfs angst (Coeterier 2000,
pp. 129-136).

!

“Bosbeleving, en in het algemeen natuurbeleving, past hiermee heel goed in de polaire structuur van

!

behoeften en voorwaarden voor behoeftebevrediging. Het geeft rust en ontspanning, maar ook

!

spanning en avontuur, het werkt arousalverlagend en -verhogend. Het biedt zelfs meerdere

!

mogelijkheden voor een dubbele behoeftebevrediging. Een tweede tegenstelling is dat je je in een

11

!

bos deel van een geheel voelt, maar ook helemaal op jezelf, zowel beschut als vrij.” (Coeterier 2000,

!

p. 131)

Er zijn verschillende bosbelevingen (Coeterier 2000). In een bos komen je gedachten tot
rust. Ordening zet aan tot denken; gebrek aan ordening (zoals in een bos) brengt rust.
Daarnaast brengt het bost rust, omdat het geen bedreigende omgeving is. Aan de andere
kant daagt een bos uit om scherp te zijn en op te letten, vanwege het verrassingselement.
Een bos is vol zintuigelijke prikkeling; alle zintuigen worden gestimuleerd. Verder ontstaat
een gevoel van spontaniteit en vrijheid in het bos, omdat het bos dat zelf ook is. Dit gevoel
van vrijheid (of de mogelijkheden om iets te doen) dragen bij aan een rijke beleving.
Tenslotte geeft een bos een gevoel van weidsheid en uitgestrektheid, dat komt door de
(ogenschijnlijke) onoverzichtelijkheid van een bos.
2.4 Bossen op de Utrechtse Heuvelrug
Naast verschillende vormen van bos- en natuurbeleving zijn er ook verschillende soorten
bostypen. Renes (2007) heeft een categorisering gemaakt van de Nederlandse typen bos.
Allereerst onderscheidt hij oud bos van jong bos. Oud bos zijn bossen uit de 18e eeuw en
ouder. In die periode kende Nederland nog maar weinig bos. De oude bossen waren
voornamelijk loofbossen en werden gebruikt als hakhoutbos. Alle bossen van na de 18e
eeuw noemt Renes jong bos. Op dit moment is het overgrote deel van de bossen in
Nederland jong bos. Dat komt omdat er van de kleine hoeveelheid oud bos die er was,
een groot deel in de 20e eeuw is ontgonnen of ingrijpend is veranderd (Renes, 2007, p.
38).
!

Jonge bossen zijn er in Nederland wel veel. Renes verdeelt ze onder in vier

verschillende typen: productiebos, stuifzandbos, landgoedbos/parkbos/recreatiebos en
spontaan bos. Van deze vier categorieën is productiebos met 57,1% van het totale
bosoppervlakte veruit de grootste. (Renes, 2007, pp. 38-39). De eerste bossen op de
Utrechtse Heuvelrug zijn oude bossen en vallen oorspronkelijk onder de categorie
stuifzandbos. Ze werden rond 1650 aangeplant om het stuifzand te beteugelen en
bestonden voornamelijk uit dennenbomen.4 Verreweg het meeste bos op de Utrechtse
Heuvelrug is echter (voormalig) productiebos.5 Deze bossen kregen in de tweede helft van

4

http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/documents/natuur-en-landschap/herbebossing.xml?lang=en,
geraadpleegd op 5/10/2011
5

http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/documents/natuur-en-landschap.xml?lang=en, geraadpleegd op
5/10/2011
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de 20e eeuw meer en meer een recreatieve functie, waardoor gelobbyd werd voor een
meer afwisselende indeling van de bossen (Renes, 2007, p. 41).
2.5 Natuurverkenning 2011
Deze vraag om meer recreatieve functies is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.
In de huidige beleidsstukken is dat goed terug te zien. Het Planbureau voor de
Leefomgeving heeft in een nog lopend onderzoek met als titel ‘Natuurverkenning 2011’
een viertal ‘kijkrichtingen op natuur’ opgesteld. Deze vier kijkrichtingen zijn: Vitale Natuur,
Beleefbare Natuur, Inpasbare Natuur en Functionele Natuur. De kijkrichtingen zijn niet
bedoeld als blauwdruk of streefbeeld, maar zijn ontwikkeld als uitersten die de
verschillende mogelijkheden en achterliggende visies inzichtelijk trachten te maken.
!

De kijkrichting Vitale Natuur is gericht op het herstellen en behouden van de

biodiversiteit. De nadruk ligt op de unieke aspecten van de Nederlandse natuur. Door deze
aspecten te bewaken, draagt Nederland bij aan Europees natuurbehoud. Deze kijkrichting
gaat uit van de intrinsieke waarde van de natuur.6
!

In de kijkrichting Beleefbare Natuur is de Nederlandse natuur ingericht als

aantrekkelijke leefomgeving voor de Nederlanders. De nadruk ligt op ontspanning en
recreatie. Het natuurbeleid is er op gericht om dit mogelijk te maken voor alle
Nederlanders.7
!

De Inpasbare Natuur is een kijkrichting waarin het menselijk gebruik van de natuur

centraal staat. Er is veel ruimte voor economische activiteiten in de natuur. Om dit mogelijk
te maken is de natuur veranderlijk en flexibel en wordt de natuur- en milieuregelgeving
versoepeld.8
!

De laatste kijkrichting, Functionele Natuur, is gericht op de diensten en producten

die de natuur levert aan de mens. De nadruk ligt op het duurzaam gebruiken van
natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld natuurlijke waterzuivering en de levering van vis.
Herstel en behoud van de natuurlijke ecosystemen zijn van belang in deze kijkrichting.9

6

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-beelden-visies/kijkrichtingen-voor-natuur/vitalenatuur, geraadpleegd op 3/10/2011
7

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-beelden-visies/kijkrichtingen-voor-natuur/
beleefbare-natuur, geraadpleegd op 3/10/2011
8

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-beelden-visies/kijkrichtingen-voor-natuur/inpasbarenatuur, geraadpleegd op 3/10/2011
9

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-beelden-visies/kijkrichtingen-voor-natuur/
functionele-natuur, geraadpleegd op 3/10/2011
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!

In Coeteriers proefschrift ‘De waarneming en waardering van landschappen’ (1987)

ligt het zwaartepunt op het functioneren van het landschap. Deze opvatting komt in de
huidige tijd in grote lijnen overeen met de kijkrichtingen Inpasbare Natuur (waar het
menselijk gebruik van het landschap centraal staat) en Vitale Natuur (waarin het floreren
van de natuur zélf centraal staat). De huidige opvattingen over Nederlandse natuur die zijn
samengevat in de kijkrichtingen Functionele Natuur (de natuur als duurzame hulpbron) en
Beleefbare Natuur (de natuur als aantrekkelijk recreatiegebied) komen echter minder tot
niet aan bod in de conclusies van Coeterier.
2.6 Recreatie
Uit de ‘Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006’ (Crommentuijn et al., 2007) blijkt dat
inwoners uit de grote steden in Nederland een hoge waardering hebben voor de
recreatiemogelijkheden in bos- en natuurgebieden. Gemiddeld beoordelen zij deze
gebieden een rapportcijfer 7,4 ten opzichte van 6,9 voor parken en speciale
recreatiegebieden (Crommentuijn et al., 2007, p. 27). In het algemeen is meer dan 75%
van de Nederlanders tevreden of zeer tevreden over de bereikbaarheid, hoeveelheid en
aantrekkelijkheid van groen om de stad. Groen en landschap wordt door Nederlanders het
GEBRUIK EN WAARDERING 5

meest gebruikt om te wandelen, 80% van de respondenten geeft aan dat meer dan vier
keer per jaar te
Recreatie activiteiten naar type gebied 2006

doen. Ook fietsen en
skeeleren zijn
populair (71% van
de respondenten) en

keer per jaar

Landelijk gebied/
agrarisch gebied

wordt er veel
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geluierd in het

Parken in
stad of dorp
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Meer dan vier
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of ander natuurgebied
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(Crommentuijn et al.,
2007, p. 57). Voor
deze activiteiten zijn
natuurgebieden de
meest populaire
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Figuur 5.2 Bos, heide, duin of een ander
natuurgebied
zijn het
meest
in trek voor
als buitengebied.
Bron: Crommentuijn et al., 2007, p. 59

ken of beluisteren is duidelijk niet favoriet bij jongeren; slechts 30% zegt dit vaker dan
vier keer per jaar te doen, tegenover 60% bij respondenten van 50 jaar of ouder. Ook
bestemming;
80% van respondenten bezoekt deze gebieden vier of meer
wandelen jongeren minder vaak dan andere leeftijdsgroepen.

keer per jaar (zie figuur 2). Opvallend is dat parken en recreatiegebieden relatief weinig
bezocht worden voor recreatie, terwijl juist deze gebieden speciaal daarvoor aangelegd
zijn.
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In de Natuurbalans 2009 van het Planbureau voor de Leefomgeving staat de

Randstad kampt met een tekort aan recreatief groen. De reden hiervoor is een tekort aan
groene gebieden met een grote opvangcapaciteit, zoals bijvoorbeeld bossen (PBL 2009,
p. 107). Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om dit tekort op te vangen door extra
groengebieden aan te leggen rond de grote steden. Dit uitbreidingsprogramma heet
‘Recreatie om de Stad’ (RodS). De doelstelling van dit programma is om 14.563 hectare
groen te realiseren in 2013. De realisatie van dit programma ligt eerder achter op schema,
mede door financiële tekorten (Balans van de Leefomgeving 2010, pp. 175-176).
2.7 Synthese
Ter afsluiting van het theoretische kader, worden de belangrijkste inzichten uit het
theoretisch kader hieronder samengevat en geordend per opgestelde deelvraag.
Welke ervaringen hebben de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug?
Deze deelvraag gaat over de ervaring van het landschap. In de beantwoording van de
deelvraag zal de natuurbeleving van de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug uiteen
worden gezet. Drie theorieën spelen een belangrijke rol in de beantwoording van deze
deelvraag. De eerste theorie gaat over de relatie tussen mens en natuur. Coeterier (2000)
stelt dat de mens bovengeschikt, nevengeschikt of ondergeschikt staat aan de natuur. De
tweede theorie gaat over de ervaringen die mensen in bosgebieden hebben (de
bosbeleving). Hierover zegt Coeterier dat er beleving is aan de oppervlakte (gevoelens
van verrassing, rust of ontspanning) en beleving dieper in de psyche van de mens
(gevoelens van vrijheid of zelfs angst). De derde theorie die voor deze deelvraag van
belang is, gaat over de waardering van landschappen. Coeterier (2000) stelt acht
basiskwaliteiten van landschappen op, die van invloed zijn op de waardering van het
landschap. Hij stelt dat de eenheid van het landschap (onderverdeeld in heelheid en
compleetheid) en het gebruik van het landschap (onderverdeeld in de voorzieningen en de
gebruiksintensiteit) de twee belangrijkste van deze basiskwaliteiten zijn.
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Welke recreatiemogelijkheden benutten de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug en hoe
waarderen zij deze?
Om deze deelvraag te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt het inzicht over de
waardering van bos- en natuurgebieden door inwoners uit de grote Nederlandse steden.
Zij geven deze gebieden gemiddeld een rapportcijfer 7,4 (Crommentuijn et al., 2007).
Daarnaast is meer dan 75% van de Nederlanders tevreden of zeer tevreden over de
bereikbaarheid, hoeveelheid en aantrekkelijkheid van groen om de stad.
Welke wensen hebben de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug op het gebied van
natuurbeleving?
De belangrijkste inzichten voor deze deelvraag komen voort uit de verschillende
kijkrichtingen op natuur, zoals beschreven in de Natuurverkenning 2011 van het
Planbureau voor de Leefomgeving. Deze vier kijkrichtingen leveren verschillende functies
en wensen voor de natuur op. Deze kijkrichtingen kunnen meehelpen de wensen van de
bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug te categoriseren.
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3. METHODOLOGIE
3.1 Conceptueel model
Om de vertaalslag van de theorie naar het daadwerkelijke onderzoek te kunnen maken,
wordt vaak gebruik gemaakt van een conceptueel model. In dit model worden de
verschillende theoretische inzichten weergegeven en aan elkaar gerelateerd. Voor dit
onderzoek is het volgende conceptueel model van toepassing:

Bezoekers van de
Utrechtse Heuvelrug:
- Leeftijd
- Gezinssituatie
- Bezoekfrequentie
- Activiteiten

Bosbeleving:
- Relatie mens tot natuur
- Ervaringen in het bos

Waardering van
het bos:
- compleetheid
- heelheid
- rapportcijfer
Waardering van
de voorzieningen:
- lijst van
voorzieningen
- rapportcijfer

Wens naar
voorzieningen

Conceptueel model

Het uitgangspunt van dit model zijn de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug. Zij hebben
bepaalde persoonskenmerken. Voor dit onderzoek zijn er vier relevante
persoonskenmerken; leeftijd, gezinssituatie, frequentie van bezoek aan het nationaal park
Utrechtse Heuvelrug en de activiteiten die ondernomen worden. Deze bezoekers hebben
een bepaald beeld van het natuurgebied, dit is de bosbeleving. De bosbeleving bestaat uit
de relatie die zij ervaren ten opzichte van de natuur en de ervaringen die zij in het bos
hebben. De persoonskenmerken van de bezoekers zijn van invloed op de bosbeleving.
Vanuit de bosbeleving van de bezoekers ontstaat de waardering die zij hebben voor het
gebied. Deze waardering bestaat uit de waardering van het bos ‘an sich’ en de waardering
van de voorzieningen. De waardering van het bos is afgeleid van de basiskwaliteit
‘eenheid’, zoals omschreven door Coeterier (2000). De waardering van de voorzieningen
is afgeleid van de basiskwaliteit ‘gebruik’. Samen zijn dit de belangrijkste basiskwaliteiten
om landschapswaardering te meten (Coeterier 2000, p. 43). Het is goed mogelijk dat deze
waarderingen verschillend zijn; een hoge waardering voor het bos, hoeft niet te betekenen
dat de waarderingen voor de voorzieningen ook hoog is. De beide waarderingen die de
bezoekers hebben leiden uiteindelijk tot de wens naar voorzieningen. Afhankelijk van de
waardering van het bos en de waarderingen van de voorzieningen ontstaat er een vraag
naar meer of juist minder voorzieningen.
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In dit conceptueel model zijn de drie deelvragen duidelijk terug te vinden. Het

concept ‘bosbeleving’ en het concept ‘waardering van het bos’ zijn onderdeel van de
eerste deelvraag. Hierin wordt immers gevraagd naar het beeld van de bezoekers. Het
concept ‘waardering van de voorzieningen’ is onderdeel van de tweede deelvraag.
Tenslotte zal het concept ‘wens naar voorzieningen’ behandeld worden in de uitwerking
van de derde deelvraag.
3.2 Hypothesen
Uit het conceptueel model volgen een aantal hypothesen. Deze zullen hieronder één voor
één toegelicht worden.
1. Oudere mensen ervaren een meer ondergeschikte relatie tot de natuur dan jongere
mensen.
De veronderstelling is dat oudere mensen meer respect hebben voor natuur dan jongere
mensen. Daardoor zullen zij vaker stellen dat de mens ondergeschikt is aan de natuur dan
jongere mensen.
2. Respondenten met kinderen hebben een hogere bosbeleving dan respondenten zonder
kinderen.
Het enthousiasme van kinderen kan aanstekelijk werken. Als de kinderen genieten, zal dat
voor de ouders ook tot een hogere beleving leiden. Hierbij is de aanname van toepassing
dat de kinderen het leuk vinden om in het bos te zijn!
3. Naarmate mensen vaker op de Utrechtse Heuvelrug zijn, hebben ze een hogere
bosbeleving.
Mensen die met regelmaat in het natuurgebied te vinden zijn, hebben een volledigere
bosbeleving. Zij zullen bekend zijn met de ervaringen die in het bos kunnen ontstaan en
vaker aangeven deze ervaringen te hebben.
4. Een hogere bosbeleving leidt tot een hogere waardering van het bos.
Naarmate mensen beter bekend zijn met de verschillende ervaringen in het bos, zullen zij
het bos beter gaan waarderen.
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5. Een hogere bosbeleving leidt tot lagere waardering van de voorzieningen.
Bezoekers die het bos vollediger ervaren, zullen de voorzieningen in het bos minder hoog
waarderen. De gedachte hierachter is dat de voorzieningen in het bos gezien worden als
een ongewenst menselijk ingrijpen in de natuur.
6. Een hogere waardering van het bos leidt tot een lagere wens naar voorzieningen.
Wanneer bezoekers het bos hoog waarderen, zijn ze blij met de huidige situatie. De vraag
naar voorzieningen zal daardoor laag zijn.
7. Een hogere waardering van voorzieningen leidt tot een lagere wens naar voorzieningen.
Wanneer bezoekers de huidige voorzieningen hoog waarderen, zal dat leiden tot minder
vraag naar nieuwe voorzieningen.
3.3 Operationalisering
De dataverzameling in dit onderzoek geschiedt door middel van een enquête (zie bijlage
2). Er is gekozen voor een enquête, omdat gezocht wordt naar de algemene mening die
mensen op dit moment hebben. Omdat het gaat om een algemene mening, is het houden
van interviews te specifiek en tijdrovend.
!

De enquêtes worden gehouden in of in de buurt van het informatiecentrum

‘Tabaksschuur’ nabij Amerongen. De onderzoeksgroep betreft bezoekers van het
Amerongse Bos in het natuurgebied ‘De Utrechtse Heuvelrug’. Alle bezoekers die voor
recreatiedoeleinden naar het natuurgebied komen, vallen binnen deze groep. Kinderen
onder 12 jaar worden uitgesloten van de onderzoeksgroep. De enquête wordt uitsluitend
in de Nederlandse taal aangeboden; mensen die de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen om de enquête te kunnen lezen zullen daardoor om praktische redenen tevens
uitgesloten worden van de onderzoeksgroep.
!

Het onderzoek zal plaatsvinden in week 42 van het jaar 2011. Het onderzoek vindt

overdag plaats, op verschillende tijden tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Het onderzoek zal
zowel op doordeweekse dagen als in het weekend plaatsvinden. De reden hiervoor is dat
er behoefte is naar een zo breed mogelijke steekproef binnen de onderzoeksgroep en het
publiek op verschillende momenten in de week zal verschillen. Er wordt een zo breed
mogelijk publiek bevraagd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een toevallige steekproef
(zie Baarda en De Goede 2006, p. 161).
!

In de enquête wordt gevraagd naar de natuurbeleving en -waardering van de

bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug. De vragen worden opgesteld aan de hand van
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concepten uit de theorie over natuurbeleving en ideeën uit de beleidspraktijk. De
verschillende vragen in de enquête hebben betrekking op de verschillende deelvragen van
dit onderzoek. Er wordt onder meer gevraagd naar kenmerken van het landschap, wat de
bezoekers doen, hoe ze het landschap en de activiteiten ervaren en welke zaken de
bezoekers graag anders zien. Het grootste deel van de enquêtes bestaat uit
meerkeuzevragen. Hiertoe zijn lijsten opgesteld van onder andere landschapskenmerken
en recreatiemogelijkheden. De enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.
!

De resultaten van de enquête worden verwerkt in het statistiekprogramma SPSS.

Met behulp van dit programma wordt tevens de analyse van de data gedaan.
3.4 Indicatoren
In de enquête worden alle concepten uit het conceptueel model afzonderlijk bevraagd.
Hieronder zal per concept weergegeven worden, hoe deze bevraagd is in de enquête.
Bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug
Om een beeld te krijgen van wie de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug zijn, zijn er
een aantal persoonskenmerken van de respondenten gevraagd. Deze kenmerken zijn
leeftijd, gezinssituatie, bezoekfrequentie van de Utrechtse Heuvelrug en activiteiten. Met
behulp van deze kenmerken kunnen de meningen van de respondenten gecategoriseerd
worden. Bij de vraag naar de gezinssituatie is de nadruk gelegd op de aan- of afwezigheid
van kinderen in de gezinssituatie, omdat er verwacht wordt dat dit een effect heeft op de
bosbeleving. De lijst van activiteiten van de respondenten is samengesteld aan de hand
van de Toegangsvoorwaarden van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug10. In deze
voorwaarden wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wandelactiviteiten,
fietsactiviteiten, mountainbiken en honden uitlaten. Dit onderscheid is grotendeels
behouden in de bevraging naar activiteiten.
Bosbeleving
Om de bosbeleving te toetsen is gevraagd naar de ervaringen die de respondenten
hebben in het bos. Deze ervaringen zijn afgeleid uit de specifieke
bosbelevingskenmerken, zoals tevens opgesteld door Coeterier (2000). Er is gekozen
voor een vijfpuntslikertschaal om de respondenten aan te laten geven in hoeverre de
kenmerken van toepassing zijn.
10

http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/documents/documenten/folders/folder-toegangsvoorwaarden.pdf,
geraadpleegd op 12/10/2011
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Om de hypothesen te kunnen toetsen, is er een constructie opgesteld die de mate

van bosbeleving per respondent weergeeft. In deze constructie worden de zes soorten
ervaringen (verrassing, rust, ontspanning, vrijheid, het gevoel onderdeel te zijn van een
groter geheel en angst) bij elkaar opgeteld en vervolgens gestandaardiseerd naar een
nieuwe schaal van 1 tot 5. Aangezien de ervaring ‘angst’ wordt beschouwd als een
negatieve ervaring, zijn de scores voor deze ervaring ‘omgedraaid’. Dat wil zeggen dat
een respondent die de ervaring ‘Angst’ helemaal niet van toepassing vindt in het bos
(normaal gesproken een waarde 1) voor dit antwoord een waarde 5 scoort. Het ontbreken
van angst wordt gezien als een positieve bijdrage aan de bosbeleving. Op deze manier is
de nieuwe variabele ‘bosbeleving’ een continue schaal tussen 1 en 5, waarmee de
toetsing van de hypothesen gedaan kan worden. Als een respondent één of meer van de
zes ervaring niet heeft ingevuld, of heeft ingevuld met ‘geen mening’, wordt de waarde
voor bosbeleving berekend aan de hand van de overige ervaringen.
Waardering van het bos
Het concept ‘waardering van het bos’ is de waardering die bezoekers hebben voor het
landschap op zich. Coeterier noemt dit onderdeel van landschapswaardering de ‘eenheid’.
Eenheid bestaat volgens Coeterier uit compleetheid en heelheid (Coeterier 2000, p. 44).
Compleetheid wil zeggen dat alle elementen die bij een bos horen ook daadwerkelijk
aanwezig zijn. Met heelheid wordt bedoeld dat er geen storende elementen uit andere
landschapstypen aanwezig zijn.
!

In de enquête worden compleetheid en heelheid bevraagd als onderdeel van de

waardering van het bos. Daarnaast wordt respondenten gevraagd een rapportcijfer te
geven over het landschap in dit bos. Deze vragen samen vormen de waardering van het
bos.
!

Om de waardering van het bos te kunnen toetsen is eveneens een constructie

opgesteld. In deze constructie worden de scores voor compleetheid en heelheid bij elkaar
opgeteld en gestandaardiseerd naar een vijfpuntsschaal. Aangezien vraag 8 (over de
heelheid) een negatief gevoel bevraagd, zijn de scores voor deze vraag omgedraaid in de
berekening van de ‘waardering van het bos’ (zie ‘bosbeleving’ hierboven). Vervolgens
wordt het gegeven rapportcijfer bij deze score opgeteld, waardoor er uiteindelijk een
continue schaal ontstaan van 2 tot 1511. Het minimum van 2 wordt bereikt wanneer de
11

Een andere mogelijkheid was geweest om het rapportcijfer tevens te standaardiseren naar een schaal van
1 tot 5 en deze dan gelijkwaardig te middelen met de 6 ervaringen in het bos. Voor de relatieve spreiding van
de score maakt dat echter geen enkel verschil.
21

respondent 1 scoort voor de gestandaardiseerde score voor compleetheid en heelheid en
daarnaast het bos waardeert met een rapportcijfer 1. De maximumscore 15 wordt bereikt
wanneer de gestandaardiseerde score voor compleetheid en heelheid 5 bedraagt en de
respondent het bos waardeert met het rapportcijfer 10. Indien één van de vragen niet
beantwoord is, wordt de score berekend aan de hand van de andere vragen. Indien er
geen rapportcijfer is gegeven, ontstaat er een ‘missing value’.
Waardering van de voorzieningen
De respondenten wordt gevraagd een waardering te geven aan de verschillende
voorzieningen in het bos. Er is een lijst opgesteld van voorzieningen die belangrijk
(kunnen) zijn voor de waardering van het gebied. De respondenten waarderen deze
voorzieningen op een vijfpuntslikertschaal van ‘zeer slecht’ tot ‘zeer goed’. Vervolgens
geven de respondenten een rapportcijfer voor de voorzieningen in het algemeen.
!

Om de waardering van de voorzieningen te kunnen toetsen, is eenzelfde

constructie opgesteld als bij de waardering van het bos. In dit geval is er sprake van een
twaalftal voorzieningen die worden opgeteld en gestandaardiseerd tot een continue score
van 1 tot 5. Daarbij wordt het algemene gegeven rapportcijfer voor de voorzieningen
opgeteld, waardoor er een score ontstaat tussen 2 en 15. Indien één van de vragen niet
beantwoord is, of beantwoord is met ‘geen mening’, wordt het gemiddelde berekend aan
de hand van de overige vragen. Indien er geen rapportcijfer is gegeven, ontstaat er
automatisch een ‘missing value’.
Wens naar voorzieningen
Er wordt aan de respondenten gevraagd welke wensen zij hebben betreffende de
aanpassing van de hoeveelheid voorzieningen. Van een aantal soorten voorzieningen
kunnen zij aangeven of ze er graag meer of minder van tot hun beschikking zouden willen
hebben.
!

Om de wens naar voorzieningen te kunnen toetsen is ook hier een constructie

gemaakt om tot één score te komen. Deze constructie komt overeen met de constructie
van de bosbeleving. In dit geval is er sprake van zeven ‘soorten’ wensen, die bij elkaar
opgeteld worden en gestandaardiseerd worden tot een continue score van 1 tot 5.
Natuurbeschermingsorganisaties
In opdracht van het Utrechts Landschap wordt gevraagd naar de bekendheid van de
respondenten met verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Daarnaast wordt
gevraagd welke organisatie het Amerongse Bos beheert. Als particuliere stichting is het
22

Utrechts Landschap afhankelijk van donaties van het publiek. Daarom is het belangrijk dat
de bezoekers weten wie het gebied beheert. Het Utrechts Landschap heeft het idee dat
veel bezoekers niet weten wie de beheerder is. Er zal gekeken worden in hoeverre dat
idee klopt.
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4. RESULTATEN
4.1 Het enquêteren
Het enquêteren heeft plaatsgevonden in week 42 van 2011. Er is geënquêteerd op
woensdag 19 oktober, vrijdag 21 oktober en zondag 23 oktober. In deze week had de
regio Midden- en Noord-Nederland herfstvakantie, wat de verwachting schiep dat het
redelijk druk zou zijn in het Amerongse Bos. In de praktijk viel dat echter tegen. De
oorspronkelijk gekozen locatie, informatiecentrum De Tabaksschuur te Amerongen, bleek
aan een onverharde weg te liggen waar erg weinig mensen langskwamen. Op die locatie
was het dan ook erg lastig om respondenten te vinden voor het onderzoek.
!

Het overgrote deel van de enquêtes is afgenomen in de directe omgeving van

Bosrestaurant Het Berghuis, iets verder in het Amerongse Bos. Deze locatie is één van de
weinige horecagelegenheden in en om het bosgebied en heeft een eigen parkeerplaats,
speeltuin en groot terras aan de zonzijde. Fietsroutes en wandelpaden komen vlak langs
Het Berghuis, waardoor toestroom vergroot wordt. Op deze locatie lukte het beter om
bezoekers aan te spreken en te werven voor de enquête. Opvallend was dat het gebied
op zondag 23 oktober een veelvoud aan bezoekers kon verwelkomen ten opzichte van
woensdag en vrijdag. De herfstvakantie en het mooie weer, misschien wel één van de
laatste warme dagen van het jaar, zullen daar ongetwijfeld aan bij hebben gedragen. Op
woensdag 19 oktober was de respons tussen 10.00 uur en 16.00 uur 17 respondenten. Dit
kwam mede doordat er in eerste op een afgelegen plek (De Tabaksschuur) werd gepost.
Op vrijdag was de respons tussen 12.00 uur en 18.00 uur 31 respondenten. Op zondag is
er gepost tussen 11.00 uur en 15.00 uur, met een respons van 40 respondenten. Hieruit
blijkt nogmaals de drukte van de van de zondag.
4.2 De respondenten
Er is getracht om iedereen die voorbij de enquêteposten kwam, te vragen mee te doen
aan de enquête. Op de rustige dagen ging dat vrij goed, op de zondag bleek dat een stuk
lastiger. De stroom bezoekers van het gebied was op die dag zó groot dat het niet lukte
om iedereen aan te spreken. Daarnaast zijn
bezoekers van het Amerongse Bos die niet langs Het
Berghuis kwamen tevens niet bevraagd.
!

De gemiddelde leeftijd van de respondenten in

48 jaar oud (Figuur 3). Uit een standaarddeviatie van
14.2 volgt dat 68,26% van de respondenten tussen

Figuur 3: Gemiddelde leeftijd
respondenten
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de 33 en 62 jaar oud is. Er is dus
sprake van een flinke spreiding
van de leeftijd van de
respondenten. Naast de leeftijd is
in de enquête tevens gevraagd
naar de gezinssituatie van de
respondenten. Het overgrote deel
van de respondenten geeft aan
Figuur 4: Gezinssituatie

samenwonend of gehuwd te zijn
met kinderen (60,2%). Een

aanzienlijker kleiner deel van de respondenten (20,8%) geeft aan alleenstaand zonder
kinderen te zijn. Een nog iets kleiner deel (14,8%) samenwonend of gehuwd zonder
kinderen en het kleinste deel (3,4%) is alleenstaand met kinderen. Eén respondent heeft
de vraag niet ingevuld en is daardoor
Activiteit

in het diagram als ‘missing’

Frequentie

Percentage

aangegeven.

Wandelen / Hardlopen

81/88

92%

!

Hond uitlaten

12/88

13,6%

Fietsen

34/88

38,6%

Skeeleren

0/88

0%

Mountainbiken

14/88

15,9%

Paardrijden

4/88

4,5%

Anders, namelijk...

12/88

13,6%

De respondenten is gevraagd

naar welke activiteiten ze in het bos
ondernemen (zie figuur 5). Daarbij
was het mogelijk om meerdere
antwoorden te geven. Dit verklaart
dat het totaal van de weergegeven
percentages hoger dan 100% is. De
percentages geven dus aan hoeveel

Figuur 5: Activiteiten

procent van de respondenten (onder andere) de genoemde activiteit onderneemt in het
Amerongse Bos. Uit figuur 5 blijkt dat het overgrote deel van de bezoekers wandelt of
hardloopt in het gebied. Daarnaast wordt er veel gefietst en ook wel gemountainbiked. Uit
de respons blijkt dat er niet geskeelerd wordt en amper paard gereden wordt in het
gebied. Vermoedelijk zijn deze lage percentages het gevolg van de locatie van
enquêteren. In directe omgeving van Het Berghuis zijn namelijk geen gladde wegen om te
skeeleren en weinig voorzieningen voor ruiters. In de gehele populatie zullen deze
percentages waarschijnlijk dus hoger uitvallen. 13,6% van de respondenten heeft
aangegeven andere activiteiten in het gebied te ondernemen. Hieronder zijn onder andere
genoemd: GPS-tochten, Nordic Walking, paddenstoelen zoeken en plukken, spelen met
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de kinderen en familiebezoek. Deze uitzonderingsactiviteiten zijn niet verder meegenomen
in het onderzoek.
4.3 Representativiteit
De populatie in dit onderzoek zijn ‘bezoekers van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug’.
Het gaat hierbij dus om mensen die het natuurgebied bezoeken om daar een zekere
activiteit uit te voeren. Door middel van een toevallige steekproef op twee locaties in het
Amerongse Bos zijn de respondenten verzameld. Door deze steekproef en het gebrek aan
data over de algehele populatie kan echter niet met zekerheid gezegd worden dat de
steekproef representatief is voor de gehele populatie. De onderzoeksresultaten zijn dan
ook alleen met zekerheid te constateren voor de steekproef zelf. De toetsing van de
hypothesen zal daardoor geschieden door middel van toetsen op de steekproef en niet op
de gehele populatie.
4.4 Hypothesen
In de hypothesen wordt gebruikt gemaakt van een aantal ‘constructen’ om bepaalde
begrippen en kenmerken van de respondenten te toetsen. De totstandkoming van deze
constructen is terug te vinden in het hoofdstuk ‘Operationalisering’ (paragraaf 3.3).
1. Oudere mensen ervaren een meer ondergeschikte relatie tot de natuur dan jongere
mensen.
Om deze hypothese te toetsen zal gebruikt worden gemaakt van Somer’s d. Deze
associatiemaat is van toepassing
indien er gezocht wordt naar een
positief of negatief gericht verband
tussen ordinale variabelen mét
duidelijk onderscheid tussen de
afhankelijke en de onafhankelijke
variabele. Hierin onderscheid
Somer’s d zich van bijvoorbeeld
Kendall’s Tau (een andere
associatiemaat voor ordinale
variabelen); laatstgenoemde
maakt geen onderscheid tussen

Figuur 6: Leeftijd van de respondenten

de afhankelijke en de onafhankelijke variabele.
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Om een valide kruistabel op te kunnen stellen, wordt de leeftijd van de

respondenten gecategoriseerd. Somer’s d functioneert optimaal in een vierkante
kruistabel, omdat anders de theoretische maximale verbanden van 1 of -1 niet gehaald
kunnen worden. De afhankelijke variabele in deze toets (de relatie van de mens tot de
natuur) bestaat uit drie categorieën (de mens is boven-, neven- of ondergeschikt aan de
natuur). Idealiter zou de leeftijd dus ook
in drie categorieën worden ingedeeld.
Omdat de categorieën in dat geval wel
erg ruim zouden worden, is gekozen voor
vier categorieën (zie figuur 6). In figuur 6
is te zien dat de leeftijdscategorieën 26
tot 45 jaar en 46 tot 65 jaar niet veel van
elkaar verschillen (respectievelijk 37,5%
en 38,6%). Er zijn wel aanzienlijk minder
jongeren (8%) en ouderen (13,6%).
!

Figuur 7: De relatie van mens tot natuur

In figuur 7 is weergegeven hoe de respondenten

de relatie van de mens tot de natuur ervaren. Bijna de helft van de respondenten (48,9%)
heeft aangegeven de mens nevengeschikt aan de natuur te ervaren. 35,2% van de
respondenten geeft aan dat de mens ondergeschikt is aan de natuur en 14,8% ervaart de
mens als bovengeschikt aan de natuur.
!

Beide variabelen worden in dit onderzoek als ordinale variabelen gekenmerkt. Voor

de leeftijdscategorieën vereist dit weinig uitleg (de categorie ‘66 jaar en ouder’ volgt na de
categorie ‘46 tot 65 jaar’; er bestaat een ordening), maar voor de relatie van de mens tot
de natuur is een ordening niet zo voor de hand liggend. De reden om deze variabele toch
als ordinaal te beschouwen is af te leiden uit de theorie van Coeterier over de relatie van
de mens tot natuur. Hij stelt dat bij de mens in het bos een ondergeschikte relatie tot de

Figuur 8: Kruistabel mens-natuur & leeftijd
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natuur ervaart (Coeterier 2000, pp. 129-136). Wanneer een respondent aangeeft de mens
ondergeschikt aan de natuur te ervaren,
strookt dit dus met een volledigere
bosbeleving volgens Coeterier. Daarom
verdient de ervaring dat de mens
Figuur 9: Somer’s d behorende bij figuur 8

ondergeschikt is aan de natuur in de
context van dit onderzoek een hogere ordening dan

de opvatting dat de mens bovengeschikt is aan de natuur.
!

In figuur 8 is de kruistabel weergegeven van de relatie van de mens tot de natuur

en de leeftijd van de respondenten. Uit figuur 9 blijkt dat er een (zeer) zwak negatief
verband is tussen de leeftijd en de relatie van de mens tot de natuur. Dat betekent dat
naarmate de leeftijd stijgt, de respondenten iets minder ontzag hebben voor de natuur.
Daarmee wordt deze hypothese verworpen.
2. Respondenten met kinderen hebben een hogere
bosbeleving dan respondenten zonder kinderen.
In de enquête is gevraagd naar de gezinssituatie.
Hierin zijn vier categorieën onderscheiden. In figuur 4
is de verdeling van de gezinssituaties van de
respondenten te zien. Om deze hypothese te kunnen
toetsen is de burgerlijke staat van de respondenten
echter niet van belang, het gaat alleen over het al niet
hebben van kinderen. In figuur 10 is daarom te zien
hoeveel van de respondenten kinderen hebben.

Figuur 10: Kinderen

Uit figuur 10 blijkt dat bijna ⅔ van de respondenten wel kinderen heeft (het lichtblauwe
vlak, 64,37%). 53,63% van de respondenten geeft aan geen kinderen te hebben (het
lichtgele vlak).
!

Per respondent is de bosbeleving uitgedrukt in een ‘bosbelevingsfactor’, zoals

toegelicht in de operationalisering van de indicatoren. Deze bosbelevingsfactor is
gebaseerd op de verschillende
ervaringen die men in het bos kan
op doen. De waardes van deze
factor kunnen lopen van 1, waarbij
Figuur 11: Boxplot van bosbelevingsfactor
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bosbeleving niet van toepassing is op de
respondent, tot 5, waarbij sprake is van een
volledige bosbeleving. In figuur 11 is een
boxplot te zien van de gemiddelde
bosbelevingsfactor van de respondenten.
Het gemiddelde is 4,29. Dat betekent dat
de respondenten een vrij hoge bosbeleving
ervaren in het natuurgebied, de ervaringen
zijn gemiddeld ‘van toepassing’. Het
minimum ligt op 3,17 en het maximum op
5,0.
!

Om inzicht te krijgen in de

bosbelevingsfactor onder invloed van het al
dan niet hebben van kinderen, zijn deze twee

Figuur 12: Staafdiagram bosbelevingsfactor
en kinderen

variabelen in figuur 12 samengebracht. In dit diagram is te zien dat er bijzonder weinig
verschil is tussen de bosbelevingsfactor van mensen met kinderen en de
bosbelevingsfactor van mensen zonder kinderen. De gemiddelde bosbelevingsfactor van
mensen zonder kinderen ligt op 4,26 en die van mensen met kinderen ligt op 4,32. Deze
hypothese zal niet verder getoetst worden en kan bij deze beschouwd worden als
verworpen.
3. Naarmate mensen vaker
op de Utrechtse Heuvelrug
zijn, hebben ze een hogere
bosbeleving.
Om deze hypothese te
kunnen toetsen, zal er net
als bij de vorige hypothese,
geen gebruik worden
gemaakt van een
statistische toets. Op basis
van een staafdiagram zal
een conclusie worden
getrokken over deze

Figuur 13: Bezoekfrequentie

hypothese.
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In de enquête is gevraagd naar de frequentie van de bezoek aan de Utrechtse

Heuvelrug. De respondenten konden hierbij kiezen uit een zestal opties, variërend van ‘1
keer per jaar of minder’ tot 4
keer per maand of vaker’. In
figuur 13 is de verdeling van de
bezoekersfrequenties van de
respondenten te zien. Verreweg
de meeste respondenten
(35,2%) geven aan 2 tot 5 keer
per jaar de Utrechtse Heuvelrug
te bezoeken. 19,3% van de
bezoekers geeft aan 1 keer per
jaar of minder de Utrechtse
Heuvelrug te bezoeken en

Figuur 14: Bosbeleving afhankelijk van bezoekfrequentie

17,0% geeft aan juist 4 keer per
maand of vaker het gebied te bezoeken.
!

Om te onderzoeken of de bezoekfrequentie van de respondenten van invloed is op

de bosbeleving, wordt gebruik gemaakt van figuur 14. In deze figuur is een interessant
verloop van de bosbeleving te zien. Respondenten die aangaven 1 keer paar of minder de
Utrechtse Heuvelrug te bezoeken, hebben een gemiddelde bosbelevingsfactor van 4,4.
Naarmate respondenten het gebied vaker bezoeken, daalt de bosbeleving. Ervaringen als
verrassing en ontspanning komen dan dus iets minder vaak voor. Respondenten die
aangeven 2 of 3 keer per maand het gebied te bezoeken, hebben de laagste bosbeleving;
3,6 gemiddeld. Echter, de fervente bezoekers (zij gaven aan 4 keer per maand of vaker
het gebied te bezoeken) hebben juist een hele hoge bosbeleving; 4,5. Deze groep
bezoekers heeft dus de meest volledige bosbeleving. De hypothese dat mensen een
hogere bosbeleving hebben naarmate ze het gebied vaker bezoeken, wordt in principe
aangenomen. Belangrijke kanttekening bij deze aanname is dat dit alleen geldt voor de
groep fervente bezoekers.
Regressies
De komende hypothesen zullen allen getoetst worden door middel van een enkelvoudige
regressie. Om te voorkomen dat bepaalde voorwaarden en toelichtingen bij de regressie in
de komende hypothesen steeds herhaald wordt, zullen de algemene opmerkingen vooraf
gedaan worden.
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Er zijn een viertal voorwaarden voor een enkelvoudige regressie-analyse. De eerste

voorwaarde is dat beide variabelen in een interval/ratioschaal geformuleerd zijn. Bij elke
hypothese hieronder zal kort worden toegelicht hoe deze interval/ratioschaal tot stand is
gekomen. De tweede voorwaarde is dat er een theoretisch causaal verband is, dat
betekent dat er een afhankelijke en een onafhankelijk variabele onderscheiden is. Bij elke
hypothese hieronder zal kort worden weergegeven welke variabele afhankelijk is en welke
onafhankelijk. De redenaties achter de gestelde causale verbanden in de hypothesen zijn
terug te vinden in het hoofdstuk ‘Methodologie’ onder de subkop ‘Hypothesen’ (paragraaf
3.2). De derde voorwaarde voor een enkelvoudige regressie-analyse is het bestaan van
een lineair verband tussen de variabelen. Hiertoe zal bij iedere hypothese een
spreidingsdiagram weergegeven worden om de lineariteit te toetsen. Lineariteit wordt
aangenomen op het moment dat er geen duidelijke geometrische vorm (parabool,
exponentiële curve, etc.) uit het spreidingsdiagram naar voren komt (De Vocht 2011, p.
188). De vierde voorwaarde voor een lineaire regressie-analyse betreft een in de populatie
normale verdeling van afhankelijke variabele Y voor elke waarde van onafhankelijke
variabele X. Een aantal controles dient uitgevoerd om deze veronderstelling aan te mogen
nemen. Deze laatste voorwaarde is in het kader van dit onderzoek echter niet van belang,
omdat er in dit onderzoek geen sprake is van een representatieve steekproef. Er zullen
dus ook conclusies uit de regressie worden getrokken die betrekking hebben op de gehele
populatie. Deze laatste voorwaarde kan daardoor worden genegeerd.
!

Uit de enkelvoudige regressie-analysen die bij de toetsing van de komende

hypothese gebruikt zullen worden, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de bivariate
correlatiecoëfficiënt (R) en de determinatiecoëfficiënt (R2). De R2 is daarin het belangrijkst,
aangezien deze het percentage verklaarde
variantie in afhankelijke variabele Y door

Effect size (r2)

Size of Effect

onafhankelijke variabele X weergeeft. Een

<0.01 (<1%)

Small (klein)

grotere R2 geeft dus aan dat een groter deel van

0.01 to 0.10 (1-10%)

Medium (gemiddeld)

Y wordt verklaard door de aanwezigheid van X.

>0.10 (>10%)

Large (groot)

Als R2 gelijk is aan 1 is er sprake van een
perfecte regressie, is R2 gelijk aan 0 is er geen

Figuur 15: Effect van R2 (bron:
Kinnear & Gray 2009, p. 441)

regressie. Aan de hand van de mate van de determinatiecoëfficiënt R2 wordt de hypothese
aangenomen of verworpen. In figuur 15 is te zien hoe de determinatiecoëfficiënt
geïnterpreteerd kan worden. Op het moment dat er sprake is van een groot effect (>0,10)
zal de hypothese aangenomen worden.
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4. Een hogere bosbeleving leidt tot een hogere waardering van het bos.
De twee variabelen in deze hypothese zijn ‘bosbeleving’ en ‘waardering van het bos’.
‘Bosbeleving’ is gemeten op een continue schaal van 1 tot 5. Onder de subkop
‘Indicatoren’ in het hoofdstuk ‘Methodologie’ (paragraaf 3.4) is te vinden hoe deze schaal
tot stand is gekomen.
‘Waardering van het bos’ is
gemeten op een continue
schaal van 2 tot 15, de
totstandkoming van deze
schaal is tevens terug te
vinden in het hoofdstuk
‘Methodologie’. In deze
hypothese is ‘bosbeleving’ de
onafhankelijk variabele en
‘waardering van het bos’ de
afhankelijk variabele. De
mate van waardering van het

Figuur 16: Spreiding boswaardering t.o.v. bosbeleving

bos hangt immers af van de
mate van bosbeleving. In figuur 16 is het verband tussen ‘bosbeleving’ en ‘waardering van
het bos’ uitgezet in een spreidingsdiagram.
!

Zoals in figuur 16 te zien is, is er sprake van een lineair verband. Daarmee is aan

alle voorwaarden voor de enkelvoudige regressie-analyse voldaan. In figuur 17 zijn de
relevante resultaten van de regressieanalyse weergegeven. Uit deze
analyse blijkt een
determinatiecoëfficiënt van 0,166. Dat
betekent dat 16,6% van de variantie

Figuur 17: Regressie-analyse hypothese 4

van ‘waardering van het bos’ wordt
verklaard door de ‘bosbeleving’. Op basis van deze resultaten wordt de hypothese
aangenomen.
5. Een hogere bosbeleving leidt tot lagere waardering van de voorzieningen.
In deze hypothese zijn de twee variabelen ‘bosbeleving’ en ‘waardering van de
voorzieningen’. ‘Bosbeleving’ is gemeten op een continue schaal van 1 tot 5. Onder de
subkop ‘Indicatoren’ in het hoofdstuk ‘Methodologie’ is te vinden hoe deze schaal tot stand
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is gekomen. ‘Waardering van de voorzieningen’ is gemeten op een continue schaal van 2
tot 15, de totstandkoming van
deze schaal is tevens terug
te vinden in het hoofdstuk
‘Methodologie’. In deze
hypothese is ‘bosbeleving’ de
onafhankelijke variabele en
‘waardering van de
voorzieningen’ de
afhankelijke variabele, de
waardering van de
voorzieningen hangt immers
af van de bosbeleving. In
figuur 18 is de
spreidingsdiagram van de

Figuur 18: Spreiding
voorzieningenwaardering t.o.v. bosbeleving

waardering van voorzieningen ten opzichte
van de bosbeleving weergegeven. In figuur 18 is te zien dat er sprake is van een lineair
verband. Hiermee is aan alle voorwaarden voor een regressie-analyse voldaan. In figuur
19 zijn de relevante resultaten van de
regressie-analyse te zien. Uit de
analyse blijkt dat gemiddeld tot groot
verband bestaat tussen de
bosbeleving en de waardering van de
voorzieningen. Echter, is er geen

Figuur 19: Regressie-analyse hypothese 5

sprake van dat een hogere bosbeleving leidt tot een lagere waardering van de
voorzieningen (zoals in de hypothese gesteld), maar dat een hogere bosbeleving leidt tot
een hogere waardering van de voorzieningen. Dit verband is echter niet groot genoeg om
de hypothese in een andere vorm aan te nemen. Deze hypothese wordt dus met
zekerheid verworpen.
6. Een hogere waardering van het bos leidt tot een lagere wens naar voorzieningen.
In deze hypothese zijn de twee variabelen ‘waardering van het bos’ en ‘wens naar
voorzieningen’. ‘Waardering van het bos’ is gemeten op een continue schaal van 2 tot 15.
Onder de subkop ‘Indicatoren’ in het hoofdstuk ‘Methodologie’ is te vinden hoe deze
schaal tot stand is gekomen. ‘Wens naar voorzieningen’ is gemeten op een continue
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schaal van 1 tot 5, de
totstandkoming van deze
schaal is tevens terug te
vinden in het hoofdstuk
‘Methodologie’. In deze
hypothese is ‘waardering van
het bos’ de onafhankelijke
variabele en ‘wens naar
voorzieningen’ de
afhankelijke variabele, de
wens naar voorzieningen
hangt immers af van de
waardering van het bos. In

Figuur 20: Spreiding voorzieningenwens
t.o.v. boswaardering

figuur 20 is de spreidingsdiagram van de
wens naar voorzieningen ten opzichte van de waardering van het bos weergegeven. Uit
figuur 20 blijkt dat er een lineair verband bestaat. Hiermee is aan alle voorwaarden voor
een regressie-analyse voldaan. In figuur 21 is de regressie-analyse van deze hypothese te
zien. De determinatiecoëfficiënt voor
deze regressie-analyse is 0,003.
Daarmee is er zo goed als geen
regressie waarneembaar tussen de
waardering van het bos en de wens

Figuur 21: Regressie-analyse hypothese 6

naar voorzieningen. De wens naar
voorzieningen is dus niet afhankelijk van de waardering van het bos; hypothese 6 wordt
verworpen.
7. Een hogere waardering van voorzieningen leidt tot een lagere wens naar voorzieningen.
In deze hypothese zijn de twee variabelen ‘waardering van de voorzieningen’ en ‘wens
naar voorzieningen’. ‘Waardering van de voorzieningen’ is gemeten op een continue
schaal van 2 tot 15. Onder de subkop ‘Indicatoren’ in het hoofdstuk ‘Methodologie’ is te
vinden hoe deze schaal tot stand is gekomen. ‘Wens naar voorzieningen’ is gemeten op
een continue schaal van 1 tot 5, de totstandkoming van deze schaal is tevens terug te
vinden in het hoofdstuk ‘Methodologie’. In deze hypothese is ‘waardering van de
voorzieningen’ de onafhankelijke variabele en ‘wens naar voorzieningen’ de afhankelijke
variabele, de wens naar voorzieningen hangt immers af van de waardering van de
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voorzieningen. In figuur 22 is
de spreidingsdiagram van de
wens naar voorzieningen ten
opzichte van de waardering
van de voorzieningen
weergegeven. Uit figuur 22
blijkt dat er een lineair
verband bestaat tussen de
waardering van de
voorzieningen en de wens
naar voorzieningen. Hiermee
wordt voldaan aan alle

Figuur 22: Spreiding van voorzieningenwens
t.o.v. voorzieningenwaardering

voorwaarden voor een
regressie-analyse. In figuur 23 zijn de

relevantie resultaten uit de regressie-analyse weergegeven. Uit figuur 23 blijkt dat de
determinatiecoëfficiënt 0,082 is.
Daarmee is er sprake van een
gemiddeld verband tussen de
waardering van de voorzieningen en
de wens naar voorzieningen. Het
Figuur 23: Regressie-analyse hypothese 7

verband is echter niet sterk genoeg

om de hypothese aan te kunnen nemen. Hypothese 7 wordt verworpen.
4.5 Conclusie
Na toetsing van alle hypothesen is gebleken dat alleen hypothese 3 en hypothese 4
kunnen worden aangenomen. Daarmee is bewezen dat naarmate bezoekers vaker op

Bezoekers van de
Utrechtse Heuvelrug:
- Leeftijd
- Gezinssituatie
- Bezoekfrequentie
- Activiteiten

Bosbeleving:
- Relatie mens tot natuur
- Ervaringen in het bos

Waardering van
het bos:
- compleetheid
- heelheid
- rapportcijfer
Waardering van
de voorzieningen:
- lijst van
voorzieningen
- rapportcijfer

Wens naar
voorzieningen

Figuur 24: Aangenomen deel conceptueel model (rood)
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de Utrechtse Heuvelrug zijn, zij een hogere bosbeleving hebben (hypothese 3) en dat een
hogere bosbeleving leidt tot een hogere waardering van het bos (hypothese 4). In het
conceptueel model
kunnen daarmee
de roodgekleurde
veronderstelde
oorzakelijke relaties
aangenomen
worden.
4.6 Utrechts
Landschap
Het Utrechts
Landschap heeft
het idee dat veel
bezoekers niet
weten wie het
natuurgebied

Figuur 25: Bekendheid met natuurorganisaties

beheert. Om te kunnen toetsen of dat zo is, is gevraagd naar welke
natuurbeschermingsorganisaties de bezoekers kennen en wie volgens hen het
Amerongse Bos beheert. In figuur 25 is te zien dat Staatsbosbeheer het best bekend staat
van de vijf
natuurorganisaties.
Het Utrechts
Landschap staat op
de vierde plek,
61,8% van de
bezoekers geeft aan
het Utrechts
Landschap te
kennen. De
antwoorden op de
vraag wie het

Figuur 26: Beheer Amerongse Bos

Amerongse Bos
beheert, zijn weergegeven in figuur 26. 48,2% van de respondenten denkt dat het Utrechts
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Landschap de beheerder van het gebied is. Hoewel dit de grootste groep is, betreft het
nog steeds minder dan de helft van de respondenten. 27,1% geeft aan te denken dat
Staatsbosbeheer de beheerder van het gebied is en 21,2% weet het niet. De totale groep
respondenten die niet weet dat het Utrechts Landschap de beheerder van het Amerongse
Bos is, bedraagt 51,8%.
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5. CONCLUSIES
5.1 Conceptueel model
In de toetsing van de hypothesen zijn twee van de zeven hypothesen aangenomen. De
overige oorzakelijke relaties kunnen op basis van dit onderzoek niet aangenomen worden.
Het conceptueel model dat is opgesteld om de relaties tussen de verschillende
onderzoeksvariabelen weer te geven, moet daardoor aangepast worden. In figuur 27 is
het aangepaste model te zien, met daarin de relaties die op basis van dit onderzoek
aangenomen
worden. In dit
model is te zien

Bezoekers van de
Utrechtse Heuvelrug:
- Bezoekfrequentie

dat de
bezoekfrequentie
van de

Bosbeleving:

Waardering van het
bos:

- Relatie mens tot
natuur
- Ervaringen in het
bos

- Compleetheid
- Heelheid
- Rapportcijfer
Figuur 27: Aangenomen relaties

bezoekers van
de Utrechtse Heuvelrug van invloed is op de bosbeleving; een hogere bezoekfrequentie
leidt tot een hogere bosbeleving. Bosbeleving heeft op zichzelf weer een invloed op de
waardering van het bos. Bezoekers met een hogere bosbeleving hebben ook een hogere
waardering voor het bos.
!

Zoals in het hoofdstuk over de toetsing al vermeld is, berusten bovenstaande

aannames op een niet-representatieve steekproef. Er kan dan ook niet met zekerheid
gezegd worden, dat de relaties in figuur 27 gelden voor de gehele populatie bezoekers
van de Utrechtse Heuvelrug.
5.2 Deelvragen
Ter ondersteuning van de onderzoeksvraag zijn een drietal deelvragen opgesteld. In deze
paragraaf wordt een antwoord gegeven op die deelvragen. Omdat er geen sprake is van
een representatieve steekproef, zal er voor de beantwoording van de deelvragen gebruik
worden gemaakt van beschrijvende statistiek over de steekproef.
1. Welke ervaringen hebben de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug?
Coeterier (2000) stelt mensen in bosgebieden een gevoel van ondergeschiktheid aan de
natuur ervaren. Bossen worden gezien als ‘wilde natuur’ en de mens is daar
ondergeschikt aan. In de enquête is gevraagd hoe de bezoekers van de Utrechtse
Heuvelrug de relatie tussen mens en natuur ervaren. In figuur 28 zijn de resultaten
samengevat. Uit de enquête blijkt dat de grootste groep respondenten de mens als
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nevengeschikt aan de natuur ervaart (48,9%).
Een iets kleinere groep (35,2%) ervaart de
mens als ondergeschikt aan de natuur. Slechts
14,8% van de respondenten ervaart de mens
bovengeschikt aan de natuur. Uit de enquête
Figuur 28: Relatie mens tot natuur

volgt dus een ander beeld dan verondersteld

aan de hand van Coeterier; de meerderheid van de respondenten ervaart de mens
nevengeschikt aan de natuur, in plaats van ondergeschikt (zoals verwacht).
!

Coeterier heeft een lijst van ervaringen opgesteld die bezoekers van een bos

kunnen hebben. Een aantal van deze ervaringen is bevraagd in de enquête, namelijk:
ontspanning, rust, vrijheid, het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel en angst.
Respondenten konden op een vijfpuntslikertschaal aangeven of zij de verschillende
ervaringen ‘helemaal niet van toepassing’
vonden (gecodeerd als 1) tot en met ‘helemaal
van toepassing’ vonden (gecodeerd als 5). De

Ervaringen in het bos

N

Gemiddelde
score

Verrassing

80

3,77

gemiddelde resultaten van de verschillende

Rust

85

4,48

ervaringen zijn te zien in figuur 29. De ervaring

Ontspanning

88

4,57

Vrijheid

87

4,41

Groter geheel

86

4,05

Angst

81

1,52

van verrassing wordt met een score van 3,77
beoordeeld als ‘van toepassing’. Rust en
ontspanning worden het meest ervaren (resp.

Figuur 29: Ervaringen in het bos

4,48 en 4,57), tussen ‘van toepassing’ en
‘helemaal van toepassing’ in. Ook vrijheid en het gevoel onderdeel te zijn van een groter
geheel worden door de respondenten beoordeeld als ‘van toepassing’ (4,41 en 4,05). De
respondenten geven aan de ervaring angst (helemaal) niet van toepassing te vinden in het
bos (1,52).
!

Tevens is de respondenten gevraagd naar hun ervaring van ‘compleetheid’ en

‘heelheid’ van het bosgebied. Deze twee eigenschappen zijn onderdeel van de
basiskwaliteit ‘eenheid’, opgesteld door Coeterier (2000). Compleetheid is bevraagd met
de stelling “Ik vind hier alle landschapselementen die ik in een bos verwacht te vinden”; als
respondenten deze stelling van toepassing vinden, komt dat overeen met een ervaring
van compleetheid. Heelheid is bevraagd met de stelling “In dit bos zie ik
landschapselementen die niet in een bos thuishoren”; als respondenten deze stelling niet
van toepassing vind, komt dat overeen met een ervaring van heelheid. In figuur 30 zijn de
scores voor compleetheid en heelheid te zien. De respondenten geven aan compleetheid
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‘van toepassing’ te vinden (score van 4,07) en

Waardering van

met een positieve ervaring van heelheid. Ook is er
gevraagd naar een rapportcijfer voor het

Gemiddeld

het landschap

heelheid tussen ‘niet van toepassing’ en ‘neutraal’
te ervaren (score van 2,51). Dit komt dus overeen

N

Compleetheid

88

4,07

Heelheid

85

2,51

Rapportcijfer

87

8,21

landschap

landschap. De respondenten gaven het landschap

Figuur 30: Compleetheid, heelheid en cijfer

gemiddeld een 8,2 (zie figuur 30).
2. Welke recreatiemogelijkheden benutten de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug en
hoe waarderen zij deze?
Naast de ervaringen in het bos is de respondenten tevens gevraagd gevraagd naar de
recreatiemogelijkheden die ze benutten en hun waardering voor de getroffen
voorzieningen. In figuur 31 is weergegeven welke activiteiten de respondenten
ondernemen. 92% van de respondenten geeft aan in het gebied te wandelen en 38,6%
geeft aan er te fietsen. Andere activiteiten die ondernomen worden zijn mountainbiken
(15,9%), hond uitlaten (13,6%) en paardrijden (4,5%). De respondenten hebben daarnaast
aangegeven hoe zij de getroffen voorzieningen voor deze activiteiten waarderen. Hiervoor
konden zij voor de verschillende
Waardering van

voorzieningen op een vijfpuntslikertschaal
aangeven hoe zij de voorzieningen

N

Gemiddelde

voorzieningen
Wandelpaden

78

4,12

beoordelen. Wanneer zij een voorziening

Fietspaden

52

3,83

als ‘zeer slecht’ beoordeelden, is dat

Mountainbikepaden

26

3,73

Paardrijpaden

19

3,63

Parkeermogelijkheden

64

3,81

Bereikbaarheid OV

28

3,54

dat gecodeerd met een 5. In figuur 32 zijn

Bankjes en prullenbakken

70

3,13

de antwoorden op deze vraag

Informatieborden

72

3,49

weergegeven. De top 3 van

Bewegwijzering

73

3,37

Uitgezette routes

64

3,56

Horecagelegenheden

75

3,60

wandelpaden (4,12), fietspaden (3,83) en

Overige voorzieningen

39

3,38

parkeermogelijkheden. De top 3 van

Rapportcijfer voorzieningen

72

7,17

gecodeerd met een 1; als zij een
voorziening als ‘zeer goed’ beoordelen, is

hooggewaardeerde voorzieningen, is

laaggewaardeerde voorzieningen is

Figuur 32: Waardering van voorzieningen

bankjes en prullenbakken (3,13), bewegwijzering
(3,37) en informatieborden (3,49). De overige voorzieningen zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten, omdat het niet duidelijk is welke voorzieningen hiermee bedoeld
worden. De respondenten hebben tevens een algemeen rapportcijfer gegeven voor de
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voorzieningen. Gemiddeld gaven zij een 7,2 voor de voorzieningen op de Utrechtse
Heuvelrug.
3. Welke wensen hebben de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug op het gebied van
natuurbeleving?
De respondenten hebben aangegeven welke voorzieningen zij graag meer of minder
zouden willen zien in het landschap. Respondenten konden op een vijfpuntslikertschaal
aangeven of zij een bepaalde voorziening ‘veel minder’ (gecodeerd als 1) tot en met ‘veel
meer’ (gecodeerd als 5) wilden zien. In figuur 33 zijn de uitkomsten van deze vraag
weergegeven. Respondenten gaven aan
niet meer en niet minder voorzieningen

Wens naar voorzieningen

N

Gemiddelde

Paden

78

2,99

Bereikbaarheid

76

3,01

bereikbaarheid van het gebied te wensen

Informatie

80

3,44

(2,99 en 3,01). Uit de cijfers blijkt dat er

Uitgezette routes

78

3,36

wel een kleine wens is naar meer

Rustmogelijkheden

80

3,44

Horecagelegenheden

79

3,22

Overige voorzieningen

50

3,12

op het gebied van paden en de

horecagelegenheden (3,22), meer
uitgezette routes (3,36), meer

Figuur 33: Wens naar voorzieningen

rustmogelijkheden (3,44) en meer informatie (3,44).
5.3 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe kan de natuurbeleving van de
bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug verbeterd worden?’. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, is gekeken naar de ervaringen van bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug,
de activiteiten die zij ondernemen, hun waardering voor de getroffen voorzieningen in het
natuurgebied en de wensen die zij hebben op het gebied van voorzieningen. Deze
verschillende aspecten zijn onderzocht en beschreven in de beantwoording van de
deelvragen hierboven.
!

In de beantwoording van de deelvragen zijn een aantal interessante aspecten naar

voren gekomen die een rol kunnen spelen bij de verbetering van de natuurbeleving op de
Utrechtse Heuvelrug. Allereerst geven de respondenten duidelijk aan dat zij een
nevengeschikte relatie ervaren tussen de mens en natuur. Zij ervaren het gebied niet als
landschap om terughoudend en voorzichtig mee om te gaan, maar als plek om te
gebruiken voor eigen recreatieve wensen. De nevengeschikte relatie tussen mens en
natuur komt volgens Coeterier overeen met een beeld van getemde natuur; natuur die
‘onder controle’ is.
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!

De tweede opvallende conclusie gaat over de waardering van het landschap en de

voorzieningen. Uit de rapportcijfers die de respondenten hebben gegeven, blijkt dat zij het
landschap met een 8,2 waarderen. Dat is hoog in vergelijking met de 7,4 die Nederlanders
gemiddeld geven voor natuur- en bosgebieden (zie theoretisch kader, paragraaf 2.6). De
waardering die de respondenten hebben voor de voorzieningen in het gebied, blijft echter
met gemiddeld een 7,2 achter op deze hoge waardering voor het landschap. Wanneer
gekeken wordt hoe de voorzieningen verbeterd kan worden, lijkt de te behalen winst
vooral te liggen op het vlak van informatie(voorziening). Informatieborden en
bewegwijzering behoren tot de laagstgewaardeerde voorzieningen en uitgezette routes en
informatie behoren tot de meest gewenste voorzieningen.
!

In het begin van dit rapport is gesproken over de vier kijkrichtingen voor natuur uit

de Natuurverkennning 2011 van het PBL. Als we bovenstaande conclusies over de relatie
van de mens tot de natuur en de waardering van landschap en voorzieningen op de
Utrechtse Heuvelrug vergelijken met de vier kijkrichtingen uit het PBL-rapport, dan licht de
overeenkomst met de kijkrichting Beleefbare Natuur voor de hand. In de natuurverkenning
staat: “Beleefbare Natuur is gebaseerd op het natuurbeeld dat natuur er vooral is om van
te genieten. Ze is er in de eerste plaats voor de recreatieve mens. Het gaat er dus niet om
de biodiversiteit zo hoog mogelijk te maken.”12 In dit citaat zijn de twee bevindingen uit dit
rapport terug te vinden. Een nevengeschikte relatie tussen mens en natuur heeft
overeenstemming met de keuze om niet de biodiversiteit als hoogste goed te bewaken. De
wens naar informatie heeft overeenstemming met de uitspraak dat de natuur er in eerste
plaats is voor de recreatieve mens. Verbetering van de natuurbeleving op de Utrechtse
Heuvelrug kan dus het best plaatsvinden naar de maatstaven van de kijkrichting
Beleefbare Natuur.
5.4 Aanbevelingen
In deze paragraaf zal een poging worden gedaan om de bovenstaande conclusies te
vertalen naar aanbevelingen voor beleid en theorie. In het schema van de
onderzoeksrelevantie is gesteld dat natuurbeleving zoals omschreven door Coeterier de
theorie vormt voor de kijkrichting Beleefbare Natuur en dat, andersom, de kijkrichting
Beleefbare Natuur een uitwerking is van de theorie over natuurbeleving. Dit onderzoek is
een praktijktoets geweest van deze relaties aan de hand van de Utrechtse Heuvelrug.

12

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-beelden-visies/kijkrichtingen-voor-natuur/
beleefbare-natuur, geraadpleegd op 2/11/2011
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Zowel op theoretisch vlak als in de beleidspraktijk kunnen er lessen getrokken worden.
Hieronder volgt een beknopte opzet van mogelijke nieuwe inzichten.
Theoretisch vlak
Uit de kijkrichting Beleefbare Natuur en de resultaten van dit onderzoek blijkt een
duidelijke wens van de bezoekers naar mogelijkheden tot actief gebruik van het
natuurgebied. Er is behoefte aan recreatie, ontspanning en de mogelijkheid om dingen te
ondernemen in de gebieden die voorheen juist beschermd werden tegen deze menselijke
invloed. Het is echter van belang rekening te houden met de flora en fauna in de
natuurgebieden, zodat gebruik van nu niet leidt tot een zorg voor later. Waar ligt de balans
tussen recreatie en biodiversiteit, gebruik en bescherming? In de beantwoording van deze
vraag kan de wetenschap een belangrijke rol spelen.
Beleidspraktijk
In de huidige wens om natuur toegankelijk te maken voor iedereen, dient rekening
gehouden te worden met de natuur zelf. De natuur is wellicht niet zo adaptief als de mens
graag zou willen. Terwijl beleid gericht is op veranderingen op korte termijn, zijn de
effecten van beleid op de natuur vaak pas op (veel) langere termijn merkbaar. Er is
geruime wetenschappelijke basis om te stellen dat menselijk ingrijpen vaak tientallen jaren
later nog (ongewenste) effecten heeft op natuur en milieu. Het is van belang om in de
beleidskeuzes die nu gemaakt worden rekening te houden met de effecten van later.
Alleen dan kan de mens ook later nog genieten van natuurgebieden als de Utrechtse
Heuvelrug.
Utrechts Landschap
Het Utrechts Landschap heeft, vanwege haar afhankelijkheid van particuliere giften,
aangegeven geïnteresseerd te zijn in haar naamsbekendheid onder de bezoekers van het
Amerongse Bos. Uit dit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de bezoekers
niet weet dat het Utrechts Landschap de beheerder van het gebied is. Tevens is gebleken
dat er onder de bezoekers behoefte is aan meer informatievoorziening, meer
rustmogelijkheden en meer uitgezette routes. Het Utrechts Landschap kan aan deze wens
voldoen en tevens haar naamsbekendheid vergroten onder de bezoekers, door
informatiepanelen en route-informatie een prominentere rol in het landschap te geven,
uiteraard voorzien van naam en logo. Met oog op bovenstaande aanbevelingen voor
wetenschap en beleid is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kwaliteiten van het bos uit
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te lichten op informatiepanelen langs de routes, gevolgd door het belang van goede zorg
door bezoeker en beherende organisatie. Hierdoor hebben de panelen een educatieve
functie, maar ook een wervende kracht. Hoewel deze ideeën niet nieuw zijn, kunnen ze in
het Amerongse Bos wellicht beter uitgewerkt worden.
5.5 Discussie
In dit onderzoek is getracht een beeld te schetsen van de voorzieningen op de Utrechtse
Heuvelrug en de wensen van de bezoekers. De schaal van dit onderzoek is echter te klein
geweest om met zekerheid conclusies te trekken over het hele gebied. Beperkingen op
het gebied van tijd lagen ten grondslag aan dit probleem. Helaas is dat ten koste van de
representativiteit van het onderzoek gegaan. Hoewel dit onderzoek een interessant beeld
schetst van de respondenten op de enquête, zou een grootschaliger onderzoek vereist
zijn om conclusies te trekken over de gehele populatie bezoekers van de Utrechtse
Heuvelrug.
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BIJLAGE 1: PLANNING
Week 37 (12 september):
- Uitwerken volledige planning
- Literatuur over landschapsbeleving
- Literatuur over ‘het landschap in de media’
- Uitwerking maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
- Opstellen definitieve hoofd- en deelvragen (+ toelichting wat voor vraag etc.)
- Begin schrijven theoretisch kader
Week 38 (19 september):
- Contact met T. Konijnendijk (nadruk op theoretisch kader en relevantie)
- Uitwerken van theoretisch kader
- Schrijven van Plan van Aanpak
- Opstellen van voorlopige literatuurlijst
- Opstellen voorlopige inhoudsopgave
- Onderzoeksplan inleveren (vrijdag 23 september 13.00uur)
Week 39 (26 september):
- Opstellen hypothesen
- Gezamenlijk contact over onderzoeksplannen
- Contact met natuurbeheerders
- Aanpassing onderzoeksplan
- Uitwerken onderzoeksontwerp (type onderzoek etc)
- Uitwerken Onderzoekspopulatie en methodiek
- Conceptueel Model opstellen
- Operationalisering
- Begin opstellen enquête
Week 40 (3 oktober):
- Opstellen enquête
- Begin dataverzameling
Week 41 (10 oktober):
- Dataverzameling uitloop
- Data-analyse
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Week 42 (17 oktober):
- Data-analyse
- Begin Conclusies
Week 43 (24 oktober):
- Conclusies
- Discussie
- Abstract
- Opmaak
- Begin Poster
Week 44 (31 oktober):
- Uitloop
- Drukken
- Poster + presentatie
- Inleveren Thesis (4 november 2011 16.00 uur)
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BIJLAGE 2: ENQUÊTE
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BIJLAGE 3: SPSS VARIABELEN
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BIJLAGE 4: POSTER
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